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Purpose – The purpose of this study was to examine the effects of workplace friendship on 

organisational and individual processes. As part of this aim, the following questions were asked: 

“Does workplace friendship have an effect on individual performance at the individual level and on 

organisational trust at the organisational level?” and “Does individual performance have a 

mediating role between these two variables?” Through the research model and hypotheses, the 

study attempted to reveal the relationship in question. 

Design/methodology/approach – Data was gathered with the help of 246 blue-collar employees 

serving in a company operating in the textile sector in Malatya. SPSS software was utilized for data 

analysis. Within the study, frequency analysis, reliability and validity analysis to determine the 

internal consistency of the factors and scales, and correlation analyses to determine the relationships 

among contributing variables were utilized. Baron and Kenny's (1986) four-step method was used 

to test the hypotheses and the Sobel Test was used to measure the significance of the indirect effect. 

Findings – The results showed that workplace friendship positively correlated with organisational 

trust and individual performance. Moreover, the findings support the H4 hypothesis, determined to 

be the primary research hypothesis, as well as the H1, H2, and H3 hypotheses. 

Discussion – According to these results, individuals with a high perception of workplace friendship 

tend to benefit both their organisation and themselves as they become aware of their own skills and 

more capable of achieving positive outcomes. In this context, workplace friendship has a positive 

effect on organisational outcomes and the employee’s performance. The results of this study also 

support this thesis. 

 
 

1. INTRODUCTION     

The concept of friendship, which shapes the behavior of individuals and is the most important of their key 

values (Song, 2006: 47), has taken its place in the organisational behavior literature within the framework of 

new management approaches (Sias and Cahill, 1998: 273-299; Morrison, 2004: 114-128; Bozkurt Çetinkaya et. 

al, 2016: 111-126). Whether talking about the childhood friend, school friend, travel partner, hospital friend, 

fellow soldier, or life partner (İbrahim and Dickie, 2010: 48), today's people spend most of their time at 

“work” throughout their lives and in this context “workplace friendships” appear depending on the 

individual's need for socialization (Lee and Ok, 2011; Kanbur, 2015: 49).   

Workplace friendship, defined as “mutual trust, commitment, mutual admiration and non-private 

workplace relationships involving shared interests or values” (Berman et. al, 2002: 218), is as important for 

organisations as for individuals (Dotan, 2009). Previous studies have found that workplace friendship 

supports positive organisational outcomes. Friendships developed between individuals at the workplace 

increase happiness and motivation in the lives of employees. At the same time, these social relationships 

establish a ground for job satisfaction and the desire to continue to work in their organisations (Bhardwaj 

et.al, 2016: 527). At the organisational level, social relationships increase job satisfaction, productivity, and 

quality (Milner et. al, 2010: 205). From an organisational perspective, workplace friendships support 

organisations by increasing employee performance, moral, organisational commitment, and effort toward 

achieving goals (Kram and Isabella, 1985: 110-132).  As it is seen, workplace friendships allow employees to 

https://orcid.org/0000-0002-0922-6191
https://orcid.org/0000-0002-0922-6191
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develop a sense of trust in themselves, their colleagues, and eventually their organisations by creating a 

sense of social support among employees (Sias and Cahill, 1998: 275). This has a positive effect on their 

performance. 

From this perspective, this study attempts to test the effects of workplace friendship on organisational and 

individual processes. Within this framework, the concept of individual performance, to examine the effects 

of workplace friendship on the individual, and the concept of organisational trust, in order to examine the 

effects of workplace friendship on the organisation, are discussed together. Within the scope of this data, it is 

thought that the possible effect of workplace friendship on organisational trust can be differentiated through 

the variable of employees' individual performance. Therefore, it is the main aim of this study to reveal 

whether the individual performance levels of the employees play a mediating role in the interaction between 

the two variables. 

2. CONCEPTUAL FRAMEWORK     

2. 1. Workplace Friendship 

One of the theses of the theory of "basic interpersonal orientation,"   developed by Shutz (1958), whose focus 

is to understand interpersonal relationships, is "the human is in need of people." According to the 

perspective developed in this thesis, each individual needs the friendship of other individuals who comply 

with their own values and judgements for social interaction (Bozkurt Çetinkaya et. al, 2016: 112). One of the 

basic elements of the theory, which provides important explanations about interpersonal relationships, is the 

concept of friendship. “Workplace friendship”, the reflection of this concept in working life, is an important 

element that constitutes the social aspect of organisational life (Ömüriş, 2014: 1). 

The concept, defined as “informal and human interactions in the workplace,” involves human and emotional 

relations unrelated to work (Berman et. al, 2002: 217). Namely, while work relations consist of job roles, 

compulsory and certain systematic order, rules, and workflows, the focal point of the workplace is on 

voluntary relationships among individuals (Kanbur, 2015: 49). Because workplace friendship involves more 

informal social relationships, employees respond to each other in the organisation as personal, original 

individuals, not according to the roles required by their jobs (Tse et. al, 2008: 197).  Previous studies have 

supported the finding that workplace friendship, which is fundamentally voluntary and is based on trust, 

loyalty, commitment, and knowledge sharing (Huang, 2016:  569), mostly leads to positive organisational 

results (Ömüriş, 2014: 1). In accordance with these studies, workplace friendship forms a basis for many 

positive outcomes for both organisations and employees, such as working efficiently, increasing individual 

and organisational performance, increasing job satisfaction (Bhardwaj et. al, 2016: 527), increasing 

employee's resistance to the obstacles they face while doing work (Duran, 2013: 25), making very boring or 

stressful work enjoyable (Williams, 2016: 1) and connecting faster within the organisation (Bakar and Sheer, 

2013: 443-465). In addition, these close relationships in the workplace are perceived as providing necessary 

information employees cannot obtain themselves, as well as making employees feel safe in the context of 

social identity theory (Sias and Cahill, 1998: 275). 

Although many models were developed to explain workplace friendship, the model developed by Nielsen, 

Jex and Adams (2000) was used in this study to explain the concept. According to Nielsen, Jex and Adams 

(2000: 628-643), the concept of workplace friendship consists of two dimensions: workplace friendship 

opportunity and workplace friendship degree. While friendship opportunity, which has an important place 

in the initiation and development of workplace friendships, is aimed at determining how constructive 

friendships are in assisting organisational efficiency (Morrison, 2004: 122), friendship degree shows the 

contribution of close relationships among employees to workplace production (Riordan, 2013: 1). 

2. 2. Organisational Trust 

To be able to achieve defined goals, to ensure their sustainability, and to adapt to the changes occurring in 

the world, organisations need trained, productive employees whose goals are aligned with organisational 

goals and who have a high level of trust in their organisation. While this idea directs organisations to 

produce policies where the human element is in the foreground, the concept of “organisational trust” also 

increases in importance (Çetinel, 2008: 11).  Organisational trust, defined as “belief in the actions of 

individuals that support collaborator behavior based on each other's attitudes and beliefs within the 
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organisation” (Chathoth et. al, 2011: 234), has a positive effect on the development of organisational order 

and on individual and organisational outcomes (İşcan and Sayın, 2010: 196). It is seen that organisations 

whose employees have a strong sense of trust have more harmony in their organisational structures, are 

stronger in their strategic alliance, and conduct team work more effectively (Kalemci Tüzün, 2006: 105). In 

addition, high-trust organisations become innovative as they adopt a participant administrative mentality in 

which responsibilities are shared voluntarily among employees, a reconciliation culture predominates, and 

organisational outcomes (organisational commitment, job satisfaction, individual and organisational 

performance, etc.) are positively affected (Teyfur et. al, 2013: 89). 

In today's economic system complicated by intense competition, trust has become a vital issue for 

individuals, organisations, and managers (İslamoğlu et. al, 2007: 23). Within this context, organisational trust 

studies have appeared and taken their place in the organisational behavior literature and many models have 

been developed to explain the concept. In this study, the model developed by Nyhan and Marlowe (1997) 

was used to explain organisational trust. According to Nyhan and Marlowe (1997: 614-635), the concept of 

organisational trust consists of two dimensions: trust in the manager and trust in the organisation. Trust in 

the manager, one of the factors that will improve the sense of trust among the organisational structure of the 

employees (Durdağ, 2010: 49), is a spontaneous phenomenon which occurs over time as mutual relations 

develop on the basis of trust. In developing this sense of trust, the attitudes and behaviors of managers 

towards employees play a determining role (Büte, 2011: 175). The concept trust in the organisation is defined 

as the sense of trust that employees develop for the organisation to which they belong. This sense expresses 

the belief that the rights of employees will be protected, not violated, and that practices in favor of 

employees will be supported by the management of the organisation (Gümüş, 2010: 37). 

2. 3. Individual Performance 

Another concept that helps organisations achieve their goals is performance. Performance, which is literally 

defined as “the will and power to accomplish any event or situation” (www.tdksozluk.com), conceptually 

refers to “the carrying out of an activity in accordance with predetermined goals and standards or the 

success of an employee in a job” (Baş and Artar, 1990: 13). 

It is possible to discuss two basic dimensions of performance. The first dimension is the organisational 

performance encompassing the entire organisation, and the second dimension is individual performance 

(Barutçugil, 2002: 47). Although they are handled in two different dimensions, these two concepts are in 

mutual interaction. While basic criteria such as efficiency, productivity, and sufficiency are the basis of 

evaluating an organisation's performance, the same criteria apply to individual performance. Therefore, 

since organisational success depends on the success of employees, it is not possible to think of organisational 

performance separately from employee performance (Akgemci, 2008: 478). 

In this study, the concept of individual performance is discussed. Individual performance, defined as “the 

highest level of an employee's effort to reach the goals set by the organisation and the degree to which the 

results obtained from this effort conform with the objectives of the organisation” (Katerberg, 1983: 250) is not 

a constant concept (Stup, 2006: 1-4). Individual performance changes over time; while it depends on an 

employee's personality, talent, values, and beliefs at the individual level (Morillo, 1990: 270), factors such as 

the organisation's work policies and job design affect it at the organisational level (Hayajneh, 2000: 10). In 

other words, individual performance is not a single action; it is a complex activity (Jacobs et. al, 2013: 1132). 

2. 4. The Relation Between Workplace Friendship, Organisational Trust, and Individual 

Performance 

The variables stated within the scope of the study consist of workplace friendship, organisational trust, and 

individual performance. Workplace friendship is important for organisations as well as individuals. Because 

of this, it is possible to speak of the effects of workplace friendship on both individuals and organisations 

(Dotan, 2009). According to the results of the study conducted by Balaban and Özsoy (2016: 326-338) 

examining the effects of workplace friendship on individual performance, no effect can be determined 

between workplace friendship and individual performance. However, the study conducted by Song and 

Olshfski (2008: 147-169) found an effect between these two concepts. 

H1: Workplace friendship positively affects individual performance. 
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One of the necessary conditions for organisations to be successful is that their members' performance levels 

are as high as possible. If employees perceive a climate of trust in the organisations to which they belong, 

they can make efforts to increase their performance by striving to be more efficient and effective (Büte, 2011: 

171). In the related literature, there are a limited number of studies examining the interaction between the 

concepts of individual performance and organisational trust. A study conducted by Büte (2011: 171-192) 

found a positive relationship between these two concepts. Similarly, Köprülü, Turhan and Helvacı (2018: 419-

426) observed that the sense of trust that employees perceive towards their organisations positively affects 

their performance. 

H2. Individual performance positively affects organisational trust. 

H2a. Individual performance positively affects trust in the manager. 

H2b. Individual performance positively affects the trust in the organisation. 

Workplace friendship is one of the key concepts that create the social aspect of organisational life (Ömüriş, 

2014: 1). Previous studies have determined that workplace friendships generally have positive effects on 

work-related attitudes and behaviors (Morrison, 2004: 115; Hood et. al, 2017: 73-74). According to the study 

conducted by Sias and Cahill (1998: 273-299), which examines the interaction between organisational trust 

and workplace friendship, the presence of a strong social relationship in the workplace increases the 

employees' trust in their organisations. In the light of this information, the following hypothesis was 

established. 

H3: Workplace friendship positively affects organisational trust. 

H3a. Friendship opportunity positively affects trust in the manager. 

H3b. Friendship opportunity positively affects trust in the organisation. 

H3c. Friendship degree positively affects trust in the manager. 

H3d. Friendship degree positively affects trust in the organisation. 

In the literature review, no studies regarding the mediating role of individual performance in the interaction 

between workplace friendship and organisational trust were found, and this study aimed to fill this gap. In 

accordance with this, 

H4. Individual performance plays a mediating role in the effect of workplace friendship on organisational 

trust. 

3. THE RESEARCH METHOD 

3. 1. Purpose and Model of the Research 

Workplace friendship has a special effect on employees' attitudes and behaviors with regard to their 

organisations. Due to these effects on both employees and organisations, the workplace friendship concept 

has recently attracted the attention of researchers and businesses. As stated earlier, the concept has 

important effects on both individuals and organisations. This study discusses organisational trust in order to 

examine the effects of workplace friendship on organisations, and individual performance in order to 

examine the effects on the individual. In the light of these evaluations, it is possible that individual 

performance of the employees may change the effect of workplace friendship on organisational trust. 

Therefore, examining whether individual performance levels of the employees play a mediating role in the 

interaction between the two variables is the main aim of this study. In the light of this hypotheses, the 

research model created in the study is illustrated in Figure 1. 
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Figure 1. The Research Model 

 

H1H2H1H1 

                               H1                                                                                                                       H2                                                                                                                               

                                                          

 

                                                                                                                         

                                                                                                        H3 

 

3. 2. Data Collection Tools 

Necessary data was collected between 15.09.2019 and 15.11.2019 via survey. Three different scales were used 

to measure the dependent and independent variables in the research model. The five-point Likert scale was 

used to determine to what extent the employees agreed with the statements. These scales consist of the 

statements "1) I strongly disagree and 5) I strongly agree". The survey form created within the scope of the 

research consists of four sections and 28 statements. The analysis of the data was completed with the help of 

the SPSS 22. 0 (Statistical Package for the Social Sciences) program and the findings were interpreted. 

3. 2. 1. Personal Information Form: In this section, demographic characteristics of the participants were 

collected. These are gender, age, marital status, educational status and working time. Open-ended questions 

were used to obtain all demographic information. 

3. 2. 2. Workplace Friendship Scale: In the study, the scale developed by Nielsen, Jex and Adams (2000: 

628-643) was used to measure workplace friendship. The scale consists of a total of 12 items and 2 

dimensions:  friendship opportunity (6 items) and friendship degree (6 items). Exploratory factor analysis 

was applied to the workplace friendship scale. As a result of exploratory factor analysis, it was seen that the 

data adapted to the two-factor structure of the scale. It was determined that factor loads were between 0.63 

and 0. 92. As a result of the factor analysis, the Bartlett Test result was 1130.19 and the p significance value 

was 0.000. The sample value of Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) is 0.84. The reliability coefficient of the scale was 

found to be 0. 88. 

3. 2. 3. Individual Performance Scale: The job performance scale was used in studies conducted first by 

Kirkman and Rosen (1997: 131-167) and later by Sigler and Pearson (2000: 7-52). The scale consists of 4 items 

and one dimension. Within the scope of the study, exploratory factor analysis was applied to the individual 

performance scale. As a result of exploratory factor analysis, it was seen that the data adapted to the single-

factor structure of the scale. It was determined that factor loads were between 0.67 and 0. 84. As a result of 

the factor analysis, the Bartlett test result was 457.175 and p significance value was 0.000. The sample value 

of Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) is 0.76. The reliability coefficient of the scale was found to be 0. 81. 

3. 2. 4. Organisational Trust Scale: The 12-question scale of Nyhan and Marlowe (1997: 614-635) was 

used to measure organisational trust. The translation of the scale into Turkish was done by Demircan (2004: 

139-150) and its validity was tested. The scale consists of a total of 12 items and 2 dimensions: trust in the 

manager (8 items) and trust in the organisation (4 items). Within the scope of the study, exploratory factor 

analysis was applied to the organisational trust scale. As a result of exploratory factor analysis, it was seen 

that the data adapted to the two-factor structure of the scale. It was determined that factor loads were 

between 0.74 and 0. 93. As a result of the factor analysis, the Bartlett Test result was 2177.044 and the p 

significance value was 0.000. The sample value of Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) is 0.90. The reliability 

coefficient of the scale was found to be 0. 91. 
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Performance                                  

 

                                         

 

Workplace Friendship 

-Friendship Opportunity 

-Friendship Degree 

 

Organisational Trust 

-Trust to manager 

-Trust to organisation 
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3. 3. Statistical Techniques Used in The Research 

In the study, frequency and percentage distribution for demographic characteristics data, the validity (factor 

structures) and reliability analyses to determine internal consistency of the scales used in the research, and 

correlation analyses to determine the relations between the variables in the research model were used. Baron 

and Kenny's (1986) three-step method was used to test the hypotheses and the Sobel Test was used to 

measure the significance of the indirect effect. 

3. 4. Sample 

The research population consists of 550 employees of the X factory serving in the textile sector of a group 

that operates in different sectors in Malatya. In the study, researchers attempted to represent the entire 

population by not choosing a sample. For this purpose, senior managers were contacted and their 

contributions were requested, the survey was sent to 550 employees through those senior managers, and the 

feedback of 280 employees were received. Of the 280 surveys obtained, 34 were excluded from the study 

because of missing or incorrect information, and the remaining 246 were included in the study. 

Table 1: Socio-Demographic Distribution of Participants 

Parameters Number % Parameters Number % 

 

Sex 

Female 36 14,6  

 

 

 

 

 

Age 

 

 

 

 

18-25   10 4,1 

Male 210 85,4 

26-30 35 14,2 

 

Marital Status 

Married 215 87,4 

31-35 57 23,2 

Single 31 12,6 

36-40 63 25,6 

 

 

 

 

 

Working Time 

1-5 39 15,9 

41-45 67 27,2 

6-10 103 41,9 

46-50 

 

14 5,7 

11-15 47 19,1  

Educational 

Status 

Primary Education 30 12,2 

16-20 26 10,6 High School 171 69,5 

21-25 23 9,3 Undergraduate 

Education 

45 18,3 

26 + 8 3,3 Total  246 100 

Information about the demographic characteristics of the employees participating in the research is given in 

Table 1. 85.4% of the participants are male, 87.4% are married, 69.5% are high school graduates, 25.6% are in 

the 36-40 age range, and 41.9% have been working between 6-10 years. 

4. TEST OF HYPOTHESES 

4. 1. Descriptive Statistics and Correlation Analysis 

The data obtained was primarily analyzed to determine averages and standard deviations for the variables 

of friendship opportunity and friendship degree (the dimensions of workplace friendship) and trust of the 

manager and trust of the organisation (the dimensions of individual performance and organisational trust), 

and to determine the correlation coefficients between these variables. The average, standard deviation, and 

correlation values obtained as a result of this analysis are shown in Table 2. 
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Table 2. Descriptive Statistics and Correlation Analysis 

Variables x ̄ S.S. 1 2 3 4 5 

Friendship Opportunity (1) 3,28 0,57 1 0.56** 0.44** .65** .57 

Friendship Degree (2) 3,12 0.63  1 .37** .38** .47** 

Individual Performance Scale (3) 4.02 0.42   1 .50** .38** 

Trust in the Manager (4) 3.49 0.67    1 .63** 

Trust in the Organisation (5) 3.02 0.54     1 

Statistical significance levels are p <0.01 ** and n = 246.     

According to Table 2, the average of friendship opportunity, one of the dimensions of the workplace 

friendship scale, is 3.28 ±, 57;  the average of friendship degree, the other dimension, is 3.12 ±, 63. While the 

average of individual performance scale was 4.02 ± .42, the average of trust in the manager, which is one of 

the dimensions of organisational trust, is 3.49 ± '0.67 and the average of trust in the organisation is 3.02 ± 

0.54. When the results obtained from the data are analyzed, it is seen that the individual performance level of 

the employees is high. 

Correlation analysis revealed significant relationships between the variables of workplace friendship, 

individual performance, and organisational trust. As it is seen in Table 2, there is a positive relationship 

between friendship opportunity and friendship degree, which are dimensions of workplace friendship, and 

trust in the manager and the organisation, which are the dimensions of organisational trust. When the 

analysis results are examined, there is a high-level and positive (r = .65) relationship between friendship 

opportunity, which is one of the dimensions of workplace friendship, and trust in the manager, which is one 

of the dimensions of organisational trust. When the relationship between workplace friendship sub-

dimensions and individual performance is examined, there are medium-level and positive relationships 

between friendship opportunity (r = .44) and friendship degree (r = .37). Similarly, when the relationship 

between the dimensions of individual performance and organisational trust is examined, it is seen that there 

is a medium-level and positive (r = .65) relationship between individual performance and trust in the 

manager. 

4. 2. Regression Analyses 

Within the study model, Baron and Kenny's (1986) three-step model was used to test the mediating role of 

individual performance in the effect of workplace friendship on organisational trust. Analyzes were 

performed and the results are shown in Table 3. 

Table 3. The Mediating Role of Individual Performance in the Effect of Workplace Friendship on 

Organizational Trust 

 Individual 

Performance 

Organizational Trust 

   Trust in 

Manager 

Trust in 

Organization 

Trust in 

Manager 

Trust in 

Organization 

 Stage 1 Stage 2 Stage 3 

 ß ß ß ß ß 

Independent Variable      

Friendship Opportunity 0.287 0.240 0.223 0.215 0.191 

Frienship Degree 0.183 0. 171 0.153 0.147 0.126 

Mediating Variable      

Individual Performance    0.206 0.194 

R² 0.234 0.167 0.215 0.271 0.185 

Corrected R² 0.173 0.102 0.189 0.199 0.164 

F value 6.827 5.865 7.417 8.547 7.103 

With the first hypothesis of the study, the effects of friendship opportunity and friendship degree, two 

dimensions of workplace friendship, were researched. As a result of the analysis (Stage 1), it was determined 

that both friendship opportunity (H1a: β = 0.287, p <0.01) and friendship degree (H1b: β = 0.183, p <0.01) 
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positively and significantly affect individual performance. Hence, H1a and H1b hypotheses are accepted. 

With the second hypothesis the effect of individual performance on trust in the manager and trust in the 

organisation, two dimensions of organisational trust, was examined. Within the scope of the findings (Stage 

3), it was determined that individual performance has a positive and significant effect on trust in the 

manager (H2a: β= 0.206, p<0.01) and trust in the organisation (H2b: β= 0.194, p<0.01), which are each sub-

dimensions of organisational trust. Therefore, the H2a and H2b hypotheses are accepted. With the third 

hypothesis, the study attempted to determine whether friendship opportunity and friendship degree, two 

dimensions of workplace friendship, have a direct effect on trust in the manager and trust in the 

organisation, sub-dimensions of organisational trust. According to the findings obtained through regression 

analysis (Stage 2), it was determined that friendship opportunity, one dimension of workplace friendship, 

positively and significantly affects trust in the manager (H3a: β=0.240, p<0.01) and trust in the organisation 

(H3b: β=0.223, p<0.01), both dimensions of organisational trust. In addition, it was determined that 

friendship degree, another dimension of workplace friendship, positively and significantly affects trust in 

the manager (H3c: β=0.171, p<0.01) and trust in the organisation (H3d: β=0.153, p<0.01), the dimensions of 

organisational trust. Thus, the sub-hypotheses H3a, H3b, H3c, H3d, and hypothesis H3 have been accepted. 

The fourth hypothesis is to determine whether individual performance has a mediating effect on the effect of 

friendship opportunity and friendship degree, two dimensions of workplace friendship, on trust in the 

manager and trust in the organisation, both of which are dimensions of organisational trust. In order to test 

the presence of the mediating effect, the three-stage regression process proposed by Baron and Kenny (1986) 

was used. Baron and Kenny (1986: 1176) refer to the necessity of meeting three conditions to indicate the 

mediating effect. These; 

Condition 1: Independent variable (workplace friendship) should have a significant effect on the mediating 

variable (individual performance). 

Condition 2: Independent variable (workplace friendship) should have a significant effect on the dependent 

variable (organisational trust). 

Condition 3: In the third stage, when the mediating variable (individual performance) is added to the model, 

while the effect of the independent variable (workplace friendship) on the dependent variable 

(organisational trust) decreases or becomes insignificant, the mediating variable (individual performance) 

should have a significant effect on the dependent variable (organisational trust). 

Within the frame of the third condition, if the effect of the independent variable on the dependent variable 

becomes insignificant, a full mediating effect is indicated, and if the effect decreases, a partial mediating 

effect is indicated (Baron and Kenny, 1986: 1177). 

When Table 3 is examined, it is seen that friendship opportunity (β=0.287, p<0.01) and friendship degree 

(β=0.183, p<0.01), two dimensions of workplace friendship, have a significant effect on individual 

performance. Besides, it was determined that friendship opportunity, one of the dimensions of workplace 

friendship, positively and significantly affects trust in the manager (β = 0.240, p <0.01) and trust in the 

organisation (β = 0.223, p <0.01). In addition, it was determined that friendship degree, which is another 

dimension of workplace friendship, positively and significantly affects trust in the manager (β = 0.171, p 

<0.01) and trust in the organisation (β = 0.153, p <0.01). Hence, the first condition and the second condition 

for friendship degree are met. 

According to the third condition, when individual performance is included in the model (Stage 3), it is seen 

that the effect of friendship opportunity, one of the dimensions of workplace friendship, on trust in the 

manager (β= 0.215, p<0.01) and trust in the organisation (β= 0.191, p<0.01), both of which are dimensions of 

organisational trust, has decreased but is still significant. Likewise, the effect of friendship degree, one of the 

dimensions of workplace friendship, on trust in the manager (β= 0.147, p<0.01), and trust in the organisation 

(β= 0.126, p<0.01), which are dimensions of organisational trust, has decreased but is still significant. 

However, the effect of individual performance, which is a mediating variable, on the trust in the manager (β= 

0.206, p<0.01) and trust in the organisation (β= 0.194, p<0.01), which are the dimensions of organisational 

trust, is also significant. On the basis of the analysis results, it can be said that individual performance has a 

partial mediating role between workplace friendship and organisational trust. The Sobel Test was performed 

to test the statistical significance of the difference of this mediating effect from zero (Sobel, 1982). According 
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to the Sobel test; z = 3.06 (p <0.05) and therefore a mediating effect was determined. According to this result, 

when individual performance is included in the model, the effect of workplace friendship on organisational 

trust decreased and this decrease was calculated to be significant. From this point on, it can be said that 

individual performance has a partial mediating effect between workplace friendship and organisational 

trust. Accordingly, H4 was accepted. 

5. CONCLUSION AND SUGGESTIONS     

The data used in this study, which was conducted in order to determine the effect of workplace friendship 

on organisational trust and to determine whether the individual performance level of an employee mediates 

this relationship, was collected with the help of 246 blue-collar employees serving in a company operating in 

the textile sector in Malatya. Accordingly, the relationships in question was studied by collecting data, and 

important results were obtained through analysis. 

First of all, when the mutual relationship between variables is examined, it is seen that all variables have a 

statistically significant relationship with each other. To the extent that workplaces, where people spend a 

significant part of their daily lives and make friendships, are meaningful to employees, their perceptions of 

trust and individual job performances will be affected positively. Namely, increasing the perception of 

workplace friendship can enhance the level of organisational trust, as well as the individual performance, of 

employees. 

The results of regression supported all hypotheses; therefore, all of the hypotheses developed for the 

research are accepted. In other words, it is possible to say that individual performance plays a partial mediating 

role in the effect of workplace friendship, which has been developed as the principal hypothesis of the study. 

Accordingly, employees with a high perception of workplace friendship will feel more attached to their 

organisation, and correspondingly, the levels of two concepts important for the organisation, organisational 

trust and individual performance, will increase. When it is considered that organisations are an open system, 

this is not surprising. Namely, as long as the employees are at the workplace, they not only deal with 

procedures and materials required by work and business processes, but also keep in constant 

communication with their colleagues. Considering that, for organisations, positive processes end up as 

positive outcomes, organisational trust and individual performance levels of employees will increase as 

friendship relationships between employees develop. 

In the light of these results, the following suggestions to organisations, managers and researchers are 

offered: 

• It would be appropriate to find methods that organisations can apply to develop workplace friendships, 

which has recently been studied and is important in terms of organisational effectiveness. Organising joint 

activities such as picnics, social activities, and sports activities that provide employees an opportunity to see 

and communicate with each other more frequently, or creating areas where they can sit and spend time 

together, are examples of these methods. 

• Since the development of friendships will increase the degree of mental and emotional integration with the 

work done by the employees, the adoption of a management mentality that does not take sides and the 

establishment of an organisational climate that gives importance to social communication will create 

increasing harmony and loyalty within the organisation. 

• It is a limitation of the study that the sample of the study is composed of blue-collar employees working in 

a single enterprise. Therefore, since studies carried out in different sectors or on different sampling groups 

may give different results, it would be appropriate to carry out similar studies in different sectors and 

occupational groups. 
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Purpose – The rapid development of technology, acceleration of internet with this development and 
increase of number of electronic devices that connecting to internet brings important changes in all 
business applications. The retailing sector, connecting businesses and end consumers, has also 
changed from classical approach, and consumers started to prefer e-retailing channels versus 
traditional stores. Therefore, businesses, which have to deliver products to those consumers, are also 
forced to make critical changes in supply chains. On the other hand, businesses that aim to 
completely change distribution networks in supply chains adopt a strategy called cross-docking to 
take the lead over competitors and gain cost advantages. Therefore, in this study, aim is to reveal 
whether a conventional retailer that does not apply e-retailing can gain by using e-retailing 
application in coordination with cross-docking strategy. 

Design/methodology/approach – In application part, it is emphasized that business, which 
continues retail activities in conventional way, also uses its stores as cross-docking terminals for e-
retailing. For this purpose, a mixed integer programming model has been created and it is aimed to 
have optimal solution for minimizing number of stores and total cost. 

Findings – In numerical example, it was decided that company which has currently seventeen stores 
in eleven different regions in Izmir should use nine of these stores as cross docking terminals. 

Discussion – In numerical example, it was decided that company which has currently seventeen 
stores in eleven different regions in Izmir should use nine of these stores as cross docking terminals. 

 

1. INTRODUCTION 

In 1994 Rayport and Sviokla (1994: 142) mentioned that in the future there would be changes on relationship 
between buyers and seller in means of a lot of areas. Those areas can be listed as the content of relationship, 
context of relationship and infrastructure of tools of relationship. After 25 years from their study, it can be said 
that all the transactions they mentioned were occurred with the help of changes in technology. Previously 
what is called as marketplace (a traditional market where the buyers and sellers trade face-to-face) has evolved 
to marketspace (a virtual market which creates Internet based location insensitive trade area) (Berry and Brock, 
2004: 208), and as a result, the structure of retailing has also changed. Retailing, which has been reshaped with 
the introduction of the internet into the lives of consumers and renamed as e-retailing, provides advantages in 
this new form to consumers; by being cost-effective, time saving, having a wide breadth and depth of products, 
presenting ease of search, giving chance of more personalization and  favorable prizes (Harris and Dennis, 
2002: 249). E-retailing provides advantages over traditional marketing in utilities of marketing known as form, 
time, place and possession (Shaw, 1994) by enabling marketing to accelerate, globalize and integrate with 
technology. Especially with the irrepressible rise of handheld technologic device usage, the retailing industry 
strongly moved to electronic channel (Shankar et el., 2010: 111).  

The share of online retail sales on total retail sales are increasing worldwide and the 7,4% share at 2015 had 
nearly doubled with an increase to 14,1% at 2019 (Clement, 2019).  This almost doubling trend has caused all 
kinds of applications in this field to gain importance. This new and open to any kind of innovation makes it a 
must to revise every element of the marketing mix the rules of marketing, where classic marketing practices 
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are no longer valid (Quelch and Klein, 1996). Although there is a change in all marketing decisions, it is 
obvious that the distribution function becomes more important due to the disappearance of face-to-face 
communication and the virtualization of the store environment. According to Pitt et al. (1999: 20-21) the major 
effects of web based marketing on distribution channels can be grouped under three categories as (1) the 
distance is no more important, (2) the time became homogenous and (3) the location is no more relevance. 
With that change in the way to reach to customers, the businesses need to pay attention to their logistic 
operations and the flow of goods and services among actors of supply chain which are suppliers, producers, 
distributors and customers. There are two ways to achieve these goals as the optimization of the flows of goods 
and the improvement of the existing network and distribution network design problems involves the analysis 
of both of those ways (Ambrosino and Scutella, 2005: 610).  

Distribution network design makes it available of businesses to have an integrated decision making from both 
strategic level that concerns on supply chain network design, tactical level that focus on medium term decisions 
that realizes the strategic and operational level that includes short term decisions for an efficient the supply 
chain (Bilgen and Ozkarahan, 2004; Stevens, 1990: 25 - 26). Although these three decision levels seem to be 
distinct from each other in terms of definition, it can be clearly seen that three of them are intertwined in 
applications and their independent handling in distribution network design will fail. For example location 
and warehouse selection seems to be strategic decisions and routing is a tactical decision in theoretical 
perspective. However if the businesses select the location area without thinking how to distribute the goods 
from the distribution point to customers the result won’t be cost effective. At this point, what businesses need 
to do is to determine the right distribution strategy by considering the supply chain. Businesses have three 
options on hand as selling directly to consumers without intermediary (which is not a possible way if you are 
not the producer or if you are using e-retailing, using warehouses (which can carry so much cost risk) and 
cross-docking (which is a new concept that includes using temporary storage places to is cost effective and 
guarantees faster transportation). This study is designed based on this idea and deals with the processes of 
determining the right cross-docking facilities for businesses to deliver products to the consumer with less cost. 
This study is both trying to figure out a classical warehouse selection and a routing problem on hand, through 
a scenario that assumes that a retail chain operating in the province of Izmir aims to develop the customer 
network through mobile distribution. After the literature review on retailing, e-retailing and distribution 
network design, model will be suggested and described.  

2. RETAILING AND E-RETAILING 

According to Levy and Weitz (2007: 7) retailing is “the set of business activities that adds value to the products 
and services sold to customers for their personal and family use” and retailers are the last stage of distribution 
channel that link manufacturers and consumers. The more utility added to goods and services means the more 
satisfied consumer and by the way shows the success of the retailer. The utilities that marketing can add to a 
product can be listed as form utility – which is creating products from materials in a way that consumer will 
use easily, time utility – which is making it possible for consumers to find the products and services when they 
want or need, place utility – which is making it possible for consumers to find products and services where 
they want or need and possession – which is transferring ownership to the ones that want (Shaw, 1994: 48).  

There are many functions that retailers should undertake in ensuring that these utilities reach consumers 
which are breaking the bulk, holding stock, taking risk, creating place, planning time, assortment of products 
and services, extending services and creating demand for products and services (Madaan, 2009: 5 - 6). Besides, 
as a result of the rapid changes in technology, it has been inevitable that all these functions and transactions 
that mediate these functions also have to change and have to be redefined. As a result, the conventional 
retailing concept also needs to be redefined with a new concept that the concept of retailing has become 
imperative to adopt a new structure that internalizes technology. By the way e-retailing concept has emerged 
and the way businesses reach to consumers and communicate with them has revolutionized with all aspects 
of commerce, marketing, retailing and advertising activities of product and services. 

With the need of that revolution, the online shopping experience started in 1979 by Michael Aldrich as a B2B 
channel and e-commerce, and in 1992 Charles Stack commercialized the retailing part of the business by 
establishing books.com, the world's first online bookstore (DigitalAge, 2019). From that time, e-retailing, which 
can be described as the sale of goods and services via Internet or other electronic channels for personal or 



E. Karataş Yücel – E. Bilgin Sarı 12/3 (2020) 2205-2214 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2207 

household use by consumers, also became popular by firms to gain competitive advantage with eliminating 
time, working hours, multiple production obligations, costs, location, size constraints (Harris and Dennis, 
2002: 244). Also, according to Siddiqui and Khan (2016) customers prefer e-retailing because they can buy 
anything that they want anytime, have much more options for each products and services than conventional 
stores, can compare products, features, prices etc. as many as they want, can follow discounts and offers so 
have the ability to buy with lower prices and do not have one payment option that force them to buy with one 
option.  

Considering the above advantages, e-retailing has been highly preferred by consumers as can be expected and 
reached 3.5 trillion U.S. dollars (Clement, 2019). But that does not mean all goes well. People often have 
reservations about e-retailing because of problems such as personal security problems (sharing payment 
information, sharing personal information etc.), credit card related problems (such as extra and unannounced 
money collections, and not sending the product despite collection), seller-related problems (such as faulty 
product delivery, missing product delivery, non-acceptance in the case of return shipping and no refunds), 
promotional problems (posting incompatible with the visual, not giving enough information in the 
explanations of promotions, the information provided that does not reflect the truth etc.) and transportation-
related problems (such as damage to the product during shipment, not delivering the product on the specified 
date, not packaging and transport of the product as required, high costs of shipping) (Consumer Affairs 
Victoria, 2004; Harris and Dennis, 2002; Miyazaki and Fernandez, 2001) 

Both the advantages and disadvantages listed create new working areas to businesses and also shape the 
future of the researches and trends of e-retailing. For example the credit card security problems are trying to 
be solved by online security services given by banks of the consumers so that they will feel themselves in more 
safe position. The problems that occur as a result of the visual side of promotions led businesses to work on 
simulation programs and people could see how the product they buy will fit their life by using real time 
platforms. For example Filli Boya, a Turkish paint firm, by creating an mobile phone application called as 
Mimar Benim (The Architect is Me), offers users the opportunity to visualize how coloring their house will be 
looked like in real life and gives advices on which colors to buy and amount of the colors they will need to 
paint their walls so that creates a competitive advantage among other retailers. Also retailers started to create 
just in time communication channels to solve the problems of consumers by chat features like giving Whatsapp 
numbers, online assistant service etc. so that consumers will ask the questions in mind and will decrease the 
risks of their buying, have a successful buying decision and will be satisfied.  

With all these trends, resolving distribution-related problems plays a key role in e-retailers gaining 
competitive advantage. It is thought that it should be especially emphasized as it is a double-sided problem 
both in terms of keeping in mind the questions of the consumers who have the chance to have the product 
they bought in traditional retailing instantly, and the delivery of the product purchased by the consumer, 
which is a very serious cost item for the e-retailer. It is thought that it should be especially emphasized. In 
addition, it is an inevitable fact that businesses that go through regulations in this field will outstrip their 
competitors. It is anticipated that a very serious problem will be eliminated by meeting the expectations of 
consumers in terms of flexibility, speed and robustness regarding delivery (Angelovska, 2018; Dreyer, 2015; 
Thompson, 2006). 

3. DISTRIBUTION NETWORK DESIGN 

Supply chain can be defined as “an integrated manufacturing process wherein raw materials are manufactured 
into final products, then delivered to customers (via distribution, retail, or both)” (Beamon, 1999: 336) and 
includes three or more businesses with downstream and upstream connections by means of product, service, 
information, data and financial assets. At a traditional retailing model the supply chain was including the 
carriage of products and services to retailers and consumers were undertaking the transport activities after 
purchase. With the increase in the use of mobile devices, there have been significant changes in the structure 
of the supply chain, and the process that ended with the transportation to the retailer in the traditional 
structure has expanded to carry it to the direct transportation node of the consumer. Also the changing 
conditions with renewed technology started to offer opportunities through real time collaboration, 24/7 
availability, online procurement, and access to worldwide markets to all stages of supply chain (Eng, 2006: 
682) and in line with this development process, studies in the field of supply chain have begun to attract 
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attention both by researchers who take a theoretical perspective, and by managers, business owners and 
supply chain employees, who are practitioners with a more applied perspective (Lancioni et al., 2003; Shapiro, 
2004).   

Businesses should take supply chain to hand as a whole with the awareness that all the decisions they will 
make for this whole in reaching the consumer are the determinants of the business's market success. By the 
way, it can be said that a well-designed, modelled and implemented supply chain can be described as a critical 
success factor for businesses. According to Sharma et al. (2008: 256 - 257)  as the first stage of supply chain 
management network design is the most important part of that decision chain as it is long lasting and all the 
other decisions of modeling and implementation are prepared according to the design of chain. Also it has a 
critical role on both consumer side by creating the way to take product and service from supplier to demand 
point and business side by being decisive in terms of costs. Paksoy (2005: 435 - 436) suggests that network 
design problem, which includes sub-problems such as determining the numbers and locations of the modeling 
elements, determining the amount of physical flow between these elements, has a strategic importance in 
supply chain management. Distribution network design decisions can be classified as strategic decisions 
because they cause changes in the entire flow of the business; and includes decisions such as determination of 
distribution points and warehouse locations, determination of their capacities, determination of distribution 
routes, deciding how and how the resource will be supplied and examining customer expectations. Also as 
those decisions include problems as cost management and vehicle distribution, it can be said that not just 
strategical but operational and tactical decisions are also matters for distribution network design.  

According to Ramezani et al. (2013) as the other strategical, tactical and operational management decisions the 
distribution network design also include some steps to follow and Lee and Kim (2002) and Paksoy (2005) 
suggests that those steps can be listed as: (1) Identification of problem, (2) Setting goals and methods to use 
and (3) Formulization of model. A distribution network can be effective only when it is planned in accordance 
with the determined needs; goals are determined in accordance with this plan; methods are selected in 
accordance with these goals and modeled in accordance with the chosen method. Simchi-Levi et al. (2000: 112 
- 113) suggests that as a supply chain decision which starts with a manufacturer or supplier and includes 
carrying of goods and services to customers, the businesses have three distribution strategies as (1) direct 
shipment, which includes shipping directly without visiting any distribution center; (2) warehousing, that the 
stocks are carried out and required products are transferred to consumers by using warehouses; and (3) cross-
docking, that distribution is done from warehouses to consumers but not by using classical storage approach 
but rather by being executed as a temporary storage system. According to Ertek (2010) cross-docking facilities 
operate as transfer points, not as warehouses where materials are stored in the classical sense. These facilities 
are places where the flow of incoming product is synchronized with the outgoing product flow for the purpose 
of eliminating material storage. Therefore, the planning of the cross-docking components, determining their 
goals and model formulation is critical for determining the distribution network strategy. 

4. DISTRIBUTION NETWORK DESIGN FOR E-RETAILING APPLICATION  

The retail businesses that carry out their activities traditionally need to satisfy their customers whose shopping 
perception changes with technological developments. E-retailing is a rapidly developing area in this regard, 
and it contributes to businesses, which are continuing their retailing business, both to fulfill the attraction of 
selling more with electronic commerce and to gain an advantage over their competitors. In this study, a 
research is carried out on the change that will occur in the operations, if a retail chain operating in İzmir 
province shows electronic retailing activities. In this context, the main purpose of the research is "to design a 
distribution network that chooses cross-docking facilities from alternatives and provides optimal physical 
goods flow from supply sources to consumption points, and to design a model using cross-docking system 
based on a sample application".   

The e-retailing distribution network, which is desired to be established, aims to deliver products to the 
planned cross-docking terminals from the central warehouse and then to the houses / workplaces of customers 
who place orders from the terminals. In the model designed for distribution network, the sales points of the 
retail chain are considered as a set of alternative cross-docking terminals. Calculations are made to reveal the 
product flows to be made from the warehouse to the terminals, and to reveal the flows to be carried out to the 
customers as a result of the consolidation at the terminals. 
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The purpose of the distribution network design model is to decide on which points for selecting the terminals. 
At the decision stage, it is desired to minimize the total cost (transportation and terminal operating costs) and 
minimize number of terminal points.  While designing the distribution network, two scenarios were created 
to decide which terminals to use from the alternative terminal cluster. In the first scenario, the total cost of the 
distribution network is tried to be made to a minimum. Transporting and operating costs are taken into 
consideration. In the second scenario, the number of terminals is tried to be made to a minimum because of 
controlling more effectively. 

Model Formulation 

• Indices – Decision Variables and Parameters 

   i =     Warehouse   i = {1}    

   j =     Terminals j = {1,…,Nj} 

   k =     Customers k = {1,…,Nk} 

 =    quantity of products from node i to node j (tons per year) 
 

 =    quantity of products from node j to node k (tons per year) 
 

 =    existence of node j or not {0,1} 

jZ  =    quantity of mixed products in node j (tons per year)
 

kZ  =   quantity of demanded products from node k (tons per year)  
 

 =    quantity of mixed products in node i (tons per year) 
 

aC  =    transportation cost of unit mixed product (currency / km*ton) 

sC  =    transportation cost of unit demanded product (currency / km*ton)  

jC
 =    operational cost of node j  

 =    distance from node i to node j (km)  

 =   distance from node j to node k (km)   

 =   capacity of node j (tons per year) 

• Objective Functions   

Min Z1   = 

(scenario I)
 

ij ij a jk jk s j j
i j j j j

X U C X U C C Y+ +∑∑ ∑∑ ∑  

Min Z2   =  

ijX

jkX

jY

iA

ijU

jkU

jTs

j
j
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(scenario II)
 

• Subject to 

ij i
j

X A≤∑   

ij j
i

X Z=∑   

jk k
k

X Z=∑   

j j jZ Ts Y≤   

  

0 ,ij jkX X≤   

0 ,j jZ Z≤   

Numerical Example 

The retailer manages its operations from a single central warehouse. In the model, the mixed products will be 
brought to the terminals from the central warehouse. The most convenient alternative locations for e-retailing 
have been determined in every district where the retailer operates. Terminal alternatives within the borders 
of İzmir will be selected from 17 stores that are in the retail chain of the business. Products consolidated to the 
order in the terminals will be shipped to be delivered to customers. Customers’ districts are 11 central zones 
of city and demand is calculated according to population of these zones. Transportation cost change between 
mixed products and demanded products according to their vehicle type and capacity in city. Table 1 show the 
product quantity and transportations costs. 

Table 1. Cost Parameters 

quantity of mixed products in central warehouse (m2 per year)
 

4500 

transportation cost of mixed products (TL/km*m2) 0,125 

transportation cost of demanded product (TL/km*m2) 0,062 

 

Operational cost of cross docking terminals and capacity of them are another crucial dimension to decide 
which terminals will be open. Operational cost of cross docking terminals according to capacity of them 
alternate to regarding the socio-cultural specifications and rental costs of district. Table 2 shows this data set.  

Demand of customer zones also differs from district’s demographic features. Level of income, population age, 
educational background etc., affects the demand for e-retailing. Table 3 illustrates demand of customer zones. 

 

 

 

 

( )i∀

( )j∀

( )j∀

( )j∀

{0,1}jY ∈
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Table 2. Operational Cost and Capacity of Terminals 

Terminals 
Operational cost of Terminals (TL / 

year) 
Capacity of Terminals (m2 / 

year) 
j1 270000 480 
j2 240000 300 
j3 190000 480 
j4 170000 600 
j5 250000 360 
j6 200000 540 
j7 220000 240 
j8 180000 420 
j9 220000 420 
j10 180000 480 
j11 160000 540 
j12 180000 360 
j13 240000 300 
j14 180000 360 
j15 180000 540 
j16 200000 360 
j17 220000 420 

Table 3. Demand of Customer Zones 

Demand of customer zones 
(m2 / year) 

k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 
350 600 700 500 440 350 100 400 550 600 300 

Customer zones are clustered as district of city, and planned cross-docking terminals are existing retail stores 
of company. Distance between of them are average values and important for deciding terminal. Table 4 
indicates these measures.    

Using this data set, it is desired to decide which terminals to be used to minimize the total cost. The MILP 
(Mixed Integer Linear Programming) model, which is used in accordance with the distribution network design 
studies, is applied for the e-retailing network design and two scenarios are solved using the LINGO 18.0 
(Linear, Interactive and General Optimizer) optimization program. 

Table 4. Distance between Terminals and Customers 

Distance (km) k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 i1 
j1 7 31 30 18 46 13 30 31 37 10 10 35 
j2 8 32 31 16 31 14 29 21 38 11 10 36 
j3 20 13 5 11 28 22 48 40 17 10 32 35 
j4 19 7 4 14 25 21 48 39 15 10 30 39 
j5 11 22 20 3 36 12 44 30 28 10 27 28 
j6 14 20 20 2 36 10 42 30 26 8 26 28 
j7 9 20 18 2 35 8 42 25 25 7 25 30 
j8 10 17 15 2 33 14 40 30 24 6 23 31 
j9 8 16 16 4 32 10 38 25 23 4 20 47 
j10 27 10 16 25 9 30 56 47 12 19 40 51 
j11 21 4 12 19 15 24 51 41 7 14 34 46 
j12 23 7 18 20 18 25 52 43 9 14 36 48 
j13 24 7 15 21 15 27 53 44 10 16 36 52 
j14 1 20 19 13 35 8 36 20 25 7 17 31 
j15 4 18 17 8 33 11 33 21 24 4 16 35 
j16 5 19 18 10 35 15 32 22 25 5 15 41 
j17 12 30 28 21 45 19 19 26 36 16 4 41 
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Results 

At result of the study, the total cost was calculated as 1.771.322 TL. It has been revealed that there will be nine 
cross-docking terminals to be used to operate annually at this minimum cost level. These terminals were 
decided as j1, j3, j4, j6, j8, j10, j11, j15, j17.   Table 5 demonstrates the product flow from terminals to customers.  

Table 5. Product Flow from Terminals to Customers 

  k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 i1 
j1 160 - - - - - - - 320 - - 480 
j2 - - - - - - - - - - - - 
j3 - - 40 - 440 - - - - - - 480 
j4 - - 600 - - - - - - - - 600 
j5 - - - - - - - - - - - - 
j6 170 - - 20 - 350 - - - - - 540 
j7 - - - - - - - - - - - - 
j8 - - - - - - 100 - 20 - 300 420 
j9 - - - - - - - - - - - -- 
j10 - - - 480 - - - - - - - 480 
j11 20 460 60 - - - - - - - - 540 
j12 - - - - - - - - - - - - 
j13 - - - - - - - - - - - - 
j14 - - - - - - - - - - - - 
j15 - 140 - - - - - 400 - - - 540 
j16 - - - - - - - - - - - - 
j17 - - - - - - - - - 420 - 420 

  350 600 700 500 440 350 100 400 340 420 300 4500 

5. CONCLUSION AND DISCUSSIONS 

Technological devices are updated day by day and have new add-ons. With these new add-ons, it progresses 
in facilitating the lives of people and eliminates many constraints such as time, place and transportation by 
undertaking some of their daily activities. Considering that the habits of people evolved gradually with this 
simplification, businesses also have to renew themselves. Therefore, although it may seem tempting for 
businesses that continue their traditional activities, the decision to integrate into the increasingly appealing 
attraction of the internet emerges as a structure that contains many contradictions as it will affect all of its 
activities. In this contradictory structure, the factor that businesses emphasize the most is to decrease the cost 
and maximize profit, as can be expected. Accordingly, it is considered that the factors such as warehouse, 
transportation and stocking are the most critical factors in profit maximization and cost minimization in the 
transformation of a conventional retailing enterprise to e-retailing which is a sales-distribution option where 
retail businesses make their sales online and eliminate traditional customer store visits, allowing the customer 
to access the product, when and where they prefer.  

In this study, it is planned to make a simulation to determine how a traditional retailer can cope with the 
distribution related activities that may arise in the transformation of e-retailer in line with the minimum cost 
and maximum profit expectation. Therefore, it is thought that a model for retail businesses that want to sell 
more with electronic commerce applications and gain technological superiority against their competitors will 
be obtained through this study. In the implemented model, it is worked to open several cross-docking 
terminals that will minimize the total costs of enterprises and meet customer demand. The mixed integer 
decision model created was studied on a sample application. 

According to the application, it is set out from a real business that is located in İzmir with 17 stores in 11 
regions. This business, which is named as X enterprise, is currently only retailing in traditional ways. 
Therefore, cross-docking distribution is planned under the assumption that e-retailing will be more effective 
than creating a new warehouse space by using the warehouses in these 17 stores. The model is asked to decide 
which stores to use as a terminal for e-retailing.  In the model, based on the thought that using each store as a 
terminal will cause administrative problems and bring operational costs, the minimum number of terminals 
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and minimum cost objectives are emphasized. A generally accepted distribution network design model; MILP 
(Mıxed Integer Linear Programming) was applied and two scenarios were solved in accordance with 
optimization program by using LINGO 18.0 (Linear, Interactive and General Optimizer). In the problem 
solved for these objectives, it has been concluded that the enterprise can carry out e-retailing in the most 
optimal way with nine terminals.  

It can be said in literature; although researchers have mentioned the importance of switching to online models 
from traditional retailing models, these studies generally focus on service practices that reflect the consumer 
perspective, beyond the opportunities that a transition can provide for the retailer (Kuruzovich et al., 2008; 
Lee et al., 2011; Shankar et al., 2010 etc.). From this point of view, it is thought that this study is important as 
it has retailer-oriented perspective rather than a consumer-oriented one. Also, this study differs from the 
researches with a retailer perspective   (Ambrosino and Scutella, 2005; Lewis and Talalayevsky, 2004; Paksoy, 
2005 etc.) in terms of working separately with two scenarios and proposing to manage a model that will bring 
profit to the business by using the existing retail stores as a warehouse. 

Distribution network design decisions are central determinations that are crucial for businesses that expand 
from conventional retailing to e-retailing. Making these decisions requiring revision in many issues motives 
the companies to deal with the solution methods that they should remark. At the end of the study, it is thought 
whether the methods to be obtained by considering the tactical, operational and strategic decisions together 
will be useful for the businesses. In order to facilitate these decisions, this study was conducted through 
hypothetical costs in terms of contributing to the field. It was planned as a premise and it is planned to guide 
a more comprehensive field study through real data. In addition, it is thought that it provides significant 
accumulation to the studies to be carried out by combining with many areas such as the distribution of 
consumers, the structure of human resources and differentiation in financial decisions. 
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Amaç – Çalışmanın amacı, kümelenme ağının; operasyonel performans, kalite performansı, yeni 
ürün geliştirme performansı, genel firma performansı, yerel marka farkındalığı ile yerel marka 
sadakati üzerindeki etkileri ile kümelenme inovasyonunun bu ilişkiler üzerindeki rolü konusunun 
Çanakkale’de Ezine peyniri üretimi yapan firmalar özelinde incelenmesidir.  

Yöntem – Çalışmada Çanakkale ilinde faaliyet gösteren Ezine peyniri üreticisi firmalarda hem firma 
hem de sektör bazında kapsamlı bilgilere sahip yönetici pozisyonunda çalışan 113 kişiye anket 
uygulaması yapılmış ve verilerin analizinde SPSS Statistics 22.00 programı kullanılmıştır. 

Bulgular – Yapılan analizler sonucu elde edilen bulgulara göre kümelenme ağının firmaların; 
operasyonel, kalite, yeni ürün geliştirme ve genel performansları ile Ezine peyniri yerel marka 
farkındalığı ve yerel marka sadakatini olumlu yönde etkilediği; firmaların kümelenme kapsamında 
gerçekleştirdikleri inovasyon faaliyetlerinin tüm bu ilişkileri olumlu yönde etkileyerek şartlı 
değişken rolü oynadığını göstermektedir. 

Tartışma – Ezine peyniri üreten firmaların kümelenme sayesinde birbirleri ile olan etkileşimleri 
sonucu geliştirdikleri inovasyon faaliyetlerinin en çok firmaların kendi performanslarını olumlu 
yönde etkilediği ve bundan dolayı da kümelenmenin ve kümelenme kapsamında firmalar arasında 
kurulan ilişkilerin ve girişilen rekabetin faydaları görülmektedir. 
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Purpose – The aim of the study is to determine the cluster network in companies producing Ezine 
cheese in Çanakkale; operational performance, quality performance, new product development 
performance, general firm performance, local brand awareness and its effects on local brand loyalty 
and the role of cluster innovation on these relationships. 

Design/methodology/approach – In this study, a questionnaire was applied to 113 participants in 
the manager position with comprehensive knowledge on both firm and sector in Ezine cheese 
producer companies operating in Çanakkale. SPSS Statistics 22.00 program was used to analyze the 
data. 

Findings – According to the findings obtained as a result of the analyzes, the cluster network 
positively affects the operational, quality, new product development, general performances, local 
brand awareness and local brand loyalty of the companies, and the innovation activities carried out 
by the companies within the scope of the cluster positively affect all these relationships and play a 
conditional variable role. 

Discussion – The innovation activities developed by the companies that produce ezine cheese as a 
result of their interactions with each other thanks to the cluster mostly affect the companies' own 
performance positively. Therefore, the benefits of the relationships and the competition established 
between the companies within the scope of the cluster and the cluster are seen. 

 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda işletmeler açısından coğrafi yoğunlaşmanın hızlanması ile araştırmacılar yerel markalar 
konusunda uzmanlaşmaya, bölgesel kalkınma ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik yapılan çalışmalara 
ağırlık vermeye başlamışlardır. Bölgesel rekabet gücünün arttırılması için kümelenmelerden yararlanma 
çalışmaları ise uygulamada eski olmamakla birlikte, teorik altyapı olarak daha eskiye dayanmaktadır. 

Kümelenme, literatürde bir çok farklı şekilde tanımlanmasına rağmen, en bilinen tanımlama Porter tarafından 
yapılmıştır.  Porter’a göre endüstri kümesi, ortak bir endüstride faaliyette bulunan birbirleriyle bağlantılı 
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şirket ve kurumların belirli bir coğrafi alanda yoğunlaşması ile ortaya çıkan dinamik bir yapıdır (Porter 1998a: 
79). 

Alüftekin vd. (2009)’ne göre kümelenme, aynı sektörde faaliyette bulunan, aralarında hem işbirliği hem de 
rekabet olan işletmelerin, onlara hizmet sunan tedarikçilerin ve ilgili kurumsal yapıların (meslek kuruluşları, 
üniversiteler gibi) aynı coğrafi bölgede yoğunlaşmalarıdır. 

Bulu vd.(2004) kümelenmeyi, aralarında rekabet bulunan, birbirini tamamlayan ve birbirine bağlı olan işletme 
ve kuruluşların bölgesel yoğunlaşmaları olarak tanımlamıştır. 

Kümelenme yaklaşımının temeli rekabetçilik gücünün arttırılmasına dayanmaktadır. Kümeler, rekabet için 
önemli olan, bağlantılı endüstriler ile diğer varlıkları kapsamakta ve uzman tedarikçiler, bileşenler, makineler 
ve hizmetler gibi girdiler ile özel altyapı sağlayıcılarını içermektedir.  Kaliforniya şarap kümesi kümelenmeye 
iyi bir örnektir. Bu küme, altı yüz seksen ticari şarap imalathanesinin yanı sıra birkaç bin bağımsız şarap üzüm 
yetiştiricisini kapsamaktadır. California Üniversitesi’nin bağcılık ve şarapçılık programı, California 
Senatosunun özel komiteleri ve Şarap Enstitüsü de bu kümeye destek olmaktadır. Kaliforniya kümelerinde 
tarım, gıda ve restoranlar ile şarap önemli bir rol oynamaktadır (Porter, 1998b: 78). 

Piyasaların ve ekonomilerin küreselleşmesi, üretim ve yenilik modelini şekillendirmede giderek artan bir 
baskı faktörü olarak görülmektedir. Küreselleşme; yetenek, donanım ve farklı yerlerin yenilikçi 
kapasitelerindeki farklılıkların önemini arttırmaktadır. Yerel kümelenmeler, şirketlere uluslararası sektörlerde 
rekabet edebilme gücü sağlamaktadır (Felzensztein, 2013a: 359). 

Coğrafi yakınlık, firmalar arasındaki ilişki ve firmalar tarafından yenilik üretimi, dışsallık kavramına 
dayanmaktadır. Literatür incelemesi sonucunda bu ilişkiyi tartışan bazı çalışmaların, Marshall (1920) 
tarafından ‘’Marshall’ın Dışsallıkları’’ üzerine sunulan varsayımları temel aldığı görülmektedir. ‘’Marshall’ın 
Dışsallıkları’’ nın bilinen üçlüsü ise aşağıdaki gibidir  (Ruffoni, 2017a:  572) 

• Nitelikli ve uzman işgücü konsantrasyonu, 

• Mal tedarikçilerinin varlığı ve uzman yerel talebe cevap verebilecek hizmetler, 

• Bilgi birikimi ve teknolojik süreçlerdir. 

Bir kümenin parçası olmak şirketlerin kaynak girişi, kurumlar ve şirketler açısından daha verimli çalışmasını 
sağlamaktadır. Özellikle hareketli kümelerde şirketler işe alımlarını, varolan uzman ve deneyimli çalışanlar 
havuzundan yapabilmekte, bu da şirketlerin eleman arama ve işlem maliyetlerini düşürmektedir. Ayrıca iyi 
bir küme diğer verimli ve önemli girdileri elde etmenin yolu olarak da görülmektedir. Böyle bir küme 
işletmelere derin ve uzman bir tedarikçi tabanı sunmakta, bu da işletmelerin tedarikçi maliyetlerinin 
düşmesine sebep olmaktadır. Kümelenme üyeleri arasındaki bağlar, parçaların toplamından daha büyüktür. 
Örneğin bir turizm kümelenmesinde, müşterilerin görüşleri sadece çevresel güzelliklerden değil, ayrıca 
oteller, restaurantlar, alışveriş merkezleri ve ulaşım kaynakları gibi tamamlayıcı işlerin kalitesi ve 
verimliliklerinden de etkilenir.  

Kümelenme, belirli bir coğrafi bölgede, belirli bir sektörde ki değer zincirinde yer alan firmaların ve 
destekleyici kurumların ortak akıl ile belirledikleri hedeflere ulaşmak için yaptıkları sürdürülebilir örgütlü 
faaliyetlerdir. Bahsi geçen şirket, firma ve kuruluşların birbirini tamamlamaları ve kendi aralarında rekabet 
halinde olmaları önemlidir. Porter kümelenmeyi “aynı faaliyet alanında hem rekabet içinde olan hem de 
birbiriyle işbirliği yapan şirketlerin, belli bir alanda uzmanlaşmış tedarikçilerin, hizmet sağlayıcıların, ilgili 
sektörlerdeki firmaların ve ilgili kurumların coğrafi yoğunlaşmaları’’ olarak tanımlamaktadır (Porter, 1998b: 
77). Bu tanımla birlikte kümelenme kavramının daha çok coğrafi yoğunlaşmalar ve birbirine bağlı veya ilişkili 
olan firma birliktelikleri üzerinde durduğu görülmektedir (Alsaç, 2010: 9). 

Kümelenmenin en önmeli amacı bireysel olarak elde edilmesi güç olan, ticari isleri kolaylaştırmak ve 
ekonomik faaliyetleri arttırmak için fırsatlar yaratmaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 
(2010-2014) Stratejik Plan da, kümelenme çalışmalarının işletmelere kazandıracağı faydaların boyutları 
hakkında bilgi verilmektedir. “Kümelenmeler, firmaların lojistik ve altyapı gereksinimlerini daha kolay ve 
ucuz bir şekilde gidermelerine yönelik olarak oluşturulan sanayi bölgelerinden daha fazlasını vaat etmektedir. 
Kümelenme çalışmalarının en önemli farklılığı, ülke sanayi politikalarının uygulanmaya konmasında 
öncelikli araç olmasından kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede Türkiye Sanayi Stratejisi  belirlenerek, sektörel ve 
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bölgesel kalkınma önceliklerini hayata geçirme noktasında kümelenme çalışmaları öncelikli rol oynayacaktır” 
( T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2009: 38). İhracat potansiyelinin arttırılmasında avantajlar sağlayan 
kümelenme faaliyetleri işletmeler için önemli bir örgütlenme modeli olup bölgesel kalkınma için stratejik bir 
yol olarak tercih edilmesi gerekmektedir. 
Kümelenme bölgesel kalkınma projelerinin en yaygın şekillerinden biridir. Kümelenmede uluslararası rekabet 
gücü yüksek sektöre odaklanmak önemli bir başarı unsurudur. Kümelenme projelerinin ilk basamağı, 
odaklanacak sektörün rekabetçilik düzeyinin belirlenmesidir. Bu aşama sektörün güçlü ve zayıf yanlarının 
rekabet bağlamında ortaya konulmasını ve projenin gelecek aşamalarının nasıl şekilleneceğini de ortaya 
koyar. 

2. LİTERATÜR 

Coğrafi yakınlığın, şirketlerin yenilikçi performansını ve rekabetçiliğini açıklamak için önemli bir unsur 
olduğu bilinmektedir. Literatür incelemesi sonucunda, Marshall (1890)’ dan Perroux (1961)’ a kadar olan 
çalışmalarda Sosyoekonomik faaliyetlerin örgütlenmesinde bölgesel boyutun rolünün tartışıldığı 
görülmektedir  (Ruffoni, 2017b:  570). 

Audretsch vd. (1996) ile Morrison vd. (2009)’ ye göre firmalar için iç ve dış unsurların önemi göz önünde 
bulundurularak yapılan çalışmalar da şirketin alanını yani, firmanın yenilikçi dinamiğini artıran bir rekabet 
avantajı kaynağı olan firmanın bulunduğu alanı göstermektedir. 

Felzensztein vd. (2013)’nın yaptığı çalışmada, Şili şarabı kümelenmesinde, özellikle firmalar arası pazarlama 
işbirliğinin geliştirilmesi için oluşturulan stratejilerin incelendiği görülmektedir (Felzensztein vd.,2013b). 

Bastías vd. (2014)’ nin; Şili şarap endüstrisindeki yenilikçi faaliyetlerin, küme ortamının dalgalanmasını, 
gelişimini ve uygulanmasını destekleyip desteklemediğinin tespiti için bir çalışma yaptığı görülmektedir. 
Çalışmada, küme ortamında oluşturulmuş süreçler, etkinlikler ve ilişkiler, Hansen vd. (2007) tarafından 
geliştirilmiş olan ‘’Yenilik Değer Zinciri’’ modeli ile analiz edilmektedir (Bastías vd., 2014:9). 

Karakayacı (2010)’nun çalışmasında imalat sanayi açısından kümeleşme eğilimi gösteren bölgelerde 
ekonomik büyümenin ve girişimci aktivitelerinin belirlenmesinde kümeleşme eğilimlerinin rolünü 
belirlenmiş ve özellikle imalat sanayide kümelenme eğilimlerinin girişimci aktiviteleri-girişimci davranışları 
ve firma performansları üzerindeki etkileri analiz edilmiştir  (Karakayacı, 2010:3) 

Kars kaşarı kümelenmesi ile ilgili Yıldız vd. (2014)’ın yaptıkları çalışmada bölgenin kümelenme potansiyelinin 
olduğu ancak kümenin rekabet gücünün istenen düzeyde olmadığı ve dolayısıyla düşük rekabet seviyesinde 
olduğu ortaya çıkmıştır (Yıldız vd., 2014:249). 

Karyel (2010)’in Konya ayakkabıcılık sektörünün kümlenmesi ile ilgili yaptığı çalışmada, çoklu regresyon 
modelinden yararlanarak analizler yapmış. Analizler sonucunda, Kümelenme ile Performans arasında pozitif 
yönlü bir ilişkinin var olduğunu göstermiştir (Karyel, 2010). 

Eraslan vd.(2008), Türkiye mermer üretim sektörünün önemli merkezlerinden birisi olan Bilecik Bölgesi 
mermer sektörünün kümelenmesi üzerine yaptıkları çalışma da, uluslararası rekabetçilik gücünü ortaya 
çıkarmaya çalışmış ve çalışmanın sonucuna göre, bölgenin uluslararası rekabetçilik gücünün orta düzeyde 
olduğu görülmüştür (Eraslan vd., 2008). 

Bucak ilçesi mermer sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin kümelenme düzeylerinin tespit edilmesi 
üzerine Duran (2016)’nın yaptığı çalışmada, anket yöntemi kullanılmış ve işletmelere ait mevcut yapı ve 
kümelenme düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda, işletmelerin toplam kümelenme 
puanlarının araştırmaya katılan 33 firmanın yüksek derecede, 14 firmanın orta düzeyde ve 1 firmanın ise 
düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir (Duran, 2016:147). 

Bulu vd.  (2004)  Ankara Bilişim kümelenmesinin analizini yaptıkları çalışmada, veri toplama aracı olarak yarı-
yapılı anket yöntemini kullanılmışlardır. Çalışmanın sonucunda, Ankara Bilişim kümelenmesinin eksiklikleri 
saptanmış ve sektörün rekabet gücünün artması için gerekli olan alanlar belirlenmiştir (Bulu vd., 2004). 

Bazı kuruluşlar da kümelenme ile ilgilenmişlerdir. Muğla Valiliği (2010)’nin hazırladığı raporda, turizm 
sektörünün kümelenme analizi yapılmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre rekabetçilik gücü yüksek olan 
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geleneksel turizm sektörünün yanında, spor turizminin, deniz turizminin ve sağlık turizminin de öncelikli 
olarak geliştirilmesi öngörülmüştür.  

Bir diğer çalışma ise TR52 Düzey 2 Bölgesi yani Konya ve Karaman illeri için  MEVKA (2011)İn hazırladığı 
rapordur. Raporda öncelikli olarak bölgede istihdam, ihracat ve firma sayısı kriterleri bakımından sektörler 
analiz edilmiş ve öne çıkan sektörler tespit edilmiştir. Analizler Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile yapılmış ve  
neticesinde kümelenme potansiyeli olan sektörler belirlenmiştir. Son olarakta süt ve süt ürünleri sektörüne 
ilişkin kümelenme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Süt sektörünün bölgenin geleceğinde önemli rol oynadığı 
çalışma sonucunda gösterilmiştir.  

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın amacı, kümelenme ağının; operasyonel performans, kalite performansı, yeni ürün geliştirme 
performansı, genel firma performansı, yerel marka farkındalığı ile yerel marka sadakati üzerindeki etkileri ile 
kümelenme inovasyonunun bu ilişkiler üzerindeki rolü konusunun Çanakkale’de Ezine peyniri üretimi yapan 
firmalar özelinde incelenmesidir. Bura da yerel ifadesi Ezine Bölgesi’ni tanımlamaktadır. 

Bu amaçla araştırma kapsamında şu sorulara cevaplar aranmıştır. Çanakkale’de Ezine peyniri üretimi 
sektöründe; 

1. Kümelenme ağı; operasyonel performans, kalite performansı, yeni ürün geliştirme 
performansı, genel firma performansı, yerel marka farkındalığı ile yerel marka sadakati 
üzerinde etkili midir? 

2. Bu ilişkiler üzerinde kümelenme inovasyonunun rolü nasıldır? 

 
Yukarıda belirtilen araştırma sorularına istinaden oluşturulan hipotezler aşağıda sunulmuştur. 

H1,1:  Kümelenme ağı, operasyonel performansı olumlu yönde etkiler. 

H1,2:  Kümelenme inovasyonu, kümelenme ağı ile operasyonel performans arasındaki ilişkide 
moderatör etkiye sahiptir. 

H2,1:  Kümelenme ağı, kalite performansını olumlu yönde etkiler. 

H2,2:  Kümelenme inovasyonu, kümelenme ağı ile kalite performansı arasındaki ilişkide 
moderatör etkiye sahiptir. 

H3,1:  Kümelenme ağı, yeni ürün geliştirme performansını olumlu yönde etkiler. 

H3,2:  Kümelenme inovasyonu, kümelenme ağı ile kalite performansı arasındaki ilişkide 
moderatör etkiye sahiptir. 

H4,1:        Kümelenme ağı, genel firma performansını olumlu yönde etkiler. 

H4,2:                       Kümelenme inovasyonu, kümelenme ağı ile genel firma performansı arasındaki ilişkide 
moderatör etkiye sahiptir. 

H5,1:  Kümelenme ağı, yerel marka farkındalığını olumlu yönde etkiler. 

H5,2:  Kümelenme inovasyonu, kümelenme ağı ile yerel marka farkındalığı arasındaki ilişkide 
moderatör etkiye sahiptir. 

H6,1:  Kümelenme ağı, yerel marka sadakatini olumlu yönde etkiler. 

H6,2:  Kümelenme inovasyonu, kümelenme ağı ile yerel marka sadakati arasındaki ilişkide 
moderatör etkiye sahiptir. 
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 Bu araştırmanın; 

1. Ezine peyniri üretimi yapan firmaların operasyonel performans, kalite performansı, yeni ürün 
geliştirme performansı, genel firma performansı ile Ezine peynirinin yerel marka farkındalığı ve 
yerel marka sadakatini artırmada Ezine peyniri üretimi yapan firmalara ve bu konudaki politika 
yapıcılara karar verme süreçlerinde katkı sağlayabileceği, 

2. Benzer konularda müteakip dönemde çalışma yapmayı planlayan araştırmacılara çalışmalarında 
rehberlik edebileceği düşünülmektedir. 

 
3.2. Araştırmanın Varsayımları ve Sınırlılıkları 

Araştırma kapsamındaki varsayımlar aşağıda sunulmuştur; 

1.   Katılımcı çalışanların anket formunda yer alan ifadeleri doğru ve eksiksiz anladıkları, 
2.   Anket formundaki ifadeleri hiçbir baskı altında olmadan samimi bir biçimde yanıtladıkları 

varsayılmıştır. 

Araştırmanın sınırlılıkları ise aşağıda olduğu gibidir: 

1. Araştırma Çanakkale’de bulunan ve Ezine peyniri üretimi yapan firmaların çeşitli 
pozisyonlarında yönetici konumunda olan çalışanlarının görüşleriyle sınırlıdır. 

2. Ayrıca araştırmada kullanılan ölçek ve değişkenler bir diğer sınırlılıktır. 
 
3.3. Araştırma Modeli 

Araştırma, tarama modeli ile gerçekleştirilmiş olup, bağımsız değişken olan “Kümelenme Ağı”nın bağımlı 
değişkenler olan “Operasyonel Performans”, “Kalite Performansı”, “Yeni Ürün Geliştirme Performansı”, 
“Genel Firma Performansı”, “Yerel Marka Farkındalığı” ile “Yerel Marka Sadakati” üzerindeki etkisi 
incelenmiş ve moderatör değişken olan “Kümelenme İnovasyonu”nun bu ilişkiler üzerindeki rolü 
araştırılmıştır. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak anket uygulaması yapılmıştır. Araştırma 
kapsamında oluşturulan model Şekil-1’de olduğu gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
3.4. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Çanakkale ilinde faaliyet gösteren Ezine peyniri üreticisi firmaların beyaz yaka 
çalışanları oluşturmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğünden elde edilen 
verilere göre Çanakkale’de faaliyet gösteren Ezine peyniri üreticisi 44 firma bulunmaktadır. Bu 44 firmanın 
toplamda yaklaşık 1380 çalışanının olduğu, bu çalışanlar arasında yaklaşık 230’unun firma sahibi, gıda 
mühendisi, kimya mühendisi, laborant, pazarlama ve finans müdürleri gibi hem firma hem de sektör bazında 
kapsamlı bilgilere sahip yönetici pozisyonunda çalışan kişiler olduğu öğrenilmiştir. Yönetici pozisyonunda 

Kümelenme Ağı 

Operasyonel Performans 

Kümelenme İnovasyonu 

Kalite Performansı 

Yeni Ürün Geliştirme 

 
Genel Firma Performansı 

Yerel Marka Farkındalığı 

 Yerel Marka Sadakati 



Z. Çolak 12/3 (2020) 2215-2233 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 
2220 

çalışanlarının sayısı firma bazında öğrenilmek istense de firmalar arası rekabet ve bilgilerin gizliliği nedeniyle 
öğrenilememiş, ancak firma bazında bu sayıların firmanın büyüklüğüne göre minimum 5, maksimum 10 
olduğu öğrenilmiştir. Tüm firmaların görüşlerinin alınması ve Gall vd. (2003)’nin belirttiği üzere örneklemin 
100’ün üzerinde olmasının daha doğru sonuçlar vereceği düşünüldüğünden her firma ile yönetici 
pozisyonunda çalışan kişi sayısı eşit olacak şekilde 03/11/2019 ve 01/12/2019 tarihleri arasında toplam 125 
anket uygulaması yapılmıştır. 125 adet anket formundan çok fazla eksik bilgiler olan 5 adedi ve uç değer 
analizi sonucu da 7 adedi olmak üzere toplamda 12 adet anket formu elemeye tabi tutulmuştur. 
Bu kapsamda araştırmanın örneklemini tabakalı amaçsal örnekleme yöntemiyle ulaşılan yönetici 
pozisyonunda çalışan 113 kişi oluşturmaktadır. Tarama araştırmalarında uygulanan temel bir kural, örneklem 
boyutunun minimum 100 olması gerektiğidir (Gall, Gall ve Borg, 2003:123). Bu bağlamda seçilen örneklemin 
evreni temsil ettiği söylenebilir.  

3.5.  Veriler ve Toplanması 

Araştırma kapsamında gerekli verilerin toplanması birincil veri toplama yöntemlerinden biri olan anket 
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Birincil veriler, araştırmacının çalışması için ihtiyacı olan verileri değişik 
metotlar kullanarak kendisinin toplaması ile oluşan verilerdir (Altunışık vd., 2005). Anketler, her işletme de 
eşit sayıda olacak şekilde işletme bünyesindeki yönetici pozisyonunda çalışan kişiler ile yüz yüze yapılmış ve 
geri alınan 125 anket formundan geçerli 113 anket ile süreç tamamlanmıştır. Anket formu iki bölümden 
oluşmaktadır.  
Birinci bölümde katılımcıların çalıştıkları firmaların özelliklerine yönelik 6 adet soru bulunmaktadır. 

İkinci bölümde “Kümelenme ağı”na yönelik 8, “Kümelenme inovasyonu”na yönelik 12, “Finansal 
performans”a yönelik 3 ve “Yerel marka farkındalığı” ile “Yerel marka sadakati”ne yönelik 12 olmak üzere 
toplam 35 ifade yer almaktadır. Kümelenme ağına yönelik ifadeler Eisingerich vd. (2010)’nin; kümelenme 
inovasyonuna yönelik ifadeler Abernathy ve Clark (1985), Hjalager (2002) ve Eraslan vd. (2008)’nin; yerel 
marka farkındalığı ile yerel marka sadakatine yönelik ifadeler Pappu vd. (2005) ve Avcılar (2008)’ın ve finansal 
performansa yönelik ifadeler Yang (2012)’in çalışmalarındaki ifadelerin bu çalışmaya uyarlanması ile  
oluşturulmuştur. Bu ifadelerden finansal performansa yönelik olanlar;  

“1= Yetersiz 2= Ortalamanın altı 3= Ortalama 4= Ortalamanın üstü 5= Yüksek”, diğer boyutlara yönelik ifadeler 
ise “1= Tamamen Katılmıyorum 2= Katılmıyorum 3= Ne , ne de katılmıyorum 4= Katılıyorum 5= Tamamen 
Katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipindedir. 

3.6. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Anket formu ile elde edilen veriler SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde 
öncelikle katılımcıların çalıştıkları firmaların özelliklerine yönelik betimsel istatistiki bilgilere yer verilmiştir. 
Müteakiben uç değer analizi ile aşırı değerlere sahip anket formları ayıklanarak, verilerin normal dağılımları 
basıklık ve çarpıklık değerleri üzerinden kontrol edilmiştir. Sonrasında araştırma kapsamında kullanılan 
kümelenme ağı, kümelenme inovasyonu, marka ve finansal performans ölçeklerinin geçerlilik ve 
güvenilirliklerinin kontrolü maksadıyla ayrı ayrı faktör analizi ve güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. 
Kümelenme ağı ile operasyonel performans, kalite performansı, yeni ürün geliştirme performansı, genel firma 
performansı, yerel marka farkındalığı ile yerel marka sadakati arasındaki ilişkiler ve bu ilişkiler üzerindeki 
kümelenme inovasyonunun rolünü test etmek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. 
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4. BULGULAR VE YORUMLAR 

4.1. Katılımcıların Çalıştıkları Firmaların Özelliklerine Yönelik Tanımlayıcı İstatistiki Bilgiler 

Katılımcıların çalıştıkları firmaların faaliyet sürelerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Katılımcıların Çalıştıkları Firmaların Faaliyet Süreleri 

Faaliyet Süresi Sıklık Yüzdelik 

0-10 yıl arası 41 36,3 

11-20 yıl arası 26 23,0 

21-30 yıl arası 34 30,1 

31 yıl ve üzeri 12 10,6 

Toplam 113 100,0 

Katılımcıların çalıştıkları firmaların faaliyet süreleri incelendiğinde; %36,3’ünün  
0-10 yıl, %30,1’inin 21-30 yıl, %23’ünün 11-20 yıl ve %10,6’sının 31 yıl ve üzeri süredir faaliyette olduğu 
görülmektedir 

Tablo 2. Katılımcıların Çalıştıkları Firmaların Türkiye’deki Teşviklerden Yararlanma Durumları 

Türkiye’deki Teşviklerden Yararlanma Durumları Sıklık Yüzdelik 

Hiç Yararlanmayan 56 49,6 

1-5 Defa Yararlanan 18 15,9 

6-10 Defa Yararlanan 15 13,3 

Cevaplanmayan 24 21,2 

Toplam 113 100,0 

Katılımcıların çalıştıkları firmaların Türkiye’deki teşviklerden yararlanma durumları incelendiğinde; yaklaşık 
yarısının teşviklerden hiç yararlanmadığı (%49,6), %15,9’unun 1-5 defa, %13,3’ünün ise 6-10 defa yararlandığı 
görülmektedir.  

Tablo 3. Katılımcıların Çalıştıkları Firmaların Çalışan Sayıları 

Çalışan Sayıları Sıklık Yüzdelik 

0-9 25 22,1 

10-49 50 44,2 

50-249 38 33,6 

Toplam 113 100,0 

Katılımcıların çalıştıkları firmaların çalışan sayıları incelendiğinde; yarıya yakınının küçük ölçekli (%44,2), 
%33,6’sının orta ölçekli, %22,1’inin ise mikro ölçekli olduğu görülmektedir.  

Tablo 4. Katılımcıların Çalıştıkları Firmaların Ürettikleri Peynir Çeşidi Sayıları 

Üretilen Peynir Çeşidi Sayıları Sıklık Yüzdelik 

2 ve daha az 34 30,1 

3 55 48,7 

3’ten fazla 24 21,2 

Toplam 113 100,0 

Katılımcıların çalıştıkları firmaların ürettikleri peynir çeşidi sayıları incelendiğinde; yaklaşık yarısının üç çeşit 
(%48,7), %30,1’inin iki ve daha az, %21,2’sinin üçten fazla çeşit peynir ürettiği görülmektedir. 
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Tablo 5. Katılımcıların Çalıştıkları Firmaların Kuruluş Tipleri 
Kuruluş Tipi Sıklık Yüzdelik 

Özel Şirket 2 1,8 

Şahıs Şirketi 25 22,1 

Aile Üyeleri ile Ortaklık Şeklinde 36 31,9 

Diğer 50 44,2 

Toplam 113 100,0 

Katılımcıların çalıştıkları firmaların kuruluş tipleri incelendiğinde; yarıya yakınının diğer (%44,2), %31,9’unun 
aile üyeleri ile ortaklık, %22,1’inin şahıs şirketi ve %1,8’inin özel şirket şeklinde kurulduğu görülmektedir. 

4.2. Ölçeklerin Geçerliliği ve Güvenilirliği 
Araştırma kapsamındaki ölçekler ayrı ayrı açımlayıcı faktör analizi ve güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. 
Faktör Analizi uygulanırken faktörleri belirlemek için “Temel bileşenler (Principal component)” yöntemine 
başvurulmuştur. Belirlenen faktörler arasında korelasyonun varlığının düşünülmesi sebebiyle faktör 
döndürme yöntemlerinden “Varimax” yöntemine başvurulmuştur. Faktör sayıları belirlenirken ise özdeğer 
ölçütü dikkate alınmıştır.  

Tablo 6. Kümelenme Ağı Ölçeği AFA ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçek İfadeleri Faktör Yükleri Cronbach Alpha 

1. Bu işletmenin Ezine peyniri kümelenmesindeki diğer firmalarla 
uzun süreli ilişkileri vardır. 

,913 

,864 

2. Kaynakları ve yeni fikirleri paylaşmak için Ezine peyniri 
kümelenmesindeki diğer ortaklarımızla/firmalarla sık sık 
görüşüyoruz. 

,889 

(T)3. Ezine peyniri kümelenmesindeki ortaklarımızla/firmalarla 
olan ilişkilerimiz pek güçlü değildir. 

,650 

5. Bu kuruluş, Ezine peyniri kümelenmesinde yeni ortakları ağına 
kolayca kabul ediyor. 

,669 

6. Ezine peyniri kümelenmesi dışındaki diğer firmalarla iyi 
ilişkilerimiz var. 

,842 

7. Ezine peyniri kümelenmesindeki ortaklarımızla/firmalarla olan 
ilişkilerimiz oldukça güçlüdür. 

,843 

(T)8. Ezine peyniri kümelenmesindeki firmalarla bağlantıların 
yeniden yapılandırılması çok zordur. 

,550 

KMO ,832 

X2 432,611 

Df 21 

Sig. ,000 

Açıklanan Toplam Varyans % 60,423 

 (T) Ters Kodlanan İfadeler 
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Yapılan faktör analizi sonucu sadece bir ifadeye ait faktör yükünün (4. Ezine peyniri kümelenmesinde; 
büyüklük, faaliyet süresi, yetenek ve endüstri açısından farklılık gösteren bir dizi firmaya bağlıyız) 0,50’den 
düşük olduğu belirlenmiş ve analizden çıkarılmıştır. Faktör analizi sonucu ölçeğin tek bir faktörden oluştuğu 
(Kümelenme Ağı) ve bu faktörün toplam varyansın %60,4’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca tek faktör için 
yapılan güvenilirlik analizi sonucu Cronbach alfa katsayısı .864 olarak hesaplanmıştır. Bu durum ölçeğin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2010). 

Tablo 7. Kümelenme İnovasyonu Ölçeği AFA ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Boyut Ölçek İfadeleri Faktör Yükleri 
Cronbach 
Alpha 

K
üm

el
en

m
e 

N
iş

 İn
ov

as
yo

nu
 

2. Ezine peyniri üreticisi firmaların kümelenmesi, firma sahibi 
ve çalışanlarının daha verimli çalışması konusunda 
eğitilmesine katkı sağlar. 

 ,865 

,940 

3. Ezine peyniri üreticisi firmaların kümelenmesi, firmaların 
kalite ve standartlarının gelişmesine katkı sağlar. 

 ,827 

4. Ezine peyniri üreticisi firmaların kümelenmesi, firmaların iş 
imkanlarını geliştirmek için yeni girişimcilerin yatırımlarının 
desteklenmesine katkı sağlar. 

 ,927 

5. Ezine peyniri üreticisi firmaların kümelenmesi, firmaların 
yeni pazarlama işbirlikleri kurmasına katkı sağlar. 

 ,859 

6. Ezine peyniri üreticisi firmaların kümelenmesi, var olan 
ürünlerin yeni kombinasyonlarının yapılmasına katkı sağlar. 

 ,934 

K
üm

el
en

m
e 

Ya
pı

sa
l İ

no
va

sy
on

u 

7. Ezine peyniri üreticisi firmaların kümelenmesi, yeni 
teknolojinin firmalar tarafından kullanılmasına katkı sağlar. 

,677  

,913 

8. Ezine peyniri üreticisi firmaların kümelenmesi, firma 
çalışanlarının kompozisyonlarının değiştirilmesi ile yeni 
metotların uygulanmasına katkı sağlar. 

,849  

9. Ezine peyniri üreticisi firmaların kümelenmesi, firmaların 
aynı pazara yeni metotlar ile girilmesine katkı sağlar. 

,831  

10. Ezine peyniri üreticisi firmaların kümelenmesi, firmaların 
yeniden yapılanma gerektiren yeni etkinliklerin 
düzenlenmesine katkı sağlar. 

,919  

11. Ezine peyniri üreticisi firmaların kümelenmesi, firmaların 
fiziksel ya da hukuki altyapılarının yeniden tanımlanmasına 
katkı sağlar. 

,873  

12. Ezine peyniri üreticisi firmaların kümelenmesi, firmalar 
bilgi birikiminin yayılması için mükemmeliyet merkezlerinin 
oluşturulmasına katkı sağlar. 

,767  

 KMO  ,795 
 X2  1255,652 

 Df  55 

 Sig.  ,000 

 Açıklanan Toplam Varyans  % 76,465 
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Yapılan faktör analizi sonucu sadece bir ifadeye ait faktör yükünün (1. Ezine peyniri üreticisi firmaların 
kümelenmesi, firmaların üretkenliğini artırıcı yeni yatırımların teşvik edilmesine katkı sağlar.) 0,50’den düşük 
olduğu belirlenmiş ve analizden çıkarılmıştır. Faktör analizi sonucu ölçeğin iki faktörden oluştuğu 
(Kümelenme Niş İnovasyonu ve Kümelenme Yapısal İnovasyonu) ve bu faktörlerin toplam varyansın 
%76,4’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca hem tüm ölçek için hem de her iki faktör için ayrı ayrı yapılan 
güvenilirlik analizi sonucu Cronbach alfa katsayıları .909, .940 ve .913 olarak hesaplanmıştır. Bu durum ölçeğin 
yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2010). 

Tablo 18. Marka Değeri Ölçeği AFA ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Boyut Ölçek İfadeleri Faktör Yükleri 
Cronbach 
Alpha 

Ye
re

l M
ar

ka
 F

ar
kı

nd
al

ığ
ı 

2. Tüketiciler, rakip peynir çeşitleri ve peynir markaları arasında 
Ezine peyniri ve Ezine peyniri üreten markaları kolayca tanıyabilir. 

,754  

,951 

3. Tüketiciler, Ezine peynirini ve Ezine peyniri üreten markaların 
farkındadır. ,882  

4. Tüketiciler, Ezine peynirinin ve Ezine peynirini üreten 
markaların özellikleri hemen akıllarında canlandırılır. 

,900  

5. Tüketiciler, Ezine peyniri üreticisi firmaların markasını, sembol 
ve logosunu hemen hatırlar. ,932  

6. Tüketiciler, Ezine peyniri markalarını akıllarında hayal etmede 
zorlanmazlar. 

,875  

Ye
re

l M
ar

ka
 S

ad
ak

at
i 

7. Tüketiciler, Ezine peyniri üreticisi markaların ürünlerin yüksek 
kalitesi bulunmaktadır.  ,850 

,924 

8. Tüketiciler, Ezine peyniri markalarının peynir ürünlerini oldukça 
lezzetli bulmaktadırlar. 

 ,856 

9. Tüketiciler, Ezine peyniri markaların peynir ürünleri güvenilir 
bulunmaktadırlar.  ,916 

10. Tüketiciler, peynirde ilk tercihlerin Ezine peyniri markaları 
olduğu belirtilmektedir. 

 ,632 

11. Tüketiciler, Ezine peyniri üretici markaların sadık 
müşterisidirler. 

 ,836 

12. Tüketiciler, diğer peynir markaları yerine her zaman Ezine 
peyniri markalarını almayı tercih ederler. 

 ,668 

 KMO  ,786 

 X2  1546,852 

 Df  55 

 Sig.  ,000 

 Açıklanan Toplam Varyans  % 79,788 
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Yapılan faktör analizi sonucu sadece bir ifadeye ait faktör yükünün (1. Tüketiciler,Ezine peynirini ve Ezine 
peyniri üreten markaları bilmektedir.) 0,50’den düşük olduğu belirlenmiş ve analizden çıkarılmıştır. Faktör 
analizi sonucu ölçeğin iki faktörden oluştuğu (Yerel  Marka Farkındalığı ve Yerel Marka Sadakati) ve bu 
faktörlerin toplam varyansın %79,7’sini açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca hem tüm ölçek için hem de her iki 
faktör için ayrı ayrı yapılan güvenilirlik analizi sonucu Cronbach alfa katsayıları .923, .951 ve .924 olarak 
hesaplanmıştır. Bu durum ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2010).  

Tablo 9. Finansal Performans Ölçeği AFA ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçek İfadeleri Faktör Yükleri Cronbach Alpha 

1. Lütfen firmanızın son 3 senede gösterdiği operasyonel 
performansı değerlendiriniz. 

,901 

,853 
2. Lütfen firmanızın son 3 senede gösterdiği kalite 
performansını değerlendiriniz. 

,838 

3. Lütfen firmanızın son 3 senede gösterdiği yeni ürün 
geliştirme performansını değerlendiriniz. 

,647 

KMO ,643 

X2 211,963 

Df 3 

Sig. ,000 

Açıklanan Toplam Varyans % 79,523 

Yapılan faktör analizi sonucu tüm ifadelere ait faktör yüklerini 0,50’den yüksek olduğu belirlenmiş ve bu 
nedenle analizden herhangi bir ifade çıkarılmamıştır. Faktör analizi sonucu ölçeğin tek bir faktörden oluştuğu 
(Finansal Performans) ve bu faktörün toplam varyansın %79,5’ini açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca tek faktör 
için yapılan güvenilirlik analizi sonucu Cronbach alfa katsayısı .853 olarak hesaplanmıştır. Bu durum ölçeğin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2010). 

4.3. Araştırma Kapsamındaki Değişkenlere Yönelik Betimsel İstatistiki Bilgiler 

Araştırma kapsamındaki değişkenlere yönelik betimsel istatistiki bilgiler Tablo 10’de sunulmuştur. 

Tablo 10 Araştırma Kapsamındaki Değişkenlere Yönelik Betimsel İstatistiki Bilgiler 

Değişken Ortalama Standart Sapma Çarpıklık Basıklık 

Kümelenme Ağı 4,06 ,79 -,465 -,934 

Kümelenme İnovasyonu 4,36 ,55 -,482 -,908 

Operasyonel Performans 4,34 ,80 -1,131 ,773 

Kalite Performansı 4,46 ,64 -,784 -,408 

Yeni Ürün Geliştirme 
Performansı 

4,19 ,91 -1,124 ,624 

Genel Firma Performansı 4,33 ,69 -1,008 ,647 

Yerel Marka Farkındalığı 4,20 ,81 -1,171 ,805 

Yerel Marka Sadakati 4,50 ,59 -,900 -,512 

Araştırma kapsamındaki değişkenlerden kümelenme ağı ortalamasının 4.06 ± 0.79, kümelenme inovasyonu 
ortalamasının 4.36 ± 0.55, operasyonel performansı ortalamasının 4.34 ± 0.80, kalite performansı ortalamasının 
4.46 ± 0.64, yeni ürün geliştirme performansı ortalamasının 4.19 ± 0.91, genel firma performansı ortalamasının 
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4.33 ± 0.69, yerel marka farkındalığı ortalamasının 4.20 ± 0.81 ve yerel marka sadakati ortalamasının 4.50 ± 
0.59’dur.  

Tüm değişkenlere ait çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,2 ile +,8 arasında olması değişkenlerin normal 
dağılım gösterdiğini belirtmektedir (Kalaycı, 2010). 

4.4. Korelasyon Analizi Sonuçları 

Araştırma kapsamındaki değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson Korelasyon Analizi ile analiz edilmiştir. 
Analiz sonuçları Tablo 11’de sunulmuştur. 

Tablo 11. Korelasyon Analizi Sonuçları 

 KümAğ Kümİnv OP KP YÜGP GFP YMFark YMSad 

KümAğ 1        

Kümİnv ,528** 1       

OP ,439** ,529** 1      

KP ,401** ,423** ,871** 1     

YÜGP ,272** ,483** ,645** ,549** 1    

GFP ,410** ,544** ,933** ,881** ,852** 1   

YMFark ,374** ,545** ,481** ,294** ,503** ,494** 1  

YMSad ,452** ,548** ,488** ,408** ,392** ,483** ,695** 1 

** p<.01 

Araştırma kapsamındaki tüm değişkenler arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir 
(p<.01). Araştırmanın bağımsız değişkenleri olan kümelenme ağı ile kümelenme inovasyonu arasındaki 
Pearson korelasyon katsayısı .80’den küçüktür (r=.528). Bu durum regresyon analizleri için oto korelasyon 
problemi olmadığını göstermektedir. 

4.5. Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

Hiyerarşik regresyon analizleri öncesinde ilk olarak bu analizlerle ilgili aşağıda yer alan varsayımların 
sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmiştir.  

1)  Çoklu doğrusal bağlantı varsayımı, 
2)  Otokorelasyon varsayımı, 
3)  Artık değerlerin normalliği varsayımı, 
4)  Artık değerlerin ortalaması varsayımı, 
5)  Sabit varyans varsayımı (Sipahi vd., 2010: 155). 

Çoklu doğrusal bağıntı varsayımının yerine getirildiği elde edilen VIF değerlerinin 10’dan küçük olması, 

Otokorelasyon varsayımının yerine getirildiği elde edilen Durbin Watson katsayılarının 1,5 ile 2,5 arasında 
olması, 

Artık değerlerin normalliği varsayımının yerine getirildiği elde edilen artıkların çarpıklık ve basıklık 
değerlerinin -1 ile +1 arasında olması (Kalaycı, 2010), 

Artık değerlerin ortalamasının ‘0’ olması varsayımının yerine getirildiği elde edilen artıkların ortalamasının 
0,000 olarak hesaplanması, 

Sabit varyans varsayımının yerine getirildiği elde edilen standardize edilmiş tahmin edilen değerler ve 
standardize edilmiş artık değerlerin grafiklerinden yararlanılarak, hataların genellikle homojen bir şekilde 
dağıldığının gözlemlenmesi ile görülmüştür. 

Araştırma kapsamında yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonuçları müteakip tablolarda sunulmuştur. 
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Tablo 12. Operasyonel Performans İçin Yapılan Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

 Model 1 Model 2 

 Std.β t Std.β t 

Kümelenme Ağı ,439** 5,098** ,753 3,266** 

Kümelenme Ağı*Kümelenme İnovasyonu   1,263 5,480** 

R2 ,19 ,37 

∆R2
 

 ,18 

F 25,987 31,468 

df
 

1,109 2,108 

* p<.05; **p<.01 

Hiyerarşik regresyon analizi sonucunda, kümelenme ağının operasyonel performansı olumlu etkilediği 
görülmüştür R² = .19, F (1,109) = 25.987, p <.01 (H1,1 hipotezi kabul edilmiştir).  

Ayrıca, Kümelenme ağı-Kümelenme inovasyonu etkileşiminin operasyonel performans üzerinde anlamlı 
etkisinin olduğu görülmektedir ∆R² = .18, F (2,108)= 31.468, p <.01 (H1,2 hipotezi kabul edilmiştir). Yani 
kümelenme inovasyonu; kümelenme ağı ile operasyonel performans arasındaki ilişkiyi olumlu yönde 
etkileyerek şartlı değişken rolü oynamaktadır. Bu etkileşimin varyansı %18 oranında artırdığı ve oluşturulan 
modele anlamlı bir katkısının olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 13. Kalite Performansı İçin Yapılan Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

 Model 1 Model 2 

 Std.β t Std.β t 

Kümelenme Ağı ,401** 4,571** ,828 3,533** 

Kümelenme Ağı*Kümelenme İnovasyonu   1,302 5,559** 

R2 ,16 ,35 

∆R2
 

 ,19 

F 20,891 28,765 

df
 

1,109 2,108 

* p<.05; **p<.01 

Hiyerarşik regresyon analizi sonucunda, kümelenme ağının kalite performansını olumlu etkilediği 
görülmüştür R² = .16, F (1,109) = 20.891, p <.01 (H2,1 hipotezi kabul edilmiştir).  

Ayrıca, Kümelenme ağı-Kümelenme inovasyonu etkileşiminin kalite performansı üzerinde anlamlı etkisinin 
olduğu görülmektedir ∆R² = .19, F (2,108)= 28.765, p <.01 (H2,2 hipotezi kabul edilmiştir). Yani kümelenme 
inovasyonu; kümelenme ağı ile kalite performansı arasındaki ilişkiyi olumlu yönde etkileyerek şartlı değişken 
rolü oynamaktadır. Bu etkileşimin varyansı %19 oranında artırdığı ve oluşturulan modele anlamlı bir 
katkısının olduğu tespit edilmiştir.  

Yeni ürün geliştirme performansı için yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucu Tablo 14’te sunulmuştur.  
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Tablo 14. Yeni Ürün Geliştirme Performansı İçin Yapılan Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

 Model 1 Model 2 

 Std.β t Std.β t 

Kümelenme Ağı ,272** 2,951** ,083 ,298 

Kümelenme Ağı*Kümelenme İnovasyonu   ,200 ,720 

R2 ,07 ,08 

∆R2
 

 ,01 

F 8,708 4,594 

Df
 

1,109 2,108 

* p<.05; **p<.01 

Hiyerarşik regresyon analizi sonucunda, kümelenme ağının yeni ürün geliştirme performansını olumlu 
etkilediği görülmüştür R² = .07, F (1,109) = 8.708, p <.01 (H3,1 hipotezi kabul edilmiştir).  

Ayrıca, Kümelenme ağı-Kümelenme inovasyonu etkileşiminin yeni ürün geliştirme performansı üzerindeki 
etkisi anlamsızdır ∆R² = .01, F (2,108)= 4.594, p >.05 (H3,2 hipotezi reddedilmiştir). Yani kümelenme inovasyonu; 
kümelenme ağı ile yeni ürün geliştirme performansı arasındaki ilişkiyi etkilememekte ve şartlı değişken rolü 
oynamamaktadır. Bu etkileşimin varyansı sadece %1 oranında artırdığı ve oluşturulan modele anlamlı bir 
katkısının olmadığı tespit edilmiştir.  

Genel firma performansı için yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucu Tablo 15’te sunulmuştur.  

Tablo 15. Genel Firma Performansı İçin Yapılan Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

 Model 1 Model 2 

 Std.β t Std.β t 

Kümelenme Ağı ,410** 4,698** ,508* 2,054* 

Kümelenme Ağı*Kümelenme İnovasyonu   ,973** 3,935** 

R2 ,17 ,27 

∆R2
 

 ,10 

F 22,068 20,244 

Df
 

1,109 2,108 

* p<.05; **p<.01 

Hiyerarşik regresyon analizi sonucunda, kümelenme ağının genel firma performansını olumlu etkilediği 
görülmüştür R² = .17, F (1,109) = 22.068, p <.01 (H4,1 hipotezi kabul edilmiştir).  

Ayrıca, Kümelenme ağı-Kümelenme inovasyonu etkileşiminin genel firma performansı üzerinde anlamlı 
etkisinin olduğu görülmektedir ∆R² = .10, F (2,108)= 20.244,  
p <.01 (H4,2 hipotezi kabul edilmiştir). Yani kümelenme inovasyonu; kümelenme ağı ile genel firma 
performansı arasındaki ilişkiyi olumlu yönde etkileyerek şartlı değişken rolü oynamaktadır. Bu etkileşimin 
varyansı %10 oranında artırdığı ve oluşturulan modele anlamlı bir katkısının olduğu tespit edilmiştir.  

Yerel marka farkındalığı için yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucu Tablo 16’de sunulmuştur.  
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Tablo 16. Yerel Marka Farkındalığı İçin Yapılan Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

 Model 1 Model 2 

 Std.β t Std.β t 

Kümelenme Ağı ,374** 4,250** ,118 ,450* 

Kümelenme Ağı*Kümelenme İnovasyonu   ,521* 1,993* 

R2 ,14 ,17 

∆R2
 

 ,03 

F 18,062 11,266 

Df
 

1,109 2,108 

* p<.05; **p<.01 

Hiyerarşik regresyon analizi sonucunda, kümelenme ağının yerel marka farkındalığını olumlu etkilediği 
görülmüştür R² = .14, F (1,109) = 18.062, p <.01 (H5,1 hipotezi kabul edilmiştir).  

Ayrıca, Kümelenme ağı-Kümelenme inovasyonu etkileşiminin yerel marka farkındalığı üzerinde anlamlı 
etkisinin olduğu görülmektedir ∆R² = .03, F (2,108)= 11.266,  
p <.05 (H5,2 hipotezi kabul edilmiştir). Yani kümelenme inovasyonu; kümelenme ağı ile yerel marka 
farkındalığı arasındaki ilişkiyi olumlu yönde etkileyerek şartlı değişken rolü oynamaktadır. Bu etkileşimin 
varyansı %3 oranında artırdığı ve oluşturulan modele anlamlı bir katkısının olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 17. Yerel Marka Sadakati İçin Yapılan Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

* p<.05; **p<.01 

Hiyerarşik regresyon analizi sonucunda, kümelenme ağının yerel marka sadakatini olumlu etkilediği 
görülmüştür R² = .21, F (1,109) = 28.559, p <.01 (H6,1 hipotezi kabul edilmiştir).  

Ayrıca, Kümelenme ağı-Kümelenme inovasyonu etkileşiminin yerel marka sadakati üzerinde anlamlı 
etkisinin olduğu görülmektedir. 

 ∆𝑅𝑅² =  .05, F(2,108)=18.909,  p <.01 (H6,2 hipotezi kabul edilmiştir). Yani kümelenme inovasyonu; kümelenme 
ağı ile yerel marka sadakati arasındaki ilişkiyi olumlu yönde etkileyerek şartlı değişken rolü oynamaktadır. 
Bu etkileşimin varyansı %5 oranında artırdığı ve oluşturulan modele anlamlı bir katkısının olduğu tespit 
edilmiştir.  

4.6. Araştırma Hipotezlerinin Kabul/Ret Durumu 

Araştırma sonucunda, kabul ve ret edilen araştırma hipotezleri Tablo 18’de sunulmuştur. Araştırma 
kapsamındaki 12 adet hipotezden 11 adedi kabul edilirken; 1 tanesi ise reddedilmiştir. 

 

 

 Model 1 Model 2 

 Std.β t Std.β t 

Kümelenme Ağı ,452** 5,344** ,190 ,769 

Kümelenme Ağı*Kümelenme İnovasyonu   ,681** 2,751** 

R2 ,21 ,26 

∆R2
 

 ,05 

F 28,559 18,909 

Df
 

1,109 2,108 
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Tablo 18. Araştırmanın Hipotezleri ve Sonuçları 

Hipotez Numarası Hipotez Sonuç 

H1,1 Kümelenme ağı, operasyonel performansı olumlu yönde etkiler. Kabul 

H1,2 
Kümelenme ağı ile operasyonel performans arasındaki ilişkide 
kümelenme inovasyonu şartlı değişken rolü oynar. 

Kabul 

H2,1 Kümelenme ağı, kalite performansını olumlu yönde etkiler. Kabul 

H2,2 
Kümelenme ağı ile kalite performansı arasındaki ilişkide kümelenme 
inovasyonu şartlı değişken rolü oynar. 

Kabul 

H3,1 
Kümelenme ağı, yeni ürün geliştirme performansını olumlu yönde 
etkiler. 

Kabul 

H3,2 
Kümelenme ağı ile yeni ürün geliştirme performansı arasındaki ilişkide 
kümelenme inovasyonu şartlı değişken rolü oynar. 

Ret 

H4,1 Kümelenme ağı, genel firma performansını olumlu yönde etkiler. Kabul 

H4,2 
Kümelenme ağı ile genel firma performansı arasındaki ilişkide 
kümelenme inovasyonu şartlı değişken rolü oynar. 

Kabul 

H5,1 Kümelenme ağı, yerel marka farkındalığını olumlu yönde etkiler. Kabul 

H5,2 
Kümelenme ağı ile yerel marka farkındalığı arasındaki ilişkide 
kümelenme inovasyonu şartlı değişken rolü oynar. 

Kabul 

H6,1 Kümelenme ağı, yerel marka sadakatini olumlu yönde etkiler. Kabul 

H6,2 
Kümelenme ağı ile yerel marka sadakati arasındaki ilişkide kümelenme 
inovasyonu şartlı değişken rolü oynar. 

Kabul 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu araştırma kapsamında, Ezine peyniri üreten firmaların kümelenme ağının onların operasyonel, kalite, yeni 
ürün geliştirme, genel firma performansı ile tüketicilerin Ezine peynirine yönelik yerel marka farkındalığı ve 
yerel marka sadakati üzerindeki etkisi ve bu etkiyi bahse konu firmaların kümelenme kapsamında yürüttüğü 
inovasyon faaliyetlerinin etkileyip/etkilemediği araştırılmıştır. 

Ezine peyniri üreticisi firmaların kümelenme kapsamında yürüttükleri inovasyon faaliyetlerinin (4,36), bu 
firmaların operasyonel performansları (4,34), kalite performansları (4,46) ve genel firma performansları (4,33) 
ile Ezine peynirine yönelik yerel marka farkındalığı (4,20) ve yerel marka sadakatinin (4,50) oldukça yüksek 
seviyede olduğu; Ezine peyniri üreticisi firmaların kümelenme ağı (4,06) ile yeni ürün geliştirme 
performanslarının (4,19) iyi seviyede olmakla beraber daha da geliştirilebileceği görülmektedir.  

Ezine peyniri üreten firmaların kümelenme ağının sırasıyla en çok yerel marka sadakati (%21), firmaların 
operasyonel performansları (%19), firmaların genel firma performansları (%17), firmaların kalite 
performansları (%16), yerel marka farkındalığı (%14) üzerinde; en az ise yeni ürün geliştirme performansları 
(%7) üzerinde etkili olduğu görülmektedir.  

Ezine peyniri üreticisi firmaların kümelenme kapsamında yürüttükleri inovasyon faaliyetlerinin sırasıyla en 
çok kümelenme ağı-firma kalite performansı (%19), kümelenme ağı-firma operasyonel performansı (%18), 
kümelenme ağı-genel firma performansı (%10) arasındaki ilişkiyi daha sonra ise kümelenme ağı-yerel marka 
sadakati (%5) ile kümelenme ağı-yerel marka farkındalığı (%3) arasındaki ilişkiyi olumlu yönde etkilediği 
görülmektedir. 
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Gültekin (2011)’e göre bölgesel kümeler, küresel ekonomik rekabet için potansiyel verimlilik kaynağı 
oluşturmaktadır. Bu nedenle, Türkiye, küreselleşme çağında daha fazla rekabet avantajı elde etmek için 
ekonomideki firmalar ve destekleyici kuruluşlar arasında işbirliğine dayalı etkileşimleri teşvik eden bir 
kümelenme programı oluşturmalıdır.  

Karayel (2010) çoklu regresyon analizi ile yaptığı çalışma sonucunda Kümelenme ile Performans arasında 
pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Ezine peyniri üreticisi firmaların kümelenmesi ile ilgili 
yapılan analizler sonucunda kümlenmenin  operasyonel, kalite ve genel firma performanslarına olumlu 
etkisinin olduğu görülmüştür. Bu çalışmada yapılan analizlerde Karyel’in çalışmasına benzer sonuçlar elde 
edilmiştir.  

Karakayacı (2010)’nun yaptığı analizler sonucunda kümeleşme eğilimi yüksek sanayi bölgelerinde ki 
girişimcilik aktiviteleri, girişimcilik davranışları ve  firma ekonomik performansları  kümeleşme eğilimi daha 
düşük olan sanayi bölgelerine göre daha fazladır. Bu çalışma da Ezine peynir endüstrisine dahil olan 
firmaların kümeleşme eğiliminin yüksek olduğu, bunun da girişimcilik performanslarını olumlu yönde 
etkilediği görülmektedir. 

Yıldız vd. (2014) Kars kaşar peyniri endüstri kümesini inceledikleri çalışmalarında ihracat, bilinirlik, 
markalaşma ve bilinirliğin arttırılması ile ilgili problemler olduğunu ve geliştirilmesi gerektiğini, rekabet 
koşullarında işletmelerin rekabet stratejilerinin belirlenmesinde problemlerin olduğunu göstermişlerdir. Bu 
çalışmada ise marka farkındalığının ve marka sadakatinin yüksek seviyede olduğu görülmektedir. 

Ezine peyniri üreten firmaların yeni ürün geliştirme performanslarının nispeten düşük seviyede çıkmasının, 
peynirin çok fazla farklılaştırma gösteremeyecek bir ürün olması nedeniyle normal olduğu, bu konuda çok 
fazla yeni bir şey yapılamayacağı düşünülmektedir. Genelde peynir ürünleri standart boyut, görünüm ve 
özelliklere sahip olduğundan çok fazla yeni ürün geliştirilememesi normaldir. 

Ezine peyniri üreticisi firmaların kümelenme ağının diğer değişkenlere nazaran daha düşük bir ortalamada 
çıkması, bu firmaların kümelenmenin hem Çanakkale ile özdeşleşen Ezine peyniri markasına hem de bu 
firmalara yönelik katkısı konusunda yeterli bir bilgiye sahip olmadıkları şeklinde yorumlanmıştır. Rekabetin 
çok fazla olduğu günümüzde firmaların kendilerine rakip olan firmalara karşı çok sert tutumlar izleyerek 
onları ortadan kaldırmaya yönelik hareketleri özellikle bir ürünün o bölge ile özdeşleştiği kümelenmelerde 
çok ters etki yapacaktır.  

Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı gibi bu konudaki politika yapıcılar tarafından 
Ezine peyniri üreten firmaların birbirleri ile daha güçlü ilişkiler kurulması teşvik edilebilir, onlara 
kümelenmenin faydaları anlatılarak bilgilendirilmeleri sağlanabilir. 

Ezine peyniri üreten firmaların kümelenme sayesinde birbirleri ile olan etkileşimleri sonucu geliştirdikleri 
inovasyon faaliyetlerinin de en çok firmaların kendi performanslarını olumlu yönde etkilemesi de yukarıda 
bahsedilen kümelenmenin ve kümelenme kapsamında firmalar arasında kurulan ilişkiler ve girişilen tatlı 
rekabetin faydalarını kanıtlar niteliktedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z. Çolak 12/3 (2020) 2215-2233 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 
2232 

KAYNAKÇA 

Alsaç, F. (2010) Bölgesel Gelişme Aracı Olarak Kümelenme Yaklaşımı ve Türkiye İçin Kümelenme Destek 
Modeli Önerisi, DPT-Uzmanlık Tezi, Ankara. 

Alüftekin, N. Bayraktar, F. Çakar, G. Taş, A. ve Yüksel, Ö. (2009), Küresel Krizden Çıkışta Kümelenme Modeli: 
Tekstil Ve Hazır Giyim Sektörü Örneği, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2009, ss. 1–19. 

Audretsch, D. B., & Feldman, M. P. (1996). R&D spillovers and the geography of innovation and production. 
The American economic review, 86(3), 630-640. 

Abernathy, W. J., and Clark, K. B. (1985), Innovation: Mapping the Winds of Creative Destruction. Research 
Policy, 14, 3–22. 

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma 
Yöntemleri. Sakarya Kitabevi, Adapazarı. 

Avcılar, A. G. M. Y. (2008). Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, 17(1), 11-30. 

Bastías, C. R., Cheung, Y., & Lee, V. C. (2014). Clusters and Innovation: a Case of the Colchagua Wine Cluster. 
In PACIS (p. 9). 

Bulu, M., Eraslan, İ. H., & Şahin, Ö. (2004). Elmas (Diamond) Modeli İle Ankara Bilişim Kümelenmesi Rekabet 
Analizi, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26. 

Duran, G. (2016). Kümelenme Düzeyi Üzerine Bir Araştırma: Bucak İlçesi Mermer Sektörü Örneği-A Research 
On Clustering Level: Case of Marble Sector In Bucak Province. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 147-163. 

Eisingerich, A. B., Bell, S. J., & Tracey, P. (2010). How Can Clusters Sustain Performance? The Role of Network 
Strength, Network Openness, and Environmental Uncertainty. Research policy, 39(2), 239-253. 

Eraslan, H., Bulu, M., & Bakan, İ. (2008). Kümelenmeler ve İnovasyona Etkisi: Türk Turizm Sektöründe 
Uygulamalar. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 5(3), 15-29. 

Eraslan, H., Erşahan, B., Haşit, G. ve Đpçioğlu, Đ. (2008), Bilecik Bölgesi Mermer Sektörünün Uluslararası 
Rekabetçilik Analizi: Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 10.  

Felzensztein, C., & Deans, K. R. (2013). Marketing practices in wine clusters: insights from Chile. Journal of 
Business & Industrial Marketing. 

Gall, M. D. ve Gall, J. P. ve Borg, W. R. (2003). Educational Research (7. Baskı). USA: Pearson Education. 

Gültekin, S. (2011). Küreselleşme Çağinda Diş Ticarette Rekabet İçin Kümelenme Stratejisi: Türkiye’nin Tarim 
Kümelenmesi Gerekliliği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (22), 29-40. 

Hjalager, A.-M. (2002), Repairing Innovation Defectiveness in Tourism. Tourism Management, 23, 465-474. 

Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara, Asil Yayınları.  

Karakayacı, Ö. (2010). Ekonomik Büyüme ve Girişimcilik Aktivitelerinde Kümeleşmenin Rolü: Bursa ve 
Konya Sanayi Kümeleri Örneğinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Megaron, 5(3). 

MEVKA, (2011), Konya Süt ve Süt Ürünleri Sektörü Değer Zinciri Analizi ve Kümelenme Dökümanı, Mevlana 
Kalkınma Ajansı.  

Morrison, A., and Rabellotti, R. 2009. Knowledge and information networks in an Italian wine cluster. 
European Planning Studies 17:983–1006. 

Muğla Valiliği (2010), ‘‘Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı’’, 
Muğla, ss. 1-121. 



Z. Çolak 12/3 (2020) 2215-2233 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 
2233 

Karayel, S. (2010). Yenilikçi bir örgütlenme modeli olarak" kümelenme" ile işletme performansı ilişkisi: 
Ayakkabıcılık sektöründe bir araştırma (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü). 

Pappu R, Quester Pascale G. and Cooksey Ray W. (2005), “Consumer-Based Brand Equity:Improving the 
Measurement-Empirical Evidence”, Journal of Product & Brand Management, Vol:14, No:3. 

Porter, M.E. (1998a) On Competition, Harward Business Scholl Publishing, Boston.   

Porter, M.E. (1998b) “Cluster and the New Economics of Competition”, Harvard Business Review, November-
December Issue, 77–90.    

Ruffoni J. Tatsch A. L. Stefanı R. Schaeffer P. R. Grıngs L. G. (2017): Does the Geographical Proximity Matter 
in Knowledge and Information Flow? A study about wine cluster in the Southern region of Brazil. 
Revista de Economia e Sociologia Rural 55(3): 569–588. 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü (2014), “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi”. 

T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (2009). 2010-2014 Stratejik Planı. Ankara: STB Yayınları. 

Yang, L. R. (2012). Implementation of Project Strategy to Improve New Product Development 
Performance. International Journal of Project Management, 30(7), 760-770. 

Yıldız, S., & Alp, S. (2014). Bir kümelenme örneği olarak Kars kaşar peyniri endüstri kümesi. Hacettepe 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), 249-272. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suggested Citation 

Çetin, H., Altun, N. (2020). The Impact of British Pound/American Dollar Parity on Global Gold Prices (1792-2020), Journal of Business 

Research-Turk, 12 (3), 2234-2245. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 

2020, 12(3), 2234-2245 

https://doi.org/10.20491/isarder.2020.973  

 

The Impact of British Pound/American Dollar Parity on Global Gold Prices (1792-2020)1 

 

Hüseyin ÇETİN  a  Nihal ALTUN  b 

a Bursa Technical University, International Trade and Logistics Programme, Bursa, Turkey. huseyin.cetin@btu.edu.tr 
b Bursa Technical University, International Trade and Logistics Programme, Bursa, Turkey nihal.altun@btu.edu.tr 

 

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

Pound/USD Parity 

Global gold prices 

Bretton Woods 

1792-2020 

Blockchain 

Bitcoins  

 

 

Received 22 April 2020 

Revised 27 July 2020 

Accepted 30 August 2020 

 

Article Classification:  

Research Article  

 

Purpose – In that study, the goal is to unravel the effect of British Pound / US dollar parity from 

1792-2020 on global gold prices. 

Design/methodology/approach Robust-M test, VAR impulse response analysis, Johansen 

cointegration method, Markov regime switching method, least squares with breaks method, filtered 

regime probability methods were applied. Not only data were analyzed for the aggregate 

period(1792-2020); data were also analyzed for different periods. For each different period, 

econometrical methods were implemented. 

Findings – Pound / USD parity had an adverse effect on the fluctuations in global gold prices, 

according to the Robust-M test. In least squares with breaks method and Markov switching 

regression model, in each state, the Pound/USD parity impact on global gold prices are different. 

For after the Bretton Woods period, filtered regime probability analysis unearthed that there was a 

regime change during the 2008 global financial crisis. It can be indicated that the Pound/USD parity 

regime's impact on global gold prices has not changed until the 2008 global financial crisis. 

Moreover, VAR based impulse response analysis result is similar to the least squares with breaks 

results for after the Bretton Woods period. After the Bretton Woods regime, no long term 

relationship was found between Pound/USD parity and global gold prices that are priced by USD. 

With the flow of time, the positive impact of Pound/USD parity grew from 1974-2020 as global gold 

prices shifted. Between 2009-2020, the parity had a significant positive influence on global gold 

prices. It can be indicated that appreciation of Pound against USD led global gold prices to increase 

fast after the 2008 global financial crisis.   

Discussion – The research results correspond with Sjaastad (2008)'s theoretical approach. Since 

global gold prices are priced in USD, Pound had significant importance on USD priced global gold 

prices. Stability between Pound and USD is significant to have a sustainable global economy. If that 

stability does not exist in the global economic system, gold prices can rise fast, and that can lead to 

inflation rates to increase across the world. Moreover, in the future, new steady bitcoins can be used 

as hedging tools. 

1.INTRODUCTION 

Gold is a precious metal with monetary assets that can be bought and sold for centuries. Gold, which functions 

like a fortune and a currency, has properties similar to money (Tully and Lucey, 2007: 317). Charles de Gaulle 

once said, "There can be no other criterion, no other standard than gold. Yes, gold, which never changes, which 

can be shaped into ingots, bars, coins, which has no nationality and which is externally and universally 

accepted as the unalterable fiduciary value par excellence". Not only was gold crucial for purchasing power 

for a very long time, but also gold was important for value standardization. It was also durable and divisible 

(Capiea et al., 2005: 343-344). The classic gold standard has attracted the attention of economists, economic 

historians, and policymakers since 1870. After the first and second world wars, exchange rates became 

unstable, and the gold standard among politicians came to the fore. From the mid-1870s to the late 1890s, 

commitment to gold was fully discussed (Bordo and MacDonald, 2005: 308). A safe haven is an asset that does 

not correlate inversely with any asset or portfolio if the market is not in good shape. This property does not 

mean that the correlation is on average positive or negative but that it is only zero or negative in specific 

periods. Hence, the link may be favorable or negative in normal periods or in unfavorable business situations 
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(Baur and Lucey, 2010).Gold, the basis of the money system, has long been used as a hedging tool. There were 

areas where silver was used, and indirectly the British pound attached to the gold shook most of the empire. 

However, gold was still the standard most countries desire, Australia, after tying the currency to gold (Capie 

et al., 2005: 344-345). The Bretton Woods system was the latest experiment with a fixed exchange rate regime. 

Although initially designed as a flexible peg, it has evolved into a temporary fixed exchange rate system. The 

system ended on 15 August 1971 by President Nixon. A past glance at the Bretton Woods system is timely 20 

years after that crucial decision (Bordo, 1993). The aim was to create a new international monetary policy 

following the rapidly changing exchange rates after the First World War, the collapse of the gold-exchange 

standard, global deflation, bilateral trade, and exchange restrictions (Bordo, 1993). The leading members of 

the international monetary system, the United States and Britain, as well as Western Europe and Japan to 

realize a robust economic structure, the balance of payments surplus, increased efficiency, increasing trade 

competition and the economic dependence of these countries to each other, increased exchange rates made an 

inevitable crisis that could not be solved within the system. When the robustness of the dollar became dubious, 

there was no gold to cover the emerging dollars, and the major economies did not want to hold the dollar as 

they used to. In 1971 (August 15), the conversion to gold was stopped. In December of the same year, the 

Smlitonsion Institute agreed to devaluate 9% of the dollar and re-adjust the significant currencies (Turkcan, 

1980: 100).   

On the other hand, these institutions served a system in which humanity, who had left the two major wars 

behind, was in great desperation and established by the developed countries, especially the USA, by taking 

into account both the immediate and long-term economic interests of them (Altınay and Akıncı, 2018: 2). 

According to economists, uncertainties in the world monetary system and especially in currencies, are among 

the leading causes of imbalances in the world economy. The Triffin Dilemma plays an essential role in 

explaining the fundamental problem of the Bretton Woods System. According to Belgian economist Robert 

Triffin, the US's attempt to close the balance of payments deficits leads to liquidity shortages in the world and 

deflationary pressures in the world economy. If the US fails to close the gap, the system can not fulfill its 

commitment to convert the dollar into gold, and a crisis of confidence arises. Therefore, the system can't 

survive in the long term, and the system will collapse due to the trust problem (Al, 2011: 131).   

Although there are numerous studies about the relationship between parity and gold relationship, there are 

no studies about the impact of British Pound/American Dollar parity on the change of global prices for very 

long time. One of the main objectives of that research is to unearth the relationship between Pound/USD parity 

and global gold prices for a very long time. In that research, another main objective is to find out the 

relationship between Pound/USD parity and gold prices for different time periods such as the period between 

1792-2020, Bretton Woods period, and post-Bretton Woods period. 

2. LITERATURE REVIEW 

In the literature, numerous studies focused on the relationship between gold prices and exchange rates.  

Sjasstad and Scacciavillani (1996); studied exchange rates and internationally traded commodity prices. By 

using forecast error data was analyzed in the case of gold, it was found out that the exchange rate value or 

depreciation had substantial effects on the gold price. 

Capie et al. (2005); evaluated how gold is affected by exchange rate risk using data on weekly gold prices and 

pound-dollar and yen-dollar rates for thirty years. A typically inelastic relationship is established between 

gold and exchange rates, but the strength of this relationship has changed over time. 

Tully and Lucey (2007); developed an APGARCH model to investigate the shocks that macroeconomics bring 

to the gold spot and futures markets, and have also found that the US Dollar is an important macroeconomic 

variable that will affect gold price volatility. 

Baur and Lucey (2010); investigated the fixed and time-varying relationships between stock and bond yields 

and gold returns in the US, UK, and Germany. Research results have shown that gold is a safe haven for stocks, 

but gold is often not a safe zone for bonds.  
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Shafiee and Topal (2010); investigated gold market demand, availability, and quality. The analysis found that 

over the last four years, the association between gold price increase and average inflation has been about 9 

percent, so there is no primary connection between the gold price and inflation. 

Joy (2011) researched the relationship between the price of gold and the USD dollar. Twenty-five years of 

change of USD dollar and the price of gold was also examined. By using 23 years of weekly data for 16 major-

dollar-paired exchange rates, it was found that gold can be used as a hedging instrument against the dollar. 

Samanta and Zadeh (2012) researched the co-movements of US stock price, world gold price, word oil price. 

By using daily data for 20 years, it was unearthed that common trend, Granger causality, and volatility 

spillover exists between those variables. 

Omag (2012) researched the relationship between chosen financial indicators and gold prices between the 

period of January 2002-December 2011. By using the regression model, the results showed that there was a 

positive relationship between the national gold prices, Istanbul Stock Exchange 100 Index, and the USD/TL 

parity. 

By using quarterly and daily data, Apergis (2014) researched about the relationship with the Australian 

dollar/US Dollar nominal and real exchange rates. From 2000 to 2012 years, it was founded that gold price 

information enhances the Australian dollar/US dollar exchange rate forecast. 

Srinivasan (2014); investigated the causality between gold prices, stock prices, and exchange rates in India 

between June 1990 and April 2014. ARDL bounds test and Granger causality test was implemented. It was 

revealed that that gold prices have a long term relationship with the exchange rate in India. 

Giannellis and Koukouritakis (2019) analyzed domestic and global macroeconomic results on gold prices. 

They used annual data from the G7 countries for the duration between 1980–2016. They found that gold can 

be used as a hedging tool if when financial risk is very probable. 

Contrary to previous studies, Beckmann et al. (2015) showed the dollar's particular position in the partnership 

between the gold and exchange rates. It was found that the dollar exchange rate fluctuations more often lead 

to robust hedging features of gold prices. Besides, they have reported that the gold price denominated in the 

US dollar rose despite dollar value decreased. 

By implementing wavelets at multiple time horizons, Qureshi, S. et al., (2018) found that gold act as a 

consistent short-run hedge against the exchange rate between 1992-2015. That finding confirmed the exchange 

rate destruction hypothesis.  

3.THEORETICAL FRAMEWORK 

Sjaastad (2008) used the following equation to describe the relationship between foreign exchange rates and 

commodity prices.  

Pr =∑ θ ⋅ Er +K(X ) …………………………………………………………………1 

K(X) can be defined as global fundamentals where Er ≡ E + Pj* − Pi* is the purchasing power parity (real 

exchange rate between blocks one and j. θJ is the elasticity of the nominal price in block 1 for the nominal 

exchange rate (or price level) of block j, the "theta" in the equation is essential for the analysis. Since theta will 

track the relative trading forces, every nation has on the global market. Given that currency 1 's low 

depreciation against all other currencies (holding both P*j constant) occurred; the influence of that diminishing 

value of currency on P1 is Σ θj=1−θ1. If currency block 1 is a consumer and does not have a significant position 

in the global gold sector, that depreciation will have no impact on the price of gold in other currencies. In that 

scenario, θ1 = 0.  In other terms, on the world gold market, currency bloc 1 is the classic "small" economy. On 

the other side, if block 1 is a leading player and price determiner on the global gold market, that depreciation 

will have no influence on the price of gold in currency 1 as that bloc is a major price determiner in the 

global gold market, so θ1 =1. Major currency exchange rates have had high variability since 1973. The 

mathematical expression ∑ θj. (E1j+Pj) is a big determinant of shocks to gold values. Accordingly, it may be 

beneficial to estimate θj. Such information can help identify price shocks encountered by consumers and gold 
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producers; to the extent that exchange rates can be predicted, the influence of volatility on gold prices can be 

predicted (Sjaastad, 2008).  

In the literature, there is no research about the influence of Pound/USD parity on USD based global gold prices 

for a very long time. Due to the asymmetric impact, Pound change against USD may have an influence on 

global gold prices that are priced by USD. 

Thus following hypotheses are formed. 

 H1: Pound/USD parity can have a significant impact on global gold prices between the period of 1792-

2020. 

Although in current times, Pound/USD parity is not very volatile compare to past periods, there is still 

volatility. After the Bretton Woods period, USD did not move in the same direction as gold prices. In addition, 

the volatility of major currencies increased. Thus, the second hypothesis can be written as follows.  

 H2: Pound/USD parity can have different impacts on global gold prices between the period of 1792-2020.  

Moreover, long term relationship between Pound/USD parity and global gold prices are also unknown. By 

using the yearly data for after Bretton Woods period, the following hypothesis can be formed.  

 H3: There can be a long term relationship between Pound/USD parity and global gold prices.  

4. METHODOLOGY   

In the methodology section, in all analyses, yearly data between 1792-2020 was analyzed. Global financial 

development database, St.Louis Fed database, and Macrotrends database were used.  

4.1.Robust Regression 

Robust regression, is to use a fitting criterion that is not as vulnerable as least squares to unusual data. This 

class of estimators can be regarded as a generalization of maximum-likelihood estimation, hence the term 

“M”-estimate (Fox and Weisberg, 2013). 

yi = α + β1xi1 + β2xi2+ · · · + βkxik + εi ……………………………………………………………………………………1 

yi=x′ β + εi ………………………………………………………………………………………………………………...2 

Given an estimator b for β, the fitted model is 

ki=a + b1xi1 + b2xi2 + · · · + bkxik+ ei = xi ′b……………………………………………………………………………......3 

the residuals are given by 

ei=yi- ki…………………………………………………………………………………………………………………….4 

With M-estimation, the estimates b are determined by minimizing a particular objective function over all b 

Σρ(ei) = Σρ(yi−x′ib)……………………………………………………………………………………………………….5 

where the function ρ gives the contribution of each residual to the objective function (Fox and Weisberg, 2013) 

In that research, unusual data can be found in global gold prices and Pound/USD parity because an extended 

period (1792-2020) will be measured. Robust-M least square test was implemented for the period between 

1792-2020.  

                                               Table 1. Robust-M Least Square Test (1792-2020) 

Dependent Variable: GOLD 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C 54.51713 0.877236 62.14652 0.0000 

POUNDUSD -6.925170 0.208451 -33.22199 0.0000 

Robust Statistics 

R-squared 0.674440 Adjusted R- squared 

                                                     

0.673006 
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According to Table 1(Robust-M least square test), Pound/USD parity had a significant negative impact on the 

change of global gold prices between 1792-2020. Since prob R-squared is less than 0.05; analysis can be 

implemented. Moreover, R square was found as 67.44%, which means Pound/USD parity can explain the 

change of global gold prices by 67.44%.  

  

4.2. Least Squares with Breaks  

Least squares with breaks analysis was applied for the period between 1792-2020. Least squares with breaks 

method is efficient in measuring the impacts in different periods. In other words, that analysis separates the 

data for different time breaks. With the implementation of that analysis, the impact trend will be unearthed.  

Least squares with breaks can be shown as follow.  

 

∆𝐺𝑜𝑙𝑑 = −𝐶 + A1 ∗ ∆
Pound

USD
+  𝐴2 ∗ (∆

Pound

USD
− ∆

𝑃𝑜𝑢𝑛𝑑∗

𝑈𝑆𝐷∗
) ∗ 𝐷 …………………………………………………………6 

D is a dummy variable. D will get 1 for each break separately. For example, for the time between 1792-1918, 

the dummy variable will be one, and other periods will be zero. The same equations can be constructed for 

other breaks. 

                                                  Table 2. Least Squares with Breaks (1792-2020)  

Dependent Variable: GOLD 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

1792 -1918 -- 127 obs 

C 3.575913 2.527034 1.415063 0.1585 

POUNDUSD 3.538791 0.526493 6.721442 0.0000 

1919 -1952 -- 34 obs 

C 54.66499 9.927041 5.506675 0.0000 

POUNDUSD -5.818365 2.451910 -2.372993 0.0185 

1953 -1986 -- 34 obs 

C 720.2805 101.5890 7.090140 0.0000 

POUNDUSD -245.7401 34.41662 -7.140157 0.0000 

1987-2020 -- 34 obs 

C 2756.030 697.8622 3.949247 0.0001 

POUNDUSD -1258.918 408.1866 -3.084174 0.0023 

R-squared 0.735238   

 

Table 2. shows the result of least squares with breaks analysis. It was found that between 1792-1918 and 1919-

1952, Pound/USD parity had a significant favorable influence on global gold prices. Between 1953-1986 and 

1987-2020, Pound/USD parity had a significant negative impact on global prices. The effect became more 

intense with the break of 1953-1986. When time passes, the Pound/USD impact intensity increases in a negative 

direction. In that model, R squared was found as 73.52%. Since Prob(F-statistic) is less than 0.05, the analysis 

can be implemented. Moreover, another critical measurement period is after the Bretton Woods period. Table 

3 indicates the least square with breaks results for the period between 1974-2020. 
    

                                                  Table 3. Least Squares with Breaks (1974-2020) 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

1974-2001 -- 28 obs 

POUNDUSD -126.7774 112.4467 -1.127444 0.2658 

2002-2008 -- 7 obs 

POUNDUSD 11.61343 112.0786 0.103619 0.9180 

2009-2020 -- 12 obs 

POUNDUSD 533.3402 135.3031 3.941818 0.0003 

Non-Breaking Variables 

C 556.5005 192.2076 2.895310 0.0059 

R-squared 0.877543 Mean dependent var 628.8113 
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Least squares with breaks method (Table 3) unearthed that the positive intensity impact increases when time 

passes. First, Pound/USD parity had a critical negative impact on global gold prices between the period of 

1974-2001. Between 2002-2008, Pound/USD parity had a positive impact on global gold prices. Nevertheless, 

no significant effect was found. After the global financial crisis, the Pound/USD parity impact on global gold 

prices was more intense. It was unearthed that Pound/USD parity had a significant positive influence on global 

gold prices that are priced by USD. 

4.3.Markov Switching Regression(1792-2020)  

Markov Switching Regression analysis separates data for different regimes. In aggregate data, different 

regimes can be available. When time passes, economic conditions are not the same. It is highly probable that 

different regimes can exist. Markov Switching Regression can be shown as follows (Sanchez, 2016). 

Yt=μs+xtα+ztβs …………………………………………………………………………………………………………..7 

Yt indicates the dependent variable, which is global gold prices. μs is state-dependent intercept. In each state, 

μs can be different. Xt is a vector of exogenous variables with state invariant coefficients. Zt is a vector of 

exogenous variables with state-dependent coefficients (Sanchez, 2016). 

P (St = j|St−1 = i,St−2 = k,St−3 = w...) = P (St = j|St−1 = i) = pij ………………………………………………………8 

Equation 8 indicates that the probability of the current state only depends on the previous state.  

p1+p2=1…………………………………………………………………………………………………………………..9 

p1 and p2 are probabilities for 2 regimes. Sum of 2 regimes probability equals to 1.  

                                            Table 4. Markov Switching Regression (1792-2020)  

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

Regime 1 

POUNDUSD -166.1279 10.14322 -16.37821 0.0000 

LOG(SIGMA) 5.437112 0.056664 95.95404 0.0000 

Regime 2 

POUNDUSD -307.3830 20.17411 -15.23651 0.0000 

LOG(SIGMA) 4.312672 0.124648 34.59888 0.0000 

Common 

C 859.2988 45.46453 18.90042 0.0000 

 

Markov Switching Regression(Table 4) indicates that  Pound/USD parity had a significant negative influence 

on two regimes. It can be stated that Robust-M test results correspond with Markov switching regression 

analysis. Moreover, one-step ahead predicted regime probability test was implemented. 

Figure 1. One-Step Ahead Predicted Regime  Probabilities(1792-2020) 
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Figure 1 shows that regime 1 is more dominant than regime 2. In other words, when one-step-ahead predicted 

regime probabilities applied, the transition probability from regime 2 to regime 1 is more than transition 

probability from regime 1 to regime 2. Moreover, the Markov switching regression test was applied for the 

Bretton Woods period (1944-1973).  
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                                           Table 5. Markov Switching Regression (1944-1973) 

Dependent Variable: GOLD 

Variable Coefficient 

Std. 

Error z-Statistic Prob.   

Regime 1 

POUNDUSD 12.64765 0.039253 322.2066 0.0000 

LOG(SIGMA) -1.007873 0.213770 -4.714765 0.0000 

Regime 2 

POUNDUSD 14.10727 2.023958 6.970140 0.0000 

LOG(SIGMA) 3.101676 0.197424 15.71069 0.0000 

Transition Matrix Parameters 

P11-C 2.267632 0.967424 2.343991 0.0191 

P21-C -3.030272 1.240697 

-

2.442395 0.0146 

 

It was found that Pound/USD parity had a significant positive influence on global gold prices during the 

Bretton Woods period. Two regimes were found for the Bretton Woods period. Regime 2 impact was more 

than the Regime 1 impact. In addition to that analysis, Figure 2 explains the one-step-ahead predicted regime 

probabilities.       

                                   Figure 2. One-Step Ahead Predicted Regime Probabilities (1944-1973)  
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It was unearthed that there are regime changes during Bretton Woods period. Moreover, filtered regime 

probabilities were applied for the post-Bretton Woods period. It was unearthed that there is a regime change 

during the 2008 global financial crisis. Figure 3 shows that there is no regime change for the impact of 

Pound/USD parity on global gold prices until the 2008 global financial crisis. After the global financial crisis, 

a new regime emerged. In 2010, regime one is wholly ended, and regime two began. That research result also 

corresponds with least squares with break test.   

                                                     Figure 3. Filtered Regime Probabilities (1974-2020) 
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4.4.Impulse Response Analysis  

Impulse Response Analysis was implemented with the VAR test. After implementing the VAR test, the 

optimal lag length was determined. Since the period is between 1974-2020, AIC was chosen. According to AIC 

criteria, the optimal lag length was chosen as 2.      
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                                                  Table 6.VAR Lag Order Selection Criteria 

 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -317.7958 NA  9882.150  14.87422 14.95614 14.90443 

1 -241.5231 141.9028* 342.8867 11.51270 11.75845* 11.60332* 

2 -236.6139 8.676631 329.2356* 11.47041* 11.88000 11.62146 

3 -234.7477 3.124817 364.9468 11.56966 12.14307 11.78112 

4 -229.2912 8.628803 343.3401 11.50192 12.23917 11.77379 

 

After using VAR based lag order selection criteria, AR Roots Polynomial Test was implemented.  

                                                 Figure 4. AR Roots Polynomial Test  
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Since dots are inside the circle, there is no stability problem of the model with given AIC-based lag length. 

Moreover, impulse response analysis was applied for the period between 1974-2020. Accumulated response 

model was chosen in impulse response analysis. Pound/USD innovation impact on global gold prices were 

measured for the period between 1974-2020. 

                                            Figure 5. Impulse Response Analysis (1974-2020)  

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Accumulated Response of GOLD to Cholesky
One S.D. POUNDUSD Innovation

 
   

According to the impulse response analysis result (Figure 5), when one standard deviation shock applied to 

Pound/USD parity, global gold prices increased. That research result also corresponds with least squares with 

breaks test. 

4.5.     The Long Term Relationship Between Pound/USD Parity and Global Gold Prices  

Johansen cointegration test can be applied to find the long term relationship between Pound/USD parity and 

global gold prices.  Before implementing the Johansen cointegration test, unit root analyses have to be done.  

 

                                        Table 7. Unit Root Analysis of Gold (I (0)) 

  t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller 

test statistic   0.141827  0.9656 

 

ADF test was applied for Gold(I(0)). ADF test unearthed there is unit root problem for non-differenced gold 

prices. Moreover, unit root analysis of first differenced gold (I(1)) was implemented with the ADF test. 
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                                     Table 8. Unit Root Analysis of First Differenced Gold (I (1))  

  t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller 

test statistic  -11.30070  0.0000 

 

It was found that Gold(I(1)) has no unit root problem.  

    

                                   Table 9. Unit Root Analysis of Pound/USD Parity (I (0)) 

  t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller 

test statistic  -2.717625  0.0788 

 

ADF test was applied for Pound/USD parity (I(0)). According to ADF test, Pound/USD parity (I(0)) is non-

stationary.  Moreover, unit root analysis of first differenced Pound/USD Parity (I(1)) was applied. Non-

stationary data were converted to the first differenced series. 

 

                                Table 10. Unit Root Analysis of First Differenced Pound/USD Parity (I (1))  

  

  t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller 

test statistic  -5.738033  0.0000 
 

It was found that Pound/USD parity (I (1)) do not have a unit root problem. It can be indicated that global gold 

prices and Pound/USD parities are stationary at the same order. Both series are non-stationary at I (0). To 

remove the linear combination problem, the Johansen cointegration test will be applied with the I (0) series. If 

I (1) series are used, the result will be spurious.  
 

                                Table 11. Johansen Cointegration Test with Linear Deterministic Trend  

  

Johansen cointegration test with linear deterministic trend unearthed that there is no long term relationship 

between Pound/USD parity and global gold prices. Moreover, analyses were also done with all trends.  
 

                               Table 12. Johansen Cointegration Test with All Trends 

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 0 0 0 0 

Max-Eig 0 0 0 0 0 

Johansen cointegration test with all trends unearthed that there is no long term relationship between 

Pound/USD parity and global gold prices for I (0) series. 

5.CONCLUSION AND DISCUSSION 

In that research, the relationship between global gold prices and Pound/USD parity was revealed between the 

period of 1792-2020. It was unearthed that the impact of Pound/USD parity had a significant negative influence 

on global gold prices between 1792-2020. It was found that the Pound/USD parity positive impact on global 

prices increased fast after the 2008 global financial crisis. It can be mentioned that Pound/USD parity change 

became more critical to predict the shift of global gold prices after the 2008 global financial crisis. After the 

global financial crisis, gold prices rose very fast. That research shows that one of the fundamental reasons for 

fast global gold prices increase is the appreciation of Pound against USD.  

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None  0.245800  12.70612  15.49471  0.1260 

At most 1  0.000261  0.011743  3.841466  0.9135 
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Besides, the Markov Regime Switching test revealed that Pound/USD parity had a significant positive impact 

on global gold prices during the Bretton Woods period (1944-1973). It can be mentioned that the Pound/USD 

parity had a substantial role in the pricing of USD based global gold prices, and the Pound/USD parity impact 

is different for different regimes. According to empirical results, hypothesis 1 and hypothesis 2 is accepted. 

Acceptance of hypotheses showed that research results correspond with Sjaastad (2008)’ theoretical approach, 

which is about the relationship between foreign exchange rates and commodity prices. The research result 

showed that two major big economies’ currency parity is significant for pricing global gold prices that are 

priced by USD. Moreover, the research result also corresponds with Giannellis and Koukouritakis (2019) and 

Beckmann et al. (2015)’ indications. They mentioned that gold can used as strong hedging function for 

thwarting the financial risks. 

Moreover, in that research filtered regime probabilities were implemented after the Bretton Woods period 

(1974-2020). The filtered regime probabilities unearthed that the regime impact of Pound/USD parity changed 

for the first time after the global financial crisis. VAR impulse response analysis was also implemented for the 

period between 1974-2020. When one positive standard deviation shock is given to Pound/USD parity, global 

gold prices increased for the periods between 1974-2020. It can be indicated that the VAR impulse response 

research result corresponds with least squares with breaks method. Moreover, the Johansen cointegration 

method was implemented to find the long term relationship between Pound/USD parity and global gold 

prices. According to that analysis, there is no long term relationship between Pound/USD parity and global 

gold prices. Therefore, Hypothesis 3 is not accepted. 

Gold has an indispensable significant role in the global financial system. Increasing global gold prices can have 

a crucial inflationary impact on both developed and developing countries. Business analysts and central bank 

research departments can observe the change of Pound/USD parity, and they can also follow the impact of 

that parity on global gold prices. Fast increases in gold prices can trigger a global financial crisis. Stability of 

western countries’ currencies parity is essential to minimize the risk of another global financial crisis.  

Besides, that research can be expanded by observing the comparative influence of other exchange rates on the 

change of global gold prices. High-frequency models can also be implemented to unearth the relationship 

between Pound/USD parity and global gold prices that are based on USD. With high-frequency models, the 

determinants of gold price jumps can be detected. If there are continuous jumps of global gold prices, Poisson 

based jump models can be used. For example, via implementing Poisson based jumps models, researchers can 

can unearth the relationship between Pound/USD parity and global gold prices (USD) in a high-frequency 

domain. Also, that research can be expanded by observing the comparative influence of other exchange rates 

on the change of global gold prices. Pound/Swiss Franc, Pound/Euro, and Pound/Yen can also be used to have 

comparative analysis with Pound/USD parity in high and low-frequency domain. 

Moreover, the convertibility of gold, which has an indispensable role in the economy, can be created. Gold-

like commodities can be used as a hedging tool against the dollar and other world currencies. The purchasing 

power of these convertible commodities should be close to gold even if they are not equivalent to gold. With 

the pandemic effect, the relationship between gold and dollar is changing in the markets. Therefore, a different 

hedge tool comparable to gold would be very reasonable for economic balances. In the future, a separate hedge 

tool can be blockchain-based bitcoins. In current times, due to its high volatility, bitcoins alone are not able to 

be used as world currencies such as Pound and USD. In the future, if new bitcoins models are derived in new 

blockchain models, that bitcoin models can be used as the world currency. Assuming, Pound appreciation 

against USD increases global gold prices again. Increased global gold prices may lead to inflation rates to 

expand across the world. If the households can use stable bitcoins as the world currency, appreciation of 

steady bitcoins return can be more than actual inflation. In that circumstance, stable global bitcoins can be 

used to overwhelm the inflationary influence of global gold prices on households. 

Besides, central banks worldwide can create new cryptocurrencies, and those currencies can also be traded in 

global financial markets. Monetary market authorities can also open new derivative markets that are based on 

cryptocurrencies. Investors can also invest in those new cryptocurrencies. If bitcoins volatilities are not high 

in global financial markets, smart contracts can also be based on new cryptocurrencies. If business to business 

models across the world can use new bitcoins in smart contracts, those bitcoins values can rise fast, and those 

bitcoins can be used as a hedging tool. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Bu çalışmanın amacı örgüt kültürünün çalışanların motivasyonları üzerinde etkili olup 

olmadığını ortaya koymaktır. 

Yöntem – Çalışmada, örgüt kültürü boyutlarının çalışanların motivasyonlarına etkisi incelenirken 

konfigürasyon bakış açısı benimsenmiş, araştırma verileri Çankırı’da bir kamu kurumunda çalışan 392 

kişiden toplanmıştır. Örgüt kültürünün alt boyutlarının çalışan motivasyonuna etkisini test etmek için 

çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Ayrıca,  değişkenler arasındaki ilişki bulanık mantık nitel 

karşılaştırma analizi (fsQCA) ile de değerlendirilerek iki metot sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Bulgular – Yapılan analizler sonucunda, doğrusal modelleme ve bulanık mantık metotlarının farklı 

sonuçlar ürettiği görülmüştür. Doğrusal modelleme yolu ile yapılan çoklu regresyon analizi, katılım ve 

vizyon kültürü  boyutlarının motivasyon üzerinde pozitif etkisinin olduğunu göstermiştir. Bulanık 

mantık metodu ile yapılan analizler de ise katılım ve uyum kültürünün beraber oluştuğu durumlarda 

motivasyon algısının da oluştuğu bulunmuştur. Yine bu analizler motivasyonun artması için diğer bir 

öneri olarak uyum ve vizyon kültürünün beraber oluşturulması gerektiğini ortaya çıkartmıştır. Bulanık 

mantık yöntemi araştırmacılara çalışanların motive olması açısından üçüncü yol olarak katılım ve 

vizyon kültürünün oluşturulmasını bunlarla beraber tutarlılık kültürünün oluşturulmamasını 

önermektedir.  

Tartışma – Literatürde kültür ve motivasyonu fsQCA yöntemiyle analiz eden fazla çalışma 

bulunmamaktadır. Bu bağlamda alanın karşılaştırmalı niteliksel analiz tekniğiyle yapılacak çalışmaların 

katkısına açık olduğu söylenebilir. Örgüt kültürünün hangi boyutlarının beraber kullanıldığında 

işgören motivasyonunda artış sağlayabileceği konusunda bulanık mantık yöntemi ile gelecekte 

yapılacak araştırmaların uygulamacılar için yeni bilgiler sunabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca 

gelecekteki çalışmalarda kamu ve özel sektör sonuçlarının karşılaştırması veya endüstri koluna göre 

motivasyonu artırıcı kültür boyutları setinin değişip değişmediği de incelenebilir.   
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Purpose – The aim of this study is to reveal whether the organizational culture has an effect on the 

motivation of the employees. 

Design/methodology/approach – In the study, while examining the effect of organizational culture 

dimensions on the motivation of the employees, a configuration perspective was adopted, and the 

research data were collected from 392 people working in a public institution in Çankırı. Multiple 

regression analysis was conducted to test the effect of sub-dimensions of organizational culture on 

employee motivation. In addition, the relationship between variables was evaluated by fuzzy-set 

qualitative comparative analysis (fsQCA) and the results of the two methods were compared. 

Findings – As a result of the analysis, it has been determined that linear modeling and fuzzy-set methods 

produce different results. Multiple regression analysis performed by linear modeling showed that 

involvement and vision culture dimensions had a positive effect on motivation. In the analysis made 
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with fuzzy logic method, it was found that when the culture of involvement and adaptability occur 

together, the motivation perception also occurs. Additionally, these analyzes revealed that a culture of 

adaptability and vision should be created together as another suggestion to increase motivation. The 

fuzzy-set analysis proposes to the researchers to create a culture of involvement and vision as the third 

way to motivate the employees, and not to create a culture of consistency. 

Discussion – There are not many studies in the literature analyzing culture and motivation with fsQCA 

method. In this context, it can be said that the field is open to the contribution of the studies to be carried 

out with the qualitative comparative analysis technique. It is considered that future researches can 

provide new information for practitioners with the fuzzy-set analysis about which dimensions of 

organizational culture can be used in increasing employee motivation. Also in future studies, the 

comparison of public and private sector results or whether the set of cultural dimensions that increase 

motivation according to the industry branch has changed can be studied.  

1. Giriş 

Çalışma hayatının önemli unsurlarından birisi olan insan, örgütlerin rekabet etmesini ve varlığını sürdürmesini 

sağlayan kritik kaynaklardan birisi olduğundan sadık, kararlı, yetenekli, istekli çalışanlara sahip olmak ve onları 

elde tutmak örgütler için önemlidir. Tüm bunlar yaptıkları işten ve çalıştıkları örgütün kültüründen memnun 

olan ve sonuç olarak o örgütle ilişkilerini sürdürmeye motive olmuş çalışanları gerektirir.  

Peters ve Waterman’a göre (1982) çalışanların bir örgütün kültürünü yansıtan değerleri ve inançları 

içselleştirmeleri örgütlerin başarısındaki  önemli  faktörlerden birisidir (Roos ve Eeden, 2008: 54).  Örgüt kültürü 

yalnızca çalışanların davranışlarını değil onların örgütlerine yönelik düşünce ve hislerini de etkiler (Schein, 1984: 

3). Çalışanların örgütlerinin amaçları ve değerleri doğrultusunda yoğun ve istikrarlı bir şekilde çalışmaları, 

işleriyle ilgili yeni kabiliyetler kazanma istekleri ise ancak motivasyonla mümkündür. Diğer yandan örgütsel 

kültür çalışanı örgütün hedefleri doğrultusunda elinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik edebileceği gibi 

örgütün performansı için tehlikeli olabilecek şekilde cesaretlerini de kırabilir (Sokro, 2012: 107).  

Örgüt kültürü çalışma ortamıyla ilgili olduğundan çalışanların motivasyon düzeyleri üzerinde de etkilidir (Roos 

ve Eeden, 2008: 35) ve bu etki bir çok çalışmada kabul edilmiştir. Örneğin, Brown (1998) örgüt kültürü ve 

motivasyon arasında bir bağlantı olduğunu belirtir (akt. Sokro, 2012: 106). Towers (2006) güçlü örgüt kültürlerinin 

genellikle motive olmuş çalışanlar yaratacağını savunur (Towers, 2006: 8). Bu nedenle, çalışan motivasyonunun 

arkasındaki itici güçlerin anlaşılması uzun zamandır teorisyenlerle birlikte uygulamacıların da ilgisini 

çekmektedir. Ancak, motivasyonu etkileyen çok fazla faktör söz konusu olduğundan hepsini tek bir çalışma çatısı 

altında incelemek imkânsızdır. Bu çalışmada çalışanların motivasyonunu etkileme potansiyeline sahip olduğu 

belirtilen faktörlerden birisi olan örgüt kültürü algısının rolü değerlendirilmiştir.  

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Örgüt Kültürü 

Örgüt kültürü, kişiye örgütsel işleyişi anlamada yardımcı olan ve örgüt içindeki düşünme, iş görme ve davranış 

biçimine yol gösterecek normlar sağlayan ortak değer yargıları, inançlar ve gelenekler toplamı şeklinde 

tanımlanabilir (Eren, 2014: 135; Carnall, 2015: 1). Schein (1990) örgüt kültürünü; bir grupta bulunan, keşfedilen 

veya geliştirilen, dışsal adaptasyon ve içsel entegrasyonlar ile ilgili problemleri çözmede kullanılan, başarılı olan 

ve bu yüzden de yeni üyelere bu problemlerle karşılaştıklarında doğru hareket, düşünme ve hissetme yolu olarak 

öğretilen örnek durumlar olarak tanımlamıştır (Schein, 1990: 111). 

Her örgütlenme süreci, zaman içinde kendine has duyguları, değerleri, davranışları, ilkeleri, normları 

belirlemekte ve kendine özgü bir yapı ortaya çıkarmaktadır. Bu duygu, değer, davranış, ilke ve normların 

çalışanlar tarafından paylaşılması ise örgüt kültürünü oluşturmaktadır (Çetin, 2011: 103). 

Johnson (1988) örgütsel kültürün tanımlanmasına yardımcı olan bir dizi bileşen bulunduğunu ifade etmiş ve bunu 

kültürel ağ olarak ifade etmiştir. Johnson’ın kültürel ağ olarak ifade ettiği bu bileşenler şu boyutlardan oluşmaktadır 

(Carnall, 2015:  1-2). 
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i. Örgüt Paradigması: Bir organizasyonun ne yaptığı, misyonu, değerleri ve kendini nasıl tanımladığını 

ortaya koyar. 

ii. Kontrol sistemleri: Performans ve/veya davranışı izlemek için yapılan işlemleri yansıtır. Rol kültürlerine, 

birçok resmi kontrol, kural ve prosedüre dayanır. 

iii. Örgütsel yapılar: Raporlama hatları, hiyerarşiler ve iş akışlarını kapsamaktadır. 

iv. Güç Yapıları: Kararları kimlerin aldığı, gücün ne ölçüde yaygın olduğu ile güç ve etkinin dayanaklarını 

kapsamaktadır. 

v. Semboller: Logolar ve tasarımlar, ofis yerleşimi, otopark ve insanlar arasına sınır koyan diğer her tür somut 

ve soyut araçları ifade etmektedir. 

vi. Ritüeller ve Rutinler: Toplantılar, raporlar, bütçe ve performans inceleme süreçlerini ifade etmektedir. 

vii. Hikâyeler ve Mitler: Bir kuruluşta neyin önemli ve değerli olduğuna dair mesajlar ileten anlatılardır. 

Örgüt kültürünü etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. İşletmenin içinde bulunduğu sektörün belirgin özellikleri 

olan; ürün, müşteriler, işletme ölçeği, kuruluş yeri, rekabet koşulları, finansal yapı, insan kaynakları, formal 

(biçimsel) örgüt yapısı, yönetim sistemleri, iletişim şekli, karar verme biçimleri, fonksiyonel politikalar vb. 

unsurlar örgüt kültürünü şekillendirir (Şimşek vd., 2010:  67). 

Örgüt kültürü üzerine yapılan çalışmalar zaman içinde birçok modelin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bunlardan 

en yaygın bilinenlerden birini geliştirmiş olan Hofstede (1968)’ye göre ulusal kültür, doğal olarak bir ülkenin 

örgütlerini de belirli ölçülerde etkilemektedir. Yazara göre ulusal kültürlerin beş farklı boyutu vardır. Bunlardan 

ilki olan güç mesafesi, bireyler arası gücün eşit dağılıp dağılmadığıyla ilgilidir. Yüksek güç mesafesi, insanlar 

arasında güç dağılımının eşit olmadığına işaret eder. Bu durum karar yetkisinin belirli kişi ya da grupların elinde 

toplandığını gösterir. Düşük güç mesafesi ise, gücün daha eşit dağıldığını dolayısıyla birey ve grupların kararlar 

üzerinde eşit etkiye sahip olduklarını gösterir. Güç mesafesinin yüksek olması otoriter; düşük olması ise 

demokratik yönetim eğilimlerinin bir göstergesidir. İkinci boyut olan belirsizlikten kaçınma, toplumda risk alma ve 

belirsizlikle mücadele eğilimlerine işaret etmektedir (Sökmen, 2013: 70-71; Carnall, 2015: 2). Bireysellik-kolektivizm 

boyutu toplumda bireysel hedef ve ideallerin mi öncelikli görüldüğü yoksa bireylerin grup hedefleri ve ideallerine 

mi tabi olduklarıyla ilgilidir. Erillik/dişilik boyutunda eril kültürün egemen olduğu toplumlarda rekabet ve hırs 

gibi ekonomik nitelikte özellikler ön planda olurken; dişilik kültürünün egemen olduğu toplumlarda başkalarına 

karşı duyarlılık ve gelişim gibi özellikler ön plandadır (Carnall, 2015: 2). Son olarak uzan vadeli/kısa vadeli 

oryantasyon boyutunda ise uzun vadeli oryantasyona dayalı toplumsal kültür, gelecekteki ödüllere, özellikle azim 

ve tasarrufa yönelik erdemleri teşvik ederek erişilmesini ifade etmektedir. Buna karşın kısa vadeli oryantasyona 

dayalı toplumsal kültür, geçmiş ve şimdiki zamanla ilgili erdemleri teşvik etmektedir (Venaik vd., 2013: 363). 

Bir diğer önemli kültür modeli çalışması Handy (1985) tarafından yapılmıştır. Handy çalışmasında dört kültür 

türü tanımlar. Bunlardan ilki olan güç kültürü, gücün ve karar alma yetkisinin birkaç kişi ve/veya pozisyonda 

toplanmasını ifade etmektedir. Güç kültüründe organizasyon, tepeden kontrol edilir. Karar ve eylemler hızlıdır. 

Az sayıda formal sistem, prosedür ve kural mevcuttur. Rol Kültürü, rol sahibi olarak insanların önceden belirlenen 

parametreler dahilinde otoriteyi açıkça tanımlamasını ifade etmektedir. Kişi Kültürü, bireysel performansın önem 

taşıdığı organizasyonlarda oluşur. Hukuk firmaları, danışmanlık firmaları veya yatırım bankaları kişi kültürüne 

örnek verilebilir. Son olarak görev kültürü ise belirli sorunları çözmek için takım oluşturulan yerlerde bulunur. 

Uzmanlığa ihtiyaç duyulduğu sürece güç uzmanlıktan kaynaklanır. Matris yapılar bu kültürle karakterize edilir 

(Carnall, 2015: 3). 

Özellikle 1980'lerin sonlarında ve daha sonra, örgüt kültürü üzerine yapılan çalışmalarda, kültürün performans, 

moral, iş tatmini, çalışan yükümlülüğü ve sadakati, çalışanların tutumları ve motivasyonu, iş hacmi, örgütsel 

bağlılık gibi değişkenler üzerinde önemli bir etkiye sahip olabildiğine dair kanıtlar sunulmaya başlanmış, bu 

durum örgütlerin yetenekli çalışanları cezbetme ve elde tutma çabalarını etkilemiştir (Warrick, 2017: 396). 

Denison ve Mishra (1995), örgüt kültürünün işlevsel olarak ölçülebilmesi amacıyla çevresel koşullara (müşteri 

istekleri, teknolojik değişimler vb.) uyum sağlayabilme ve örgütün çevresel değişimlere karşı yapısal ve işlevsel 

fonksiyonlarını gerçekleştirebilme derecesi olmak üzere iki boyutlu bir değişken tanımlamıştır. Bu iki boyuttan 

ortaya çıkan dört kavramsal temel faktör ise uyum yeteneği, vizyon, katılım ve tutarlılık olarak adlandırılmaktadır. 
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Ayrıca bu dört kavramsal faktörün her birisiyle ilişkili üç alt faktör tanımlanmakta, böylelikle örgüt kültürünün 

ölçümüne yönelik toplam on iki kavram ortaya konmaktadır. Uyum yeteneğinin yüksek olduğu kültürler, değişen 

dış çevreye en çabuk adapte olabilen kültürleri temsil etmektedir. Vizyon boyutu, stratejik yönetim, örgüt amaçları 

ve misyon alt faktörlerine ayrılmaktadır. Katılım boyutu, yetkilendirme, takım çalışması ve yetenek geliştirme alt 

faktörlerinden oluşmaktadır. Son boyut olan tutarlılık ise, temel değerler, uzlaşma ve güç birliği ile bütünleşme alt 

faktörlerinden oluşmaktadır (Çetin, 2011: 107-108). Bu çalışmada örgüt kültürü Denison ve Mishra (1995)’nın 

modeline göre ele alınmıştır. 

2.2. Motivasyon 

Bireylerin çeşitli uyarıcıların etkisiyle belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile harekete 

geçmelerini ifaden motivasyon, davranışa iten, davranışların yönünü, yoğunluğunu ve enerji düzeyini belirleyen, 

devamını sağlayan çeşitli iç ve dış etkenleri içermektedir (Sökmen, 2013: 86). 

Sansone ve Harackiewicz (2000) örgütsel davranışın temelinde motivasyonun bulunduğunu ve motivasyonun iş 

hayatında önemli bir rol oynadığını savunmaktadır (Noordhorn, 2010: 5). Motive olmuş çalışanlar, çabalarını 

örgütsel amaçlara ulaşma doğrultusunda yönlendirip örgütçe istenen performansa dönüştürürler (Brooks, 2009: 

80; Steers vd., 2004: 383) yaratıcı ve üretkendirler (Noordhoorn, 2010: 12). Bu nedenle yöneticilerin çalışanlarını 

hangi yollarla motive edebileceklerini bilmeleri önemlidir.  

Çalışan motivasyonunun altında farklı faktörler yattığından “çalışanlar nasıl motive edilebilir?” sorusunu 

cevaplamak için motivasyon konusu üzerinde oldukça fazla araştırma yapılmıştır. Bu faktörleri inceleyen önde 

gelen teoriler arasında: güdüler ve ihtiyaçlar (Maslow, 1943), beklenti teorisi (Vroom, 1964), eşitlik teorisi (Adams, 

1963), hedef belirleme teorisi (Locke ve Latham, 1990), bilişsel değerlendirme teorisi (Deci, 1971 ), iş tasarımı teorisi 

(Hackman ve Oldham, 1976), pekiştirme teorisi (Skinner, 1953) ve insan güdüsü teorisi (Lawrence ve Nohria, 2002) 

yer almaktadır.  Motivasyon  teorileri araştırmacıları ve yöneticileri çalışanları motive eden araçlar hakkında 

bilgilendirmektedir. Bu araçlara; Maslow’un teorisinde ödüllendirme sistemi, eşitlik teorisinde uyumsuzluğu 

azaltmak için adil prosedürler geliştirilmesi, insan güdüsü teorisinde, ödüller, kültür, iş tasarımı ve performans 

yönetimi örnek verilebilir (Lee vd., 2016: 5443). Konuya ödüllendirme sistemi açısından bakıldığında yapılan 

çalışmalar, ödüllerin etkisinin ödül türüne (parasal ödül, takdirname, sözlü geri bildirim, tanınırlık vb.), 

ödüllendirme sürecinin nasıl yönetildiğine ve ayrıca ele alınan performans türüne göre değiştiğini 

göstermektedir. Yine ödülle ilişkili ancak daha spesifik olarak parasal ödüllerin çalışan performansı üzerindeki 

etkisini açık bir şekilde inceleyen az sayıda çalışma dışsal teşviklerin daha iyi çalışan performansı ile ilişkili 

olduğunu göstermektedir, bu etki performans miktarı açısından performans kalitesinden daha büyüktür (Van 

den Broeck vd., 2019: 3).  

Motivasyon, bireysel bir süreçtir. Bu süreç, bireyin içinde kendiliğinden gelişebileceği gibi yani içsel olabileceği 

gibi, dışarıdan gelen etkiyle de gelişebilir (Roos ve Eeden, 2008: 54). Diğer bir ifade ile motivasyon kişinin davranış 

seçimini etkileyen içsel ve dışsal güçlerle ilgilidir (Mitchell, 1982: 81). İçsel motivasyon güçleri arasında yetkin ve 

etkili hissetme ihtiyacı bulunurken dışsal motivasyonda maddi ve maddi olmayan birey dışındaki faktörler, 

davranışta bulunma ya da bulunmama tercihini etkiler (Noordhoorn, 2010: 3). İçsel motivasyon, dışarıdan gelen 

bir ödülle yaratılamadığından doğrudan etkilenemez ancak dolaylı bir şekilde uyarılmasını sağlamak mümkün 

olabilir. (Roos ve Eeden, 2008: 54). 

Bir takım farklılıklara rağmen, motivasyon teorileri genel olarak çalışanların nerede olurlarsa olsunlar işyerlerinin 

aynı veya benzer temel özellikleri tarafından motive edildiklerini ve tatmin olduklarını göstermektedir (Roos ve 

Eeden, 2008: 54).  Örneğin Walker’a göre (1980), işin bağlamı, içeriği, iş hedefleri gibi işle ilgili faktörler; yetenek, 

bilgi gibi bireysel faktörler ve ödüller motivasyonun belirleyicileridir (Roos ve Eeden, 2008: 55). Konuyla ilgili bazı 

çalışmalar  (örn. Benabou ve Tirole, 2003; Gagne´ ve Deci, 2005; Pink, 2009; Ryan ve Deci, 2000) dışsal 

motivasyondan ziyade içsel motivasyonun önemini vurgulamaktadır. Bu araştırmalar, çalışanların iş 

promosyonları, gelir ve iş güvenliği gibi dışsal araçlar yerine kendileri için önemli ve anlamlı yönlere sahip bir 

işte çalışıyor olmaya değer verdiğine işaret etmektedir (akt. Putra vd., 2015: 3).  
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Hackman ve Oldham (1980) ve Pinder (1984)’e göre çalışanların içsel motivasyonu üç psikolojik duruma bağlıdır. 

İlk olarak, çalışan işinin sonuçları için kişisel bir sorumluluk hissetmelidir. İkinci olarak, iş çalışan tarafından 

anlamlı bulunmalıdır. Bu, çalışanın kuruluşun etkinliğine sağladığı katkıyı hissettiği yerdir. Üçüncü husus, 

çalışanın çabasını performansa dönüştürmesinin ne kadar etkili olduğunun farkında olmasıyla ilgilidir (Ramlall, 

2004: 57). Pink (2009)’ de çalışmasında benzer şekilde bazı bireylerin kendilerine inandıklarında daha yaratıcı ve 

motive olduklarını öne sürerek anlamlı iş (amaç) yapmak, işlerinden sorumlu olmak (özerklik) ve işlerinde daha 

iyi olmanın (ustalık) motivasyonu artırdığını öne sürmektedir (akt. Putra vd., 2015: 3). Hackman ve Oldham’da 

(1980), birden fazla yeteneğin kullanılmasını gerektiren işlerin, yalnızca bir veya iki tür becerinin kullanılmasını 

gerektiren işlerden daha anlamlı ve dolayısıyla içsel olarak daha motive edici olduğunu savunmaktadır (Ramlall, 

2004: 58). 

Bireyler örgütleriyle özdeşleşme ve davranış kurallarını içselleştirme kapasitesine sahiptir (Bewley, 1999: 38). Bu 

nedenle çalışanlar, örgütün değerleriyle ve normlarıyla uyumlu olduklarında ve kendilerini o örgütün bir parçası 

gibi hissettiklerinde örgütsel hedeflere ulaşmaya katkı sağlama yönünde daha istekli olabilirler. Boddy (2002) 

örgüt kültürünün çalışanların davranışları üzerinde doğrudan etkisinin olduğundan bahseder (akt. Sokro, 2012: 

107). Bu bağlamda bir çok araştırmanın ortaya koyduğu gibi motivasyon çalışma ortamına bağlanabilir, çalışanları 

harekete geçirebilir ve onların görevlerini başarıyla tamamlamalarını sağlayabilir (Noordhoorn, 2010: 13).  

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma örgütsel kültürün, çalışanların motivasyonları üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu bağlamda 

çalışma örgüt kültürü ve motivasyon ilişkisini belirlerken hem doğrusal modelleme hem de doğrusal olmayan 

(bulanık mantık) modellemeleri kurgulayacaktır. Araştırma iki metodu karşılaştırarak literatüre katkı sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Çankırı İli Emniyet Teşkilatı oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırma evreni bir kamu 

kurumu olup hizmet birimi niteliğindedir. Kurumda 438 çalışan bulunmakta olup örneklem olarak araştırma 

evreninin tümü hedeflenmiş ve bu doğrultuda gönüllü olan tüm çalışanlara anket uygulanmıştır. İşaretleme 

eksiği bulunan 46 anket değerlendirmeye alınmamış analizler 392 anket ile gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik 

analizleri çerçevesinde, her bir ölçeğin ve ayrı ayrı her bir ifadenin Cronbach alfa (içsel tutarlılık) değerleri, ayrıca 

madde çıkarıldığında alfa değerleri hesaplanmıştır. 

3.2.1. Örgüt Kültür Ölçeği 

Bu araştırmada örgüt kültürü algısını belirlemek için Denison ve Mishra (1995) tarafından geliştirilen, Yahyagil 

(2004) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Ölçekte toplam 36 madde bulunmakta olup bu 

maddeler katılım, tutarlılık, uyum yeteneği ve vizyon olmak üzere 4 faktörde kümelenmiştir. Yahyagil’in  

çalışmasında ölçeğin toplamı için Cronbach Alfa katsayısını 0,89 olarak belirlemiştir. Ölçek faktörlerinden 

katılımın güvenirlik değeri 0,67, tutarlılığın 0,76, uyum yeteneğinin 0,61, vizyonun 0,82 olarak bulunmuştur 

(Yahyagil, 2004: 66). Mevcut araştırmanın Cronbach Alfa katsayısı ise 0,93’dür.  Bununla birlikte soru-bütün (inter-

item) korelasyonlarına bakıldığında (Tavakol ve Dennick, 2011: 54) korelasyonların bir kısmının negatif olduğu 

ayrıca 0,2’den küçük olduğu görülmüştür. İncelemeler sonrasında bu soruların ters skorlu sorular olduğu ve 

anketi dolduranlar tarafından skorlar düzeltilse bile yanlış doldurulduğu saptanmıştır. Bu nedenle ters skorlu 

sorular ölçekten çıkarıldıktan sonra Cronbach Alfa katsayısı yeniden hesaplanmış ve 0,94 bulunmuştur. Soru-

bütün korelasyonlarına bakıldığında korelasyonların negatif olmadığı ve 0,2’den büyük değerler içerdiği tespit 

edilmiştir. Ayrıca güvenilirlik değerleri katılım boyutu için 0,85, tutarlılık boyutu için 0,85, uyum yeteneği boyutu 

için 0,81 ve vizyon boyutu için 0,83 bulunmuştur. 
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3.2.2. Motivasyon Ölçeği 

Bu araştırmada kullanılan motivasyon ölçeği Özdaşlı ve Akman (2012: 78) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, içsel 

ve dışsal motivasyon olmak üzere 2 boyut ve 22 sorudan oluşmaktadır.  Özdaşlı ve Akman (2012: 78) yaptıkları 

güvenirlik analizinde ölçeğin Cronbach Alfa değerlerini içsel motivasyon için 089 ve dışsal motivasyon için 0,86 

olarak belirlemiştir. Mevcut araştırmada ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0,96 olarak bulunmuştur. Cronbach Alfa 

değerinin 0,95’den büyük olması ölçekteki madde sayısının çok olmasından kaynaklanabilmektedir. Literatürde, 

Cronbach Alfa katsayısı 0,95’in üzerinde olduğunda ölçekte gereksiz soru olabileceği, bu durumda bazı soruların 

çıkarılması gerektiği belirtilmektedir (Cortina,1993:100; Streiner,2003:103; Tavakol ve Dennick;2011: 54). Literatür 

dikkate alınarak aralarında yüksek benzerlik olan ifadeler belirlenmiş ve 4 soru çalışmadan çıkarılmış sonrasında 

Cronbach Alfa değerinin düştüğü (α 0,94) görülmüştür.  

3.3. Değişkenler 

Araştırmanın modelleri için değişkenler oluşturulurken motivasyon (18 madde),  katılım-kültürü (8 madde), 

tutarlılık-kültürü (7 madde), uyum-kültürü (7 madde) ve vizyon-kültürü  (7 madde) ile ilgili soruların kümülatif 

toplamları alınarak değişkenler belirlenmiştir. 

3.4. Doğrusal Model ve Hipotezler 

Örgüt kültürü algısının her bir boyutu (katılım-tutarlılık-uyum-vizyon) araştırmanın bağımsız, motivasyon ise 

bağımlı değişkeni olup araştırma kapsamında geliştirilen hipotez aşağıda belirtilmektedir.  

H1: Örgütsel kültürün boyutlarından katılım, tutarlılık, uyum ve vizyon kültürünün çalışanların motivasyonu 

üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

4. Verilerin Analizi 

Çalışmada hangi analizlerin kullanılacağına karar vermek üzere öncelikle normallik testleri yapılmıştır. Tablo 1 

normallik testlerinin sonuçlarını göstermektedir. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin +3 ile -3 arasında olması 

verilerin normal dağıldığını göstermektedir (Sposito vd., 1983: 267). Tablodaki değerlerin normal dağılım için 

tavsiye edilen aralıkta olduğu görülmektedir. Bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir.  

Tablo 1. Normallik Test Sonuçları 

 

Skewness 

(Çarpıklık) 

Kurtosis 

(Basıklık) 

Katılım-kültürü -0,57 -0,434 

Tutarlılık-kültürü -0,552 -0,162 

Uyum-kültürü -0,362 0,027 

Vizyon-kültürü -0,082 -0,143 

Motivasyon -1,445 2,276 
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4.1. Doğrusal Modelleme Yöntemi  

Araştırmanın bu kısmında bağımlı değişken (motivasyon) üzerinde bağımsız değişkenlerin (örgüt kültürünün 

boyutları) etkisini incelemek için doğrusal modelleme yöntemi ile çok değişkenli regresyon analizi yapılmıştır. Bu 

bağlamda öncelikle bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı (multicollinearity) sorunu olup 

olmama durumu değerlendirilmiştir. Tablo 2’de görülebileceği gibi VIF (varyans şişirme çarpanı) değerlerinin 

10’dan küçük, tolerans değerinin 0,10’dan büyük olduğu saptanmış ve doğrusal bağlantı sorununun olmadığı 

belirlenmiştir (Marquardt, 1970: 606).  

Tablo 2. Doğrusal bağlantı (Collinearity) Analizi Tablosu 

    Tolerance VIF 

Katılım-kültürü 0,516 1,937 

Tutarlılık-kültürü  0,445 2,245 

Uyum-kültürü  0,384 2,601 

Vizyon-kültürü  0,469 2,134 

4.1.1 Örgüt Kültürü ve Çalışan Motivasyonu İlişkisi 

Örgüt kültürü ve motivasyon ilişkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan analizlere göre kültürün alt boyutları 

(katılım-tutarlılık-uyum-vizyon) çalışan motivasyonunun %27’sini açıklamaktadır. Tablo 3’deki ANOVA analizi 

sonuçları bağımsız değişkenlerden an az birinin bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu 

göstermektedir (p= 0,000).  

Tablo 3: Örgüt kültürünün çalışan motivasyonuna etkisine yönelik sonuçlar 

ANOVA  F Sig. 

Regresyon  7,858 ,000b 

a. Bağımlı değişken: Motivasyon 

b. Belirleyiciler: (Sabit), Katılım, tutarlılık, uyum ve vizyon kaynaklı örgüt kültürü 

Tablo 4’de belirtilen katsayılar (coefficients) analizi hangi bağımsız değişkenin çalışanların motivasyonu üzerinde 

anlamlı etkisi olduğunu anlamak için verilmiştir. Sonuçlar katılım ve vizyon kültürü boyutlarının çalışan 

motivasyonu üzerinde bir etkisi olduğunu doğrusal modeller yolu ile açıklamaktadır. 

Tablo 4: Örgüt kültürünün çalışanların motivasyon algısına ilişkin katsayılar analizi 

Coefficients B T test Sig 

Sabit 54,24 15,997 0,00 

Katılım-kültürü 0,31 1,989 0,047 

Tutarlılık-kültürü 0,197 -1,033 0,302 

Uyum-kültürü 0,018 0,087 0,931 

Vizyon-kültürü 0,576 3,175 0,002 

a. Bağımlı değişken: Motivasyon 
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4.2. Bulanık-Set Karşılaştırmalı Niteliksel Analiz  

Bu bölümde doğrusal modeller ile yapılan analizlere alternatif olarak bulanık mantık metodu kullanılmıştır. 

Bulanık küme (fuzzy-set) ve bulanık mantık (fuzzy-logic) klasik ikili mantık teorisinin dışında kalan fikirleri, 

bilgileri işleme yeteneğine sahip olan bir yaklaşımdır. İstatistiksel belirsizliklere mantıksal çözümlemelerle 

matematiksel cevaplar verir. Birden çok çelişkili hedefin bulunduğu, alternatiflerin karmaşık, ölçütlerin belirsiz 

olduğu ortamda karar mekanizmalarında oluşan muğlak durumla başa çıkabilmek için çok kriterli karar verme 

araçları kullanılır (Samaddar vd., 2006: 745). Gerek çalışan motivasyonu gerekse örgüt kültürü algısı net bir 

şekilde ölçümlenemediğinden günlük hayatta karşılık buldukları ifadelerin ayrıntılarına odaklanılarak 

oluşturulan bulanık küme teorisi alternatif analiz olarak değerlendirilmiştir. Zor ve karmaşık soruların 

çözümünde mantıksal olasılıklar bütününden yararlanan bu metot, doğruya en yakını seçme konusunda etkili bir 

yöntem olarak değerlendirilir (Ragin, 2008: 20;  Fiss, 2007: 1180). 

fsQCA, etkileşimleri sebep/koşullar (conditions) ve sonuç (outcomes) olarak ilişkilendirir ve örgütsel 

konfigürasyonları karşılaştırmak için bir çerçeve sunar (Fiss, 2007: 1192). Çalışmanın bu kısmında, karmaşık 

nedensellik ve doğrusal olmayan ilişkiler değerlendirilirken fsQCA metodunun varsayımları izlenmiş,  

çalışanların motivasyonu ile örgüt kültürünün birbirleriyle-ilişkili (interrelatedness) etkileşimi 

değerlendirilmiştir. Bu bağlamda çalışanların örgüt kültürü boyutlarına ilişkin algıları ile ilgili konfigürasyonların 

onların motivasyonları üzerinde etkisi olabileceği düşünülmüştür. 

4.2.1. Konfigurasyonlar (koşul değişkenleri), Sonuç Değişkeni ve Kalibrasyon 

fsQCA tekniği kullanılırken örgüt kültürü algısı konfigürasyonları (katılım-tutarlılık-uyum-vizyon) sebep/koşul 

olarak belirlenmiştir. Motivasyon sonuç değişkeni olarak tanımlanmıştır. Koşullar ve sonuç için değişkenler 

(soruların kümülatif değerleri alınarak) elde edildikten sonra, değişkenler kalibre edilmiştir. Kalibrasyon 

fsQCA’in nitel metot kısmıdır. Bu bölümde araştırmacılar, koşullar ve sonuç için çapraz eşik değeri (cross-over 

threshold value), minimum ve maksimum değerler belirler. Araştırmanın teorik altyapısı ve örneklem göz 

önünde bulundurularak bu değerler tamamen araştırmacıların inisiyatifine ve önceliklerine bırakılmaktadır (Fiss, 

2007: 1192-1193;  Ragin, 2006: 298-299; Schneider ve Wagemann, 2010: 10). 

Hem sebep/koşul değişkenleri hem de sonuç değişkeni kalibre edilirken tüm veriler içindeki minimum değerin 

en küçük değer (hedef kümede üye olmayanların eşiğine karşılık gelir) maksimum değerin ise en büyük değer 

(hedef kümede  tam üyelik eşiğine karşılık gelir) olmasına karar verilmiştir. Çapraz eşik değeri (cross-over point) 

ise medyan değeri olarak kabul edilmiştir. Bu değerler Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5: Örgüt kültürü alt boyutları ve motivasyon verilerinin kalibrasyon değerleri 

Koşul/sebep değişkenleri En büyük değer 

(tam üyelik: 0,95) 

Çapraz eşik 

değeri: (0,5) 

En küçük değer (üye 

olmama: 0,05) 

Katılım-kültürü 36 28 8 

Tutarlılık-kültürü 31 23 7 

Uyum-kültürü 32 22 7 

Vizyon-kültürü 35 22 7 

Sonuç değişkeni    

Motivasyon 90 72 18 
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4.2.2. Doğruluk Tablosu Analizi 

fsQCA’nın temelinde Doğruluk Tablosu Analizi (Truth Table Analysis) bulunmaktadır ve bu analiz sonuç için 

yeterli (sufficient) nedensel kombinasyonları belirler. Doğruluk tablosu analizi tüm olası koşulların 

kombinasyonlarını listeler (Schneider ve Wagemann, 2010: 17). Bu vakada 4 konfigürasyon olduğu için tüm olası 

kombinasyon sayısı 24, 16’dır. Araştırmacılar, tutarlılık eşiğini (consistency threshold) sağlam sonuçlar 

oluşturması beklenen bir değer olarak ifade edilen 0,8 olarak belirlemiş ve güçlü üyeliğe sahip en az 1 durum 

içermesine (Fiss, 2011: 402-403; Rihoux ve Ragin, 2009: 90-91; Schneider ve Wagemann, 2012: 187) dikkat etmiştir. 

Analiz yalnızca sıfırın üzerinde vakaya ait çözümleri rapor etmektedir (Tablo 6). 

Tablo 6: Çalışanlarda örgüt kültürü ve motivasyon algısı etkileşimi doğruluk tablosu analizi 

Katılım kültürü Tutarlılık 

kültürü 

Uyum 

kültürü 

Vizyon 

kültürü 

Motivasyon Sıra 

tutarlılığı 

PRI tut. SYM 

tut. 

1 0 0 1 1 0,959 0,836 0,836 

1 0 1 0 1 0,941 0,769 0,769 

1 0 1 1 1 0,938 0,746 0,758 

1 1 0 0 1 0,928 0,729 0,729 

1 1 1 0 1 0,923 0,729 0,79 

0 0 1 1 1 0,913 0,69 0,697 

0 1 1 1 1 0,908 0,702 0,738 

1 1 1 1 1 0,896 0,723 0,814 

0 1 0 0 1 0,875 0,586 0,586 

0 0 0 0 0 0,799 0,574 0,605 

4.3. Çalışan Motivasyonu için Çözüm Terimi Önerileri 

fsQCA uygulaması, varsayımların basitleştirilmesine bakılmaksızın karmaşık (complex solution) ve cimri/hassas 

çözümleri (parsimonious solution) hesaplarken, orta yollu çözüm (intermediate solution) varsayımların 

basitleştirilmesi özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle, orta yollu çözümün uygulanabilirliği, en aza indirme işleminde 

kullanılan karşı-olgusal maddelerin kalitesine bağlıdır. Varsayımları basitleştirme/sadeleştirme göz önünde 

bulundurulduğunda, orta yollu çözüm fsQCA sonuçlarını yorumlamak için ana referans noktası olarak önerilir 

(Ragin, 2008: 160-175). Bu çalışmada orta yollu çözüm önerileri yer almaktadır. 

Bir sonucun ortaya çıkması için birden fazla koşul veya koşul kombinasyonu yeterli olduğunda (yani, eşitlik –

equifinality- olduğunda), alternatif nedensel kombinasyonların kapsamının da değerlendirilmesi, nispi ampirik 

önemleri için kanıt sağlar. Ayrıca her kombinasyonun ham kapsam değerlendirmeleri benzersiz kapsam 

değerlendirmeleriyle birbirini tamamlar, çünkü teorik bir sete dayalı (çözüm terimleri) yapılan bir analizde 

kapsamı benzer şekillerde bölmek mümkündür (Ragin, 2008: 63). Çalışmada Ragin (2006: 305-306) tarafından 

önerilen ampirik önemi değerlendirmek için ham/hasas kapsam (raw coverage) ve benzersiz kapsam (unique 

coverage) değerleri ile tüm çözüm yolları için çözüm kapsamı/toplam kapsam (solution coverage/total coverage) 

ve çözüm tutarlılık/toplam tutarlılık (solution consistency/total consistency) değerlerine bakılmıştır. Buna göre 

dört çözüm önerisi mevcuttur (Tablo 7). Bu çözüm önerileri için çözüm tutarlılık değeri 0,785’dir. Bu değer 

koşul/lar ve sonuç tarafından sergilenebilen durum sayısını belirtir ve 0,75’den büyük olması beklenir (Ragin, 

2008: 118). Bu bağlamda model tutarlılık sınırını aşmıştır. Ragin (2008: 143-144) ve Fiss (2011: 403-404), tutarlılık 

değerinin matematiksel değil kavramsal olarak algılanması gerektiğini ve araştırmacıların düşük tutarlılık 

değerlerine odaklanmamaları gerektiğinden bahsederler. Sonuç değişkeninin, durumların (cases) ne kadarlık 

kısmını açıkladığını ifade eden çözüm/toplam kapsam değeri (solution/total coverage) bu araştırmada 0.71 olarak 

hesaplanmıştır. Bu sonuç, nedensel yolun sonucun çoğunu kapsadığını açıklar. 

Tablo 7’de katılım-kültürü*uyum-kültürü, uyum-kültürü*vizyon-kültürü, tutarlılık-kültürü*~uyum-

kültürü*~vizyon-kültürü ve katılım-kültürü*~tutarlılık-kültürü*vizyon-kültürü’den oluşan 4 alternatif çözüm 
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yolunun örgüt kültürü ile motivasyon etkileşimini bulanık mantık metodu ile açıkladığı görülmektedir. Analizde 

düşük benzersiz kapsam değeri (0’a yaklaşması ve genellikle < 0,02 olması) kabul edilmemektedir (Ragin, 2006: 

304; Schneider ve Wagemann, 2010: 7).  

Tablo 7: Motivasyon sonuç değişkeni için çözüm terimi 

Çözüm Terimi 
Kapsam 

(ham) 

Kapsam 

(benzersiz) 
Tutarlılık 

Katılım-kültürü*uyum-kültürü 0,576 0,036 0,851 

Uyum-kültürü*vizyon kültürü 0,598 0,049 0,816 

Tutarlılık-kültürü*~uyum-kültürü*~vizyon-kültürü 0,386 0,032 0,871 

Katılım-kültürü*~tutarlılık-kültürü*vizyon-kültürü 0,391 0,022 0,936 

Tüm Çözüm 0,71  0,785 

Schneider ve Wagemann (2010: 7), ham/hassas kapsamın nedensel/koşulsal durum setleri ile sonuç setleri 

arasındaki çakışmaların boyutunu belirlediğini ifade eder. Benzersiz kapsam ise, ham/hassas kapsamı bölümlere 

ayırarak örtüşen açıklamaları kontrol etmeyi gösterir. Bulanık Mantık karşılaştırmalı nitel analizi (fsQCA) ile 

motivasyon algısı için belirlediği 4 çözüm yolundan katılım-kültürü*uyum-kültürü yolunun ham kapsam değeri 

0,576 benzersiz kapsam değeri ise 0,036 bulunmuştur. Bu bağlamda katılım ve uyum kültürünün beraber 

algılandığı durumlarda motivasyon algısının yaklaşık %57’si açıklanabilmektedir. Ancak sonucun yaklaşık 

%4’lük payı sadece belirli bir alternatif yolla; katılım-kültürü*uyum-kültürü yolu ile açıklanmaktadır. Bir diğer 

çözüm yolu olan Uyum-kültürü*vizyon kültürü için ham kapsam değeri 0,598, benzersiz kapsam değeri 0,049 

olarak bulunmuştur. Uyum ve vizyon kültürü boyutlarının beraber algılandığı bu çözüm yolu motivasyon 

algısının yaklaşık %60’ını açıklamaktadır. Diğer taraftan sonucun yaklaşık %5’lik payını temsil etmektedir. 
Tutarlılık-kültürü*~uyum-kültürü*~vizyon-kültürü yolu için ham kapsam değeri 0,386, benzersiz kapsam 

değeri 0,032 olarak bulunmuştur. Bu durum tutarlılık kültürünün bulunup, uyum kültürü ve vizyon kültürünün 

birlikte bulunmadığı alternatif çözüm yolunun motivasyon algısının yaklaşık %39’unu açıkladığına işaret 

etmektedir. Bu çözüm yolu sonucun ise yaklaşık %3’ünü temsil etmektedir. Son olarak katılım-

kültürü*~tutarlılık-kültürü*vizyon-kültürü için ham kapsam değeri 0,391, benzersiz kapsam değeri 0,022 olarak 

bulunmuştur. Katılım ve vizyon kültürünün bulunduğu ancak tutarlılık kültürünün bulunmadığı bu alternatif 

çözüm yolu motivasyon algısının yaklaşık %39’unu açıklamakta, sonucun ise yaklaşık %2’sini temsil etmektedir.   

4.3.1. Motivasyonun Olmadığı Durumlar (negation/~) için Çözüm Önerisi 

Bu kısımda örgüt kültürü boyutlarının motivasyon üzerindeki etkisinin olmadığı (negation) durumlardaki 

etkileşim, diğer bir ifade ile örgüt kültürü boyutları ile çalışanlar arasında motivasyon algılanmadığı 

durumlardaki etkileşim incelenmiştir. Ragin’e göre (2006: 304), sonucun eksikliği ya da olmadığı (negation) 

durumlardaki etkileşim genellikle belirlenecek varsayımların bir parçası değilse de bu analizler önerilmektedir. 

Böylece sonuç değişkeni ile koşul/sebepler arasındaki etkileşim için önerilen çözüm yolları kontrol edilmiş olur. 

Olumsuzluk vakalarının analizi, olumlu davaları yönlendiren nedensel mantığın anlaşılmasına yardımcı olabilir 

ve /veya kendi başına önemli derecede ilginç bilgiler üretebilir (Ragin, 2008: 36-37). 
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Tablo 8: Çalışanlarda örgüt kültürü ve motivasyonun algılanmadığı durumlardaki etkileşim doğruluk 

tablosu analizi. 

Katılım kültürü Tutarlılık 

kültürü 

Uyum 

kültürü 

Vizyon 

kültürü 

~Motivasyon Sıra 

tutarlılığı 

PRI 

tut. 

SYM 

tut. 

0 1 0 0 1 0,823 0,414 0,414 

1 0 1 1 1 0,813 0,239 0,242 

1 1 0 0 1 0,807 0,271 0,71 

0 0 1 1 1 0,803 0,3 0,303 

1 0 1 0 1 0,803 0,231 0,231 

1 0 0 1 0 0,79 0,164 0,164 

1 1 1 0 0 0,77 0,194 0,21 

0 1 1 1 0 0,77 0,249 0,262 

0 0 0 0 0 0,706 0,374 0,395 

1 1 1 0 0 0,687 0,166 0,186 

Tablo 8 örgüt kültürü boyutları ile çalışanlar arasında motivasyon algılanmadığı durumlardaki etkileşimi, 

doğruluk tablosu analizini göstermektedir. Doğruluk tablosu analizinde tüm olası koşulların kombinasyonları 

listelenmiştir (tutarlılık eşiği; 0,8 olarak belirlemiş en az 1 güçlü üyeliğe sahip durum analizde yer almıştır. Analiz 

yalnızca 0’ın üzerinde vakaya ait çözümleri rapor etmiştir (Fiss, 2011: 403; Rihoux ve Ragin, 2009: 90-91; Schneider 

ve Wagemann, 2012: 14-15). 

Çalışanlar tarafından motivasyonun algılanmadığı durumların örgüt kültürü algısı konfigürasyonlarıyla 

etkileşimine bakılarak motivasyon algılandığı zaman önerilen çözüm yollarının güvenilirliği kontrol edilir ve 

"kontrol değişkeni" oluşturulur. Yapılan analizlerde motivasyonun algılanmadığı durum için çözüm tutarlığı 0,75 

ve çözüm kapsamı 0,616 olmak üzere üç çözüm önerisi bulunmuştur (Tablo 9).  

Tablo 9: Motivasyonun algılanmadığı (negation) durumlar için çözüm terimi 

Çözüm Terimi Kapsam(

ham) 

Kapsam 

(benzersiz) 
Tutarlılık 

Tutarlılık-kültürü*~vizyon-kültürü*~uyum-kültürü 0,498 0,115 0,798 

Katılım-kültürü*~tutarlılık-kültürü*uyum-kültürü 0,455 0,019 0,793 

~tutarlılık-kültürü*vizyon-kültürü*uyum-kültürü  0,476 0,022 0,774 

Tüm Çözüm 0,616  0,75 

Daha öncede belirtildiği gibi çözüm tutarlılık değerinin 0,75 ve daha büyük değer alması beklenir (Ragin, 2008: 

118). Yapılan analizler sonucunda bu değerin sınırda tutturulduğu belirlenmiştir. Bunlardan ilk çözüm yolu olan 

tutarlılık-kültürü*~vizyon-kültürü*~uyum-kültürü çalışanların motivasyon algıladıkları zaman da önerilen bir 

yol olduğu için (Tablo 6) çözüm yollarından çıkarılmıştır. Diğer yandan düşük benzersiz kapsam değerleri  (0’a 

yaklaşması genellikle < 0,02) de kabul edilmez (Ragin,2006: 292; Schneider ve Wagemann, 2010: 27). Bu analiz için 

diğer iki çözüm yolunun benzersiz kapsam değerleri 0,019 ve 0,022 olup sınırdadırlar. Bununla birlikte bu iki 

çözüm yolu Tablo 6’daki çözüm yolları ile aynı olmadığından çalışanların motivasyonunun ve örgüt kültürünün 

konfigürasyonları etkileşiminde Tablo 8’deki çözüm yolunun kontrolü sağlanmaktadır. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Örgüt kültürünün çalışan motivasyonu üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışmada, doğrusal modelleme ve 

bulanık mantık metotlarının farklı sonuçlara ulaştığı görülmüştür. Doğrusal modelleme yolu ile yapılan çoklu 

regresyon analizi örgüt kültürü boyutlarından katılım ve vizyon kültürü boyutlarının motivasyon üzerinde 

pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermiştir. Uyum kültürü ve tutarlılık kültürü boyutlarının ise 

motivasyon üzerinde belirgin bir etkisi bulunamamıştır. Bu bağlamda doğrusal model için önerilen hipotez 

tamamen doğrulanamamıştır.  
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Bulanık mantık ile yapılan analizler sonucunda ise katılım ve uyum kültürünün beraber oluştuğu durumlarda 

motivasyon algısının da oluştuğu bulunmuştur. Yine bu analizler motivasyonun artması için diğer bir öneri olarak 

uyum ve vizyon kültürünün beraber oluşturulması gerektiğini ortaya çıkartmıştır. Bulanık mantık metodu 

araştırmacılara çalışanların motive olması açısından üçüncü yol olarak katılım ve vizyon kültürünün 

oluşturulmasını bunlarla beraber tutarlılık kültürünün oluşturulmamasını önermektedir. 

fsQCA doğrusal modellerden farklı olarak sebep/koşulların olmadığı (negation) durumları da incelemektedir. Bu 

çalışmada yapılan analizde de önerilen üçüncü çözüm yolu çalışanlarda katılım ve vizyon kültürü algısının 

bulunduğu durumlarda motivasyonun artması için tutarlılık kültürü algısının oluşmaması gerektiğini 

belirtmektedir.  

Lee, Raschke ve Louise (2016: 5439) örgüt kültürü ve motivasyon arasındaki ilişkiyi Karşılaştırmalı Niteliksel 

Analiz (QCA) tekniğiyle inceledikleri çalışmalarında, ele aldıkları kültür boyutlarında  (takım-kültürü, 

inovasyon-kültürü, bürokrasi-kültürü ve rekabet-kültürü) yapılacak uygun konfigürasyonların farklı motivasyon 

kaldıraçlarını etkinleştirdiği sonucuna ulaşmışlardır. Literatürde kültür ve motivasyonu fsQCA yöntemiyle analiz 

eden fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu bağlamda alanın karşılaştırmalı niteliksel analiz tekniğiyle yapılacak 

çalışmaların katkısına açık olduğu söylenebilir. 

Elde edilen bulgulara göre, yöneticilerin örgüt kültürünün gücünün farkında olması önemli görünmektedir. 

Çünkü örgüt kültürü çalışanların davranışlarına yön verebilme potansiyeline sahiptir. Ayrıca örgüt kültürünün 

motivasyon üzerindeki etkisi, yöneticilerin çalışanları beklentileri yönünde ödüllendirerek motivasyonu teşvik 

edebileceğini göstermektedir.  

Bu çalışmada iki farklı metot karşılaştırılmış ve doğrusal modelleme mantığına alternatif bir metot gösterilmiştir. 

Karşılaştırmalı Niteliksel Analiz (QCA), teorik ve metodolojik bir yenilik olarak, bir dizi örgütsel fenomeni 

incelemek için geleneksel nicel ve nitel yaklaşımlara uygun bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Karşılaştırmalı 

Niteliksel Analiz, sınırlılıklarının olmaması, konfigürasyon teorisi oluşturma ve detaylandırmanın yanı sıra teori 

testini mümkün kılan çok yönlülüğü ile araştırmacılar tarafından tercih edilmektedir. Bu özellikler, birçok 

örgütsel fenomenin karmaşıklığının anlaşılmasına yardımcı olabilir. Metodun küçük ve büyük örneklemlerde 

kullanılabiliyor olması,  mikro ve makro alanlar arasında köprüler oluşturma potansiyeli de tercih edilme 

sebeplerindendir (Greckhamer, 2019: 27-29). 
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Amaç – Bu araştırma çalışanların farklılık iklimi algısının pozitif psikolojik sermaye üzerindeki 

etkisinde psikolojik güvenlik ve etik liderliğin aracılık rollerini incelemeyi amaçlamaktadır. 

Yöntem – Bankacılık sektörü çalışanlarından oluşan 1000 kişilik bir örneklemden anket yoluyla 

toplanan veriler SPSS 23 Amos ve Lisrel 8.80 programları kullanılarak hiyerarşik regresyon 

analiziyle incelenmiştir. 

Bulgular – Psikolojik sermayenin farklılık iklimi üzerindeki pozitif ve anlamlı etkisinde etik liderlik 

davranışları ile psikolojik güvenliğin kısmi olarak aracılık ettiği bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca 

farklılık ikliminin umut ve öz- yeterlilik alt boyutları üzerindeki etkisinde de etik liderliğin ve 

psikolojik güvenliğin aracılık rolü bulunmaktadır. Bu ilişkilerde etik liderlik davranışlarının aracılık 

etkisi psikolojik güvenliğe kıyasla daha yüksektir.  

Tartışma – Araştırma bulguları çalışanların farklılık iklimi algıları ile pozitif psikolojik sermaye 

düzeyleri arasında olumlu yönde bir ilişki bulunduğunu ve bu ilişkide etik liderlik davranışları ile 

psikolojik güvenlik ikliminin aracılık rolleri olduğunu göstermektedir.  Bu bağlamda bankacılık 

sektörü yöneticilerine yönelik öneriler geliştirilmiştir. Ayrıca çalışma literatürde farklılık iklimi 

kavramına ilişkin oldukça sınırlı sayıda araştırma bulunması sebebiyle literatüre katkı 

sağlamaktadır. 
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Purpose – The aim of this study is to investigate the roles of psychological safety and ethical 

leadership in the impact of employees' perception of diversity climate on positive psychological 

capital.  

Design/methodology/approach – The data collected through a questionnaire from a sample of 1000 

people in the banking sector was analyzed by hierarchical regression analysis through SPSS 23 Amos 

and Lisrel 8.80 programs. 

Findings – It was found that ethical leadership behaviors and psychological safety were partially 

mediated the positive and meaningful effect of psychological capital on the diversity climate. In 

addition, ethical leadership and psychological safety have a mediating role in the impact of diversity 

climate on hope and self-efficacy sub-dimensions. The mediating effect of ethical leadership 

behaviors in this relationship is higher compared to psychological safety. 

Discussion – Research findings show that there is a positive relationship between employees' 

perceptions of diversity climate and positive psychological capital levels, and ethical leadership 

behaviors and psychological safety climate have mediating roles in this relationship. In this context, 

suggestions for banking sector managers have been developed. In addition, the study contributes to 

the literature since there is a very limited number of studies on the concept of diversity climate. 
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Giriş 

Bugünlerde çoğu işletme global yaklaşımları destekleyerek çeşitlendirilmiş işgörenlerden oluşan bir çalışan 

profilini benimsemekte olup, bu bağlamda yöneticilere bu söz konusu çok kültürlü yapıyı çatışmalara 

sebebiyet vermeden yönetmek, örgüt içerisinde huzur iklimini sağlamak ve işletmenin üretici gücünü 

yükselterek nihai hedeflere ulaşmak gibi sorumluluklar düşmektedir.  

Örgütlerin sahip olduğu işgücü sermayesi başka hiçbir kaynakla kıyaslanmayacak derecede eşsiz olup, 

özellikle rekabetçi piyasalarda fark yaratmaktadır. Dolayısıyla işgücü çeşitliliğinin işletmelere kazanç 

sağlayan önemli bir faktör olduğu söylenebilir (Donnely,2015:200). 

Teorikte işyerindeki kültür çeşitliliğinin yaratıcı yetenekleri artırdığı bilinmekteyse de, bu durumun 

gerçekleşmesi çeşitli zorunluluklar gerektirmektedir(Chua, 2013:1572). Bu bağlamda örgüt içi uyumun 

sağlanması önem arz etmektedir. Aksi takdirde uyum problemleri ortaya çıkacak ve tartışmalardan işi 

bırakmaya kadar çeşitli olumsuz sonuçlar görülebilecektir. 

Psikolojik sermaye işletmelere çeşitli şekillerde katkılar sağlamaktadır. Ayrıca son dönemlerde pozitif 

psikolojinin kişilerin mental birikimlerine de olumlu etkiler sağladığına dair araştırma sonuçlarının artması 

örgütlerde pozitif psikolojik sermayeyi inceleyen çalışmaları çoğaltmıştır (Galunic, vd., 2012:1215). 

Çalışmalar çoğunlukla çalışanların psikolojik sermaye seviyelerini, kişisel verimliliklerini, bağlı oldukları 

yönetici veya liderin karakter özelliklerini ve aralarındaki inanç ilişkilerini ele almaktadır. Bu durum 

psikolojik sermayeyi oluşturan öğelerin koşullara göre değişiklik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Buna göre 

işyerinde algılanan fiziksel ve psikolojik unsurlar ile liderlik yaklaşımları bireylerin psikolojik sermaye 

düzeylerini etkilemektedir. Dolayısıyla çalışanlar üzerinde söz konusu unsurların ne derece ve hangi yönde 

etki gösterdiğine dair veriye sahip olunması yönetim pratiklerine yüksek oranda katkı sağlayacaktır. 

Alan yazın taramalarında farklılık iklimi (diversity climate) konusunu inceleyen araştırmaların oldukça az 

sayıda olduğu, mevcut araştırmaların sıklıkla kültürel farklılıklar üzerinde yoğunlaştığı (Kemper,vd., 2015;  

Highfill ve O’Brien, 2015; Richard, vd., 2004), pozitif psikolojik sermayenin ise çoğunlukla bütüncül bir 

kavram olarak boyutlarına indirgenmeden analiz edildiği tespitlerine ulaşılmış ve bu nedenlerle söz konusu 

çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma örneklemimiz ülkemizin en büyük kamu bankasında çalışanlardan oluşturulmuş olup, anket 

yöntemi ile çalışanların farklılık iklimi algılarının pozitif psikolojik sermaye düzeylerine etkisi araştırılmış 

aynı zamanda etik liderlik davranışları ile psikolojik güvenlik kavramlarının bu ilişkideki aracılık etki 

düzeylerine de analizlerde yer verilmiştir. 

Kavramsal Çerçeve ve Hipotezler 

Farklılık İklimi Algısı 

Farklılıklar kavramsal olarak bireylerin sahip oldukları niteliklerin birbirlerinden ayrıştığı, değiştiği noktaları 

işaret etmektedir (Pant ve Vaitheeswaran, 2015:160).  Yönetimin görevlerinden birisi de söz konusu bu 

ayrışılan noktaları kontrol altına almak ve doğru uygulamalar aracılığıyla yönetmektir. 

İklim ise bir işletmede hâkim olan, çoklukla duyusal olarak algılanan ortamdır. Dolayısıyla farklılık iklimi 

işgörenlerin sahip oldukları ayrım noktalarına, farklılıklarına dair işletme içerisinde hissettiklerini ifade eder. 

Buna göre eğer algılanan saygı ise örgütte ılımlı bir farklılık iklimi söz konusudur ki bu durumda işgörenler 

daha mutlu, huzurlu ve hevesli çalışırlar. 

Algılanan farklılık ikliminin ılıman olduğu bir ortamda işletmenin örgüt yapısı ile uyumlu olan kararların 

uygulanması daha yüksek oranda başarıyı getirecektir. Çünkü farklılık iklimi algısı işgören tatminini ve işten 

ayrılma niyetini etkileyen bir unsurdur. Bu nedenle işletmelerde farklılık yönetimi uygulamaları bireylerin 

sahip oldukları nitelikleri hedeflerle paralel olarak yönlendirmek, bu sayede tatmin, minnet ve motivasyonu 

çoğaltarak verimlilik artışı sağlamaktır (Mollica ,2003; Cox,1994).  Diğer yandan hatalı uygulamalar ise tam 

tersi etkiler doğuracaktır. 

Örgüt içindeki farklılıklar iki genel yaygın yaklaşımla yönetilmektedir: 
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Colorblind Yaklaşım; Bu yaklaşımda bireylerin birbirlerinden ayrıştıkları tüm nitelikler bilinçli olarak 

görmezden gelinir (Ellis ve Sonnenfeld, 1994:89). 

Multi-Cultural Yaklaşım;  Bu yaklaşımda bireylerin birbirinden ayrıştıkları noktalar, sahip oldukları değer 

olarak ele alınır ve mevcudiyeti desteklenir (Cox, 1991).   

Bu alanda yapılan çalışma bulguları genellikle multi-cultural yaklaşımların uygulanmakta olduğu 

işletmelerde bireylerin azınlık gruptaki çalışanlara karşı daha anlayışlı tutumlar sergilediklerini ve daha 

verimli olduklarını göstermektedir (Liberman,2013:469). 

Pozitif Psikolojik Sermaye 

Pozitif psikolojinin bireylere yansıması olarak da ifade edilebilen psikolojik sermaye kavramı çeşitli 

ölçülebilen unsurlardan oluşmaktadır. Buna göre umut kişilerin azmi, geleceğe dair yaptığı planlara ulaşmaya 

dair çabasıdır. Dayanıklılık ruh halini olumluya çevirebilme yeteneğini ifade ederken, yeterlilik bireylerin 

kendilerine ilişkin içsel inancına işaret eder. Son olarak iyimserlik ise olayların sonuçlarını pozitif yönlü olarak 

yorumlayabilme yetisi olarak tanımlanabilir (Lizar, vd., 2015:351). 

Pozitif psikolojik sermayenin hem kişiler üzerinde hem de işletme yönetimi üzerinde birçok olumlu katkısı 

bulunduğu yapılan araştırmalar ile ortaya konulmuştur. Bu bakımdan dayandığı temellerin doğru analiz ve 

tatbik edilmesi pozitif psikolojik sermayenin etkinliğini artıracaktır. Örneğin pozitif psikolojik sermaye 

kişilerin denge durumlarının korunmasını destekler ki bu denge faydalı işler ortaya koymak ile boşa zaman 

harcamamak arasındaki dengeye işaret etmektedir. Söz konusu denge sağlanabilirse bireyler daha mutlu ve 

verimli olacaklardır (Money, vd.,2008:32).  

Örgütlerde davranışa ilişkin yürütülen çeşitli çalışmaların neticelerine istinaden psikolojik sermayenin 

işletmeler açısından istenilen sonuçlar yaratan birçok olumlu örgütsel değişken ile pozitif yönlü, örgütler 

açısından istenilmeyen sonuçlar yaratan birçok olumsuz örgütsel değişken ile ise negatif yönlü ilişkiler 

sergilediği söylenebilir. Aynı zamanda takım performansı, grup çalışmaları, ekip içi uyum gibi başka olumlu 

etkiler de sağlamaktadır. 

Etik Liderlik 

Etik kişilerin birbirlerine olan tavır, tutum, yaklaşım ve sınırlarını belirleyen bir kavramdır. Özünde herkesin 

yaptığı edimlerin neticelerinden sorumlu olacağı bu nedenle doğru ve yanlış arasındaki çizginin herkese göre 

aynı şekilde belirlenmesi düşüncesi bulunmaktadır. Dolayısıyla etik davranış işletmede görev alan herkesin 

benzer olaylarda benzer tepkiler vermesi amaçlı olarak çeşitli değerler edinmesi anlamına gelir. Bu sayede 

işletme baştan sona etik davranışın sergilendiği bir ortam haline gelecektir. 

Teoriye göre etik yaklaşımlar rol modelleme, bilgi akış sistemi, verimlilik ölçümleri gibi uygulamalar 

neticesinde pekişmektedir (Brown ve Trevino, 2006:901). Ancak etiğe ilişkin etkileme sürecini lider çalışan 

arasındaki bağlantılar üzerinden yorumlamak gerekir. Bu bakımdan rol modeli alınan liderin davranışları 

önem arz etmektedir. En temel rastlanan etik liderlik davranışları arasında ise eşitlik, katılımcı yaklaşımlar, 

itina, geniş vizyonlu olma, etkin ve açık iletişim ile dürüstlük yer almaktadır. 

Ayrıca etik liderlik stilinin etik birey olma ve etik yöneticilik yapma şeklinde boyutlandırılmış olması dikkat 

çekicidir. Özellikle etik yöneticilik kavramı liderin tüm davranışlarında ve de özel hayatında ahlaki 

standartların dışına çıkmaksızın hareket etmesini ifade eder (Brown, vd., 2005:132).  Bu durum ise çalışanlar 

tarafından örnek alınır ise örgütün tamamı etik konularda herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmaz. 

Psikolojik Güvenlik 

Temelini korkmamak, sakin ve sükûn içerisinde bulunmak olan güvenlik olgusundan alan psikolojik güvenlik 

güvenliğin endişelerden sıyrılma duygusu olarak ifade edilen psikolojik boyutudur (Özcan, 2011:462).  Buna 

göre güvenliğin fiziken endişede olmayı gerektirmeyecek bir durumda bulunulmasını ifade eden fiziki bir 

başka boyutu daha bulunmaktadır. Ancak psikolojik güvenlik hali, çalışanların sakin ve telaşsız bir şekilde 

paylaşımlarda bulunmalarını sağlayarak, hata yapma olasılıklarını azaltır. Aynı zamanda bu durum iş 

çıktılarına, tatmin düzeylerine ve bireysel yeteneklerine yansıyacaktır. 
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Psikolojik güvenlik kavramı işgörenlerin yönetim ile iletişim kurarken karşılacağı tepkiye ilişkin bekleyişleri 

olarak tanımlanabilir (Edmondson, 2013). Bir işletmede ılımlı bir yönetici- çalışan iletişimi söz konusu ise, bu 

durumda işgörenler söyleyecekleri her sözcük, soracakları her bir soru, eleştirecekleri her bir nokta veya 

önerecekleri her yeni hususa ilişkin korkmadan beyanda bulunabileceklerdir.  

Psikolojik güvenliğin hâkim olduğu örgütlerde yaratıcılık yeteneği gelişeceğinden işletmelerde liderlerin 

çalışanlarını desteklemesi, heveslendirmesi ve söz hakkını ortadan kaldıran durumları engellemesi 

gerekmektedir (Sağnak, 2017:1112). 

Değişkenler Arası İlişkiler 

Beşeri sermayenin taklit edilemeyen ve bir işletmeyi rekabetçi kılan en önemli kaynaklardan olduğu 

bilinmektedir. Kişilerin sahip olduğu yetenekler geliştirilip teşvik edildiği takdirde daha da çoğalacak 

bulaşıcılık etkisi gereği ortamdaki tüm bireyleri gelişim yönünde etkileyecektir.  

Nitelikli işgörenleri istihdam etme, niteliklerini çeşitlendirme, geliştirme ve işletme hedeflerine ulaşabilmek 

için yönlendirme tüm yönetsel yaklaşımların temelinde bulunmaktadır. Ancak fiziki ve psikolojik şartlar bu 

temeli etkilemekte, iklim zaman zaman tüm dengeleri bozabilmektedir. 

Bireyleri motive eden farklılıklara yönelen yaklaşımlar çalışanlarda heves ve tatmini artırmak, hem kişisel 

hem de genel verimliliği artırmak, açık iletişimi desteklemek, çatışmaları önlemek, dönüşümlere itirazları 

engellemek, kazanç ve kar miktarlarında artış gibi olumlu çıktılar yaratmaktadır. 

Dolayısıyla işletmede faaliyetlerin daha yüksek heves ve adanma yoluyla gerçekleştirilmesini sağlamak 

hedeftir. Bu durum çalışanların niteliklerinin farklılaşması ve geliştirilmesi yoluyla mümkündür. Küresel 

işgücü piyasalarındaki farklılaşma seviyesinin yükselmesi farklılıklara yaklaşımların değişmesini sağlamıştır. 

Psikolojik sermayenin farklılaşan gruplardaki etkileri araştırılmalıdır. Buna ilişkin elimizde bireyci 

toplulukların çoğunlukla özgürlük, iyimserlik ve yeterlilik konularına hassas olduğuna (Fisher ve 

Chalmers,2008; Scholz, vd., 2002),  kolektivist toplumların ise düzen ile hiyerarşik ilişkilere (Triandis,2001) 

hassas olduğuna dair veriler bulunmaktadır. 

Farklılıkları tanımlamaya, kabullenmeye, saygı göstermeye ve örgütün bir değeri haline getirmeye yönelen 

yaklaşımlar bireyleri daha özgüvenli kılar. Bu durumda hata payı azalır, çalışan bağlılığı artar, mutlu ve 

performansı yüksek işgörenler çoğalır. Aynı zamanda direnç gösterme eğilimi azalan çalışanlar ahlaki 

sorunsalları daha adaletle yargılayarak, davranışlarında daha adaletli olurlar ve neticede yaşam doyumları 

da yükselir (Brown vd.,2005; Mendonca ve Kanungo, 2007).   

Alan yazın incelemesinde Eser (2018) tarafından yapılan çalışmaya göre etik liderlik ve işle bütünleşme 

arasında aynı yönlü bir ilişki bulunmaktadır ve bu ilişkiye pozitif psikolojik sermayenin kısmi aracılık etkisi 

bulunmaktadır. 

Kalyar (2017) çalışmasında etik liderliğin çalışanların iş performansı ile yaratıcılıkları arasında doğrudan, 

pozitif ve anlamlı bir etkiye; psikolojik sermaye, lider – üye etkileşimi ve içe yönelik motivasyon üzerinde de 

dolaylı etkiye sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Walumbwa ve Schaubroeck (2009) çalışmalarına göre etik liderlik ve çalışan sesi arasındaki anlamlı ilişkiye 

psikolojik güvenlik kısmi aracılık etmektedir. 

Sağnak (2017) çalışmasında etik liderliğin çalışan sesi üzerindeki etkisinde etik kültür ile psikolojik güvenliğin 

tam aracılık ettiği gözlemlenmiştir.  

Nembhard ve Edmondson (2006) tarafından yapılan bir başka çalışmaya göre ise profesyonel statü ile 

psikolojik güvenlik arasındaki ilişkiye lider katılımcılığı aracılık etkisi yapmaktadır. 

Gu, vd.’nin (2013) tarihli çalışmasında ar-ge takımlarında sosyal sermaye ile inovasyon arasındaki ilişkiye 

psikolojik güvenlik ve hatalardan öğrenme değişkenleri aracılık etmektedir. 

Ashauer ve Macan (2013) çalışmalarında ustalık ile performans hedefi yönergeleri arasındaki ilişkide takım 

psikolojik güvenliğinin aracılık etkisi olduğunu kanıtlamışlardır. Sezerel ve Tonus (2016) çalışmalarında 

çalışanların farklılık iklimi algılarının en baskın şekilde yönetsel statüye bağlı olduğu neticesine ulaşmışlardır. 

Tüz ve Gümüş (2013) araştırmalarında kültürün, kişilik ve eğitimin işyerinde en yüksek farklılık algısı yaratan 
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faktörler olduğunu, cinsiyetin farklılık algısı yaratan temel faktörler arasında olmadığını, yönetici ve yönetici 

olmayan grubun farklılık iklimi algısının birbirinden farklılaştığını tespit etmişlerdir. 

Avey, vd. (2006) ise çalışmalarında çalışanların pozitif psikolojik sermayesinin pozitif duygularıyla ve 

davranışlarıyla (örgütsel vatandaşlık, örgütsel değişimle ilişkili olumlu duygular) pozitif yönlü ilişki içinde 

olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır. 

Bu çalışmada inceleme konusu yapılan hipotezlerimiz ve alt hipotezlerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

1. Hipotez; 

H1: Farklılık ikliminin pozitif psikolojik sermaye üzerindeki pozitif ve anlamlı etkisinde etik liderlik aracılık 

rolü üstlenmektedir. 

H1.1: Farklılık ikliminin umut üzerindeki pozitif ve anlamlı etkisinde etik liderlik aracılık rolü üstlenmektedir. 

H1.2: Farklılık ikliminin iyimserlik üzerindeki pozitif ve anlamlı etkisinde etik liderlik aracılık rolü 

üstlenmektedir. 

H1.3: Farklılık ikliminin öz-yeterlilik üzerindeki pozitif ve anlamlı etkisinde etik liderlik aracılık rolü 

üstlenmektedir. 

H1.4: Farklılık ikliminin dayanıklılık üzerindeki pozitif ve anlamlı etkisinde etik liderlik aracılık rolü 

üstlenmektedir. 

2. Hipotez; 

H1: Farklılık ikliminin pozitif psikolojik sermaye üzerindeki pozitif ve anlamlı etkisinde psikolojik güvenlik 

aracılık rolü üstlenmektedir. 

H1.1: Farklılık ikliminin umut üzerindeki pozitif ve anlamlı etkisinde psikolojik güvenlik aracılık rolü 

üstlenmektedir. 

H1.2: Farklılık ikliminin iyimserlik üzerindeki pozitif ve anlamlı etkisinde psikolojik güvenlik aracılık rolü 

üstlenmektedir. 

H1.3: Farklılık ikliminin öz-yeterlilik üzerindeki pozitif ve anlamlı etkisinde psikolojik güvenlik aracılık rolü 

üstlenmektedir. 

H1.4: Farklılık ikliminin dayanıklılık üzerindeki pozitif ve anlamlı etkisinde psikolojik güvenlik aracılık rolü 

üstlenmektedir. 

Yöntem 

Örneklem ve Veri Toplama 

Araştırmamızın çalışma evreni bankacılık sektörü çalışanlarından seçilmiştir. Araştırma tarihinde seçilen ana 

kütle miktarı 25015 adet kişidir. Formül aracılığıyla hesaplanan adet 379 adet çalışan olup, çalışmanın 

güvenilirliğini artırmak için ve imkânlar elverdiğinden 1000 adet anket dağıtılmıştır. Geri dönen anketlerden 

700 adedi analizlere tabi tutulmuştur. Veri toplama süreci 24.05.2018-05.02.2019 tarihleri arasında 

tamamlanmıştır. 

Ölçekler 

Farklılık İklimi Ölçeği: Bean ve arkadaşlarının 2001 yılında hazırladıkları 15 soruluk ölçektir.  

Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği: Pozitif psikolojik sermaye ise Luthans ve arkadaşlarının 2007 tarihinde 

hazırladıkları 24 soruluk ölçektir. 

Etik Liderlik Ölçeği: Etik liderlik ise Brown ve diğerlerinin 2005 tarihinde hazırladıkları 10 soruluk ölçektir 

Psikolojik Güvenlik Ölçeği: Psikolojik güvenlik ise Edmondson’un 1999 tarihinde hazırladıkları 7 soruluk 

ölçektir. 
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Araştırma Modeli 

 

 

 

  

  

 

 

 

Şekil 1.  Model 

Ölçeklere İlişkin Faktör ve Geçerlilik Analizleri 

Farklılık İklimi Algısı Ölçeğine iki defa doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış, ilk defasında faktör yükleri 0.30 

ve altında olan değerler bulunduğu görülmüş olup 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu sorular çıkarılmış, 

yapılan ikinci seviye analiz sonucunda uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir daha yüksek uyum değerlerinde 

ulaşmıştır. İlgili ölçeğin güvenilirlik analizi neticesi ise 0,878’tir.  

Tablo 1. Farklılık İklimi Algısı Ölçeği Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi Tablosu 

İndeks Farklılık İklimi 

Algısı Ölçeği 

Uyum İndeksleri 

Kabul Edilebilir Uyum 

Değerleri 

İyi Uyum Değerleri 

RMSEA 0,038 0.05 ≤ RMSEA ≤ 0.08 0 ≤ RMSEA ≤ 0.05 

χ2 2,0004 0 ≤ χ2 ≤ 2 2 ≤ χ2 ≤ 5 

GFI 0,97 0.90 ≤ GFI ≤ 0.95 0.95 ≤ GFI ≤ 1.00 

AGFI 0,96 0.85 ≤ AGFI ≤ 0.90 0.90 ≤ AGFI ≤ 1.00 

CFI 0,84 0.90 ≤ CFI ≤ 0.95 0.95 ≤ CFI ≤ 1.00 

 

Tablo 2. Farklılık İklimi Algısı Ölçeği İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi Tablosu 

 

İndeks Farklılık İklimi 

Algısı Ölçeği 

Uyum İndeksleri 

Kabul Edilebilir Uyum 

Değerleri 

İyi Uyum Değerleri 

RMSEA 0,038 0.05 ≤ RMSEA ≤ 0.08 0 ≤ RMSEA ≤ 0.05 

χ2 2,02 0 ≤ χ2 ≤ 2 2 ≤ χ2 ≤ 5 

GFI 0,99 0.90 ≤ GFI ≤ 0.95 0.95 ≤ GFI ≤ 1.00 

AGFI 0,98 0.85 ≤ AGFI ≤ 0.90 0.90 ≤ AGFI ≤ 1.00 

CFI 0,92 0.90 ≤ CFI ≤ 0.95 0.95 ≤ CFI ≤ 1.00 

 

 

Pozitif Psikolojik Sermaye 

-Umut 

-İyimserlik 

-Öz-yeterlilik 

-Dayanıklılık 

 

 

 

 Farklılık İklimi 

 

Etik Liderlik  

 

Psikolojik Güvenlik 
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Etik Liderlik Ölçeğine yapılan doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyiliği değerlerinin iyi uyum seviyesinde 

olduğu görülmüştür. Ölçeğin güvenilirlik analizi 0,914 ‘tür. 

 

Tablo 3. Etik Liderlik Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Tablosu 

İndeks Farklılık İklimi 

Algısı Ölçeği 

Uyum İndeksleri 

Kabul Edilebilir Uyum 

Değerleri 

İyi Uyum Değerleri 

RMSEA 0,048 0.05 ≤ RMSEA ≤ 0.08 0 ≤ RMSEA ≤ 0.05 

χ2 2,662 0 ≤ χ2 ≤ 2 2 ≤ χ2 ≤ 5 

GFI 0,97 0.90 ≤ GFI ≤ 0.95 0.95 ≤ GFI ≤ 1.00 

AGFI 0,96 0.85 ≤ AGFI ≤ 0.90 0.90 ≤ AGFI ≤ 1.00 

CFI 0,94 0.90 ≤ CFI ≤ 0.95 0.95 ≤ CFI ≤ 1.00 

Psikolojik Güvenlik Ölçeğine yapılan doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyiliği değerleri iyi uyum 

derecesinde hesaplanmıştır.  Ölçeğin güvenilirlik analizi değeri 0,710’tir.  

Tablo 4. Etik Liderlik Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Tablosu 

İndeks Farklılık İklimi 

Algısı Ölçeği 

Uyum İndeksleri 

Kabul Edilebilir Uyum 

Değerleri 

İyi Uyum Değerleri 

RMSEA 0,071 0.05 ≤ RMSEA ≤ 0.08 0 ≤ RMSEA ≤ 0.05 

χ2 4,312 0 ≤ χ2 ≤ 2 2 ≤ χ2 ≤ 5 

GFI 0,97 0.90 ≤ GFI ≤ 0.95 0.95 ≤ GFI ≤ 1.00 

AGFI 0,95 0.85 ≤ AGFI ≤ 0.90 0.90 ≤ AGFI ≤ 1.00 

CFI 0,93 0.90 ≤ CFI ≤ 0.95 0.95 ≤ CFI ≤ 1.00 

Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeğine doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış olup, ölçek orijinal halinde olduğu 

gibi dört boyut ile oluşmuş ve uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir uyum seviyesinde çıkmıştır. Güvenilirlik 

analiz değerleri ölçek geneli için 0,887, umut için 0,840, iyimserlik için 0,776, öz-yeterlilik için 0,740, 

dayanıklılık için 0,740 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 5. PPS Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Tablosu 

İndeks Farklılık İklimi 

Algısı Ölçeği 

Uyum İndeksleri 

Kabul Edilebilir Uyum 

Değerleri 

İyi Uyum Değerleri 

RMSEA 0,029 0.05 ≤ RMSEA ≤ 0.08 0 ≤ RMSEA ≤ 0.05 

χ2 1,56 0 ≤ χ2 ≤ 2 2 ≤ χ2 ≤ 5 

GFI 0,96 0.90 ≤ GFI ≤ 0.95 0.95 ≤ GFI ≤ 1.00 

AGFI 0,95 0.85 ≤ AGFI ≤ 0.90 0.90 ≤ AGFI ≤ 1.00 

CFI 0,86 0.90 ≤ CFI ≤ 0.95 0.95 ≤ CFI ≤ 1.00 
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Bulgular 

Demografik ve istihdam özellikleri uyarınca katılımcıların çoğunluğu kadındır (%53,6). En yüksek oranda yaş 

grubu 26-35 yaş arasıdır (%33,7). Cevaplayıcıların çoğunluğu lisans mezunudur ( % 66,7). Katılımcıların gelir 

düzeyi en yüksek oranda 3000-3999 TL arasıdır (% 39,1).  Katılımcıların çoğunluğu krediler alanında (%37,4), 

6-10 yıl aralığında  (%33,1) ve şubelerde (%74,8) çalışmaktadır.  

Yapılan Kolmogorov & Simirnov normallik sınamasında verilerin homojen dağılmadığı tespit edilmiştir. 

Değişkenlerimiz arası korelasyon analizlerinde pozitif yönlü ve zayıf ilişkiler bulunduğu görülmüştür. 

Hipotezleri test ettiğimiz regresyon analizlerinde iki temel hipotezin de kabul edildiği görülmüş olup 

aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

Dolayısıyla farklılık ikliminin pozitif psikolojik sermaye üzerindeki etkisinde etik liderlik ve psikolojik 

güvenliğin aracılık rolü bulunmaktadır. Kısmi aracılık etkisi yaratan değişkenlerin aracılık etki değerleri 

açısından azalma gösteren β değerleri kıyaslandığında, farklılık iklimi- pozitif psikolojik sermaye ilişkisine 

etik liderliğin dâhil edildiği durumda 0,164’den 0,091’e düştüğü, farklılık iklimi- pozitif psikolojik sermaye 

ilişkisine psikolojik güvenliğin dâhil edildiği durumda ise 0,164’den 0,154’e düştüğü görülmüştür. β 

değerindeki düşüş 1. Durumda (0,073 birim) 2. Duruma kıyasla (0,001 birim) daha fazla olduğundan etik 

liderlik değişkeninin aracılık etkisi psikolojik güvenlik değişkenine nazaran daha yüksektir denilebilir.  

Tablo 6. Farklılık İkliminin Pozitif Psikolojik Sermaye Üzerindeki Etkisinde Etik Liderliğin Aracılık Rolünü 

İnceleyen Regresyon Analizi Sonuçları 

 

1. Aşama Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı  

Bağımsız 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

Farklılık İklimi Etik Liderlik 0,218 0,00 0,046 34,683 0,000 

2.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

Pozitif Psikolojik Sermaye Farklılık İklimi 0,164 0,000 0,025 19,232 0,000 

3.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

 

Pozitif Psikolojik Sermaye 

Etik Liderlik 0,334 0,009  

 

0,131 

 

 

53,553 

 

 

0,000 Bağımsız 

Değişken 

  

 Farklılık İklimi 0,091 0,000 

*p<0,05 
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Tablo 7. Farklılık İkliminin PPS Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Güvenliğin Aracılık Rolünü İnceleyen 

Regresyon Analizi Sonuçları 

1. Aşama Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı  

Bağımsız 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

Farklılık İklimi Psikolojik 

Güvenlik 

0,122 0,00 0,013 7,564 0,000 

2.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

Psikolojik Sermaye Farklılık İklimi     0,164 0,000 0,027 19,232 0,000 

3.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

 

Psikolojik Sermaye 

Psikolojik 

Güvenlik 

0,320 0,000  

 

0,126 

 

 

51,567 

 

 

0,000 Bağımsız 

Değişken 

  

 Farklılık İklimi 0,156 0,000 

*p<0,05 

Araştırmamızın alt hipotezlerine ilişkin regresyon analizi sonuçları incelendiğinde pozitif psikolojik sermaye 

değişkeninin dört alt boyutundan umut ve öz-yeterliliğe ilişkin dört alt hipotez kabul edilirken (Tablo 8, Tablo 

9, Tablo 10, Tablo 11), iyimserlik ve psikolojik dayanıklılığa ilişkin dört alt hipotezin reddedildiği, bu durumun 

ise aracılık ilişkisini sınayan modelin 2. Aşamasında bağımsız- bağımlı değişkenler arasında anlamlı ilişki 

bulunması şartının sağlanmaması kaynaklı olduğu görülmüştür (Tablo 12, Tablo 13, Tablo 14, Tablo 15). 

Korelasyon analizleri incelendiğinde farklılık iklimi algısı ile iyimserlik (p:0,214>0,05) ve psikolojik 

dayanıklılık (p:0,167>0,05)  alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler bulunmadığı görülmektedir.  

Tablo 8. Farklılık İkliminin Umut Üzerindeki Etkisinde Etik Liderliğin Aracılık Rolünü İnceleyen Regresyon 

Analizi Sonuçları 

1. Aşama Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı  

Bağımsız 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

Farklılık İklimi Etik Liderlik 0,218 0,00 0,046 34,683 0,000 

2.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

Umut Farklılık İklimi     0,172 0,000 0,028 21,368 0,000 

3.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 
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*p<0,05 

Tablo 9.  Farklılık İkliminin Öz-Yeterlilik Üzerindeki Etkisinde Etik Liderliğin Aracılık Rolünü İnceleyen 

Regresyon Analizi Sonuçları 

1. Aşama Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı  

Bağımsız 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

Farklılık İklimi Etik Liderlik 0,218 0,00 0,046 34,683 0,000 

2.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

Öz yeterlilik Farklılık İklimi     0,179 0,000 0,031 23,000 0,000 

3.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

 

Öz yeterlilik 

Etik Liderlik 0,242 0,000  

 

0,085 

 

 

33,465 

 

 

0,000 Bağımsız 

Değişken 

  

 Farklılık İklimi 0,126 0,001 

*p<0,05 

Tablo 10. Farklılık İkliminin Umut Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Güvenliğin Aracılık Rolünü İnceleyen 

Regresyon Analizi Sonuçları 

1. Aşama Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı  

Bağımsız 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

Farklılık İklimi Psikolojik 

Güvenlik 

0,122 0,00 0,013 7,564 0,000 

2.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

Umut Farklılık İklimi     0,172 0,000 0,028 21,361 0,000 

3.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

 

Umut 

Etik Liderlik 0,246 0,000  

 

0,085 

 

 

33,296 

 

 

0,000 Bağımsız 

Değişken 

  

 Farklılık İklimi 0,119 0,000 
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Umut 

Psikolojik 

Güvenlik 

0,179 0,000  

 

0,059 

 

 

22,874 

 

 

0,000 Bağımsız 

Değişken 

  

 Farklılık İklimi 0,168 0,000 

*p<0,05 

Tablo 11. Farklılık İkliminin Öz-Yeterlilik Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Güvenliğin Aracılık Rolünü 

İnceleyen Regresyon Analizi Sonuçları 

1. Aşama Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı  

Bağımsız 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

Farklılık İklimi Psikolojik 

Güvenlik 

0,122 0,00 0,013 7,564 0,000 

2.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

Öz-yeterlilik Farklılık İklimi     0,179 0,000 0,031 23,000 0,000 

3.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

 

Öz-yeterlilik 

Psikolojik 

Güvenlik 

0,195 0,000  

 

0,067 

 

 

26,230 

 

 

0,000 Bağımsız 

Değişken 

  

 Farklılık İklimi 0,174 0,000 

*p<0,05 

Tablo 12. Farklılık İkliminin İyimserlik Üzerindeki Etkisinde Etik Liderliğin Aracılık Rolünü İnceleyen 

Regresyon Analizi Sonuçları 

1. Aşama Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı  

Bağımsız 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

Farklılık İklimi Etik Liderlik 0,218 0,00 0,046 34,683 0,000 

2.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

İyimserlik Farklılık İklimi    0,047 0,214 <0,001 1,547 0,214 

3.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 
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İyimserlik 

Etik Liderlik 0,208 0,000  

 

0,041 

 

 

15,758 

 

 

0,000 Bağımsız 

Değişken 

  

 Farklılık İklimi 0,002 0,961 

*p<0,05 

Tablo 13. Farklılık İkliminin Psikolojik Dayanıklılık Üzerindeki Etkisinde Etik Liderliğin Aracılık Rolünü 

İnceleyen Regresyon Analizi Sonuçları 

1. Aşama Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı  

Bağımsız 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

Farklılık İklimi Etik Liderlik 0,218 0,00 0,046 34,683 0,000 

2.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

Dayanıklılık Farklılık İklimi     0,052 0,167 0,001 1,912 0,167 

3.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

 

Dayanıklılık 

Etik Liderlik 0,220 0,000  

 

0,046 

 

 

17,973 

 

 

0,000 Bağımsız 

Değişken 

  

 Farklılık İklimi 0,004 0,910 

*p<0,05 

Tablo 14. Farklılık İkliminin İyimserlik Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Güvenliğin Aracılık Rolünü 

İnceleyen Regresyon Analizi Sonuçları 

 

1. Aşama Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı  

Bağımsız 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

Farklılık İklimi Psikolojik 

Güvenlik 

0,122 0,00 0,013 7,564 0,000 

2.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

İyimserlik Farklılık İklimi     0,047 0,214 <0,001 1,547 0,214 

3.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı Aracı β p R2 F p 
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Değişken Değişken  

 

İyimserlik 

Psikolojik 

Güvenlik 

0,266 0,000  

 

0,070 

 

 

27,312 

 

 

0,000 Bağımsız 

Değişken 

  

 Farklılık İklimi 0,041 0,262 

*p<0,05 

Tablo 15. Farklılık İkliminin Psikolojik Dayanıklılık Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Güvenliğin Aracılık 

Rolünü İnceleyen Regresyon Analizi Sonuçları 

1. Aşama Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı  

Bağımsız 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

Farklılık İklimi Psikolojik 

Güvenlik 

0,122 0,00 0,013 7,564 0,000 

2.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

Dayanıklılık Farklılık İklimi     0,052 0,167 0,001 1,912 0,167 

3.Aşama  Katsayı Belirlilik 

Katsayısı 

Model Anlamlılığı 

Bağımlı 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

β p R2 

 

F p 

 

Dayanıklılık 

Psikolojik 

Güvenlik 

0,233 0,000  

 

0,054 

 

 

21,009 

 

 

0,000 Bağımsız 

Değişken 

  

 Farklılık İklimi 0,047 0,203 

*p<0,05 

Farklılık ikliminin umut üzerindeki etkisinde etik liderliğin aracılık düzeyi psikolojik güvenliğin aracılık 

düzeyine kıyasla daha yüksektir. Eğim katsayılarına bakıldığında etik liderliğin dâhil edildiği modelde β 

katsayısı 0,172’den 0,119’a düşmektedir. (fark= 0,0053) Psikolojik güvenliğin dâhil edildiği modelde ise β 

katsayısı 0,172’den 0.168’e düşmektedir. (fark=0,004) dolayısıyla daha yüksek bir düşüş yaratmaktadır. Benzer 

şekilde farklılık ikliminin öz-yeterlilik üzerindeki etkisinde de etik liderliğin aracılık etki düzeyi psikolojik 

güvenliğin aracılık etki düzeyine kıyasla daha yüksektir. Eğim katsayılarına bakıldığında etik liderliğin dâhil 

edildiği modelde β katsayısı 0,179’dan 0,126’ya düşmektedir. (fark= 0,053) Psikolojik güvenliğin dâhil edildiği 

modelde ise β katsayısı 0,179’dan 0.174’e düşmektedir. (fark=0,005) 

Sonuç ve Tartışma 

İşgörenlerin performanslarını, işe yönelik isteklerini, örgütte kalma eğilimlerini ve nihai başarılarını etkileyen 

unsurlar genel itibariyle yönetim ve liderlik tarzları, organizasyona hâkim kılınan iklim ve bireyleri harekete 

geçiren kişisel özellikler ve yetiler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle örgütlerde beşeri sermayeye 

saygı duyulması ve değer verilmesi süreçlerde iyileşme ile birlikte performans artışı sağlayacaktır. 

Pozitif psikolojik sermayenin en önemli niteliklerinin başında zaman içerisinde düzeyin çoğalıp, azalabilmesi, 

gelişime açık olması ve çeşitli kriterler çerçevesinde ölçülebilir olmasıdır. Ayrıca pozitif psikolojik sermaye 
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alan yazında tamamlanmış ve de devam eden birçok araştırmayla da desteklendiği üzere örgütsel işleyişe 

değer katan bir kavramdır. 

Bu bilimsel araştırmayla farklılık ikliminin pozitif psikolojik sermaye üzerindeki etkisinde etik liderlik ve 

psikolojik güvenliğin aracılık rolü bulunduğu görülmüştür. Ayrıca söz konusu ilişkide etik liderliğin kısmi 

aracılık rolü psikolojik güvenliğin kısmi aracılık rolünden daha yüksektir. Bunun dışında çalışanların farklılık 

iklimi algısı ile umut ve öz- yeterlilik alt boyutları arasındaki ilişkilerde de etik liderlik davranışları ve 

psikolojik güvenliğin kısmi aracılık rolü mevcuttur. Bu kısmi aracılık ilişkisinde de etik liderlik 

davranışlarının etkisi psikolojik güvenlik iklimine kıyasla daha yüksektir. Araştırma sonuçlarımız 

literatürdeki çalışmalarla uyumludur (Eser, 2018; Kalyar,2017; Walumbwa ve Schaubroeck, 2009; Sağnak, 

2017; Ashauer ve Macan, 2013; Gu, vd.,2013; Nembhard ve Edmondson, 2006; 2015; Güçlü Nergis,2015). 

Ayrıca çalışmamız ülkemizde farklılık iklimi algısını konu edinen nadir çalışmalardan birisi olarak literatüre 

katkı sağlamaktadır. 

Buradan hareketle işgörenlerin doğuştan gelen veya sonradan edinilen farklı niteliklerine dair örgüt içinde 

duyumsadıkları sıcak veya ılımlı iklimin kişisel yeteneklerine etki edeceği ve davranışlarını şekillendireceği 

açıktır. Bununla birlikte çalışan psikolojisini etkileyen faktörlerin başında gelen liderlik stili ile işletme içi 

güven ortamı da bu ilişkilere etki etmekte olup göz ardı edilmemelidir. 

Heterojen çalışan gruplarını aynı hedefe yönlendirmek ve herhangi bir sorun yaşanmasına meydan vermeden 

tüm nitelikleriyle ve istekleriyle çalışmalarını sağlamak günümüz küresel yöneticilerinin başlıca ödevidir. Bu 

nedenle kültürel etkileri göz ardı etmeksizin, birleştirici politikalar uygulayan, ahlaki ilkelerinden taviz 

vermeden ve çalışanlarına baskı uygulamadan süreçleri yönetebilen liderler işletmelerini stratejik hedeflerine 

ulaştıracaklardır. 

Buna ilişkin işletme içi farklılık eğitimleri düzenlemek, konuya ilişkin sorumlular belirlemek ve meydana 

gelen sıkıntıları büyümesine meydan vermeden saygı çerçevesinde çözümlemek önemlidir. İşletmenin genel 

misyon ve vizyonunda bu hususlara yer verilmesi faydalı olabilir ayrıca koşulların belirli dönemlerde gözden 

geçirilmesi adaletsizlikleri önleyecektir.  

Etik sorunsalını ortadan kaldırmaya yönelik olarak işletme içi yaptırımların uygulamaya konulması ve 

herhangi bir istisna kabul edilmemesi bir gerekliliktir. Ayrıca işletme yöneticileri ile çalışanlar arasında açık 

iletişim platformlarının aktif olarak kullanılması, çalışan sesinin teşvik edilmesi, bütünleştirici takım 

çalışmaları veya iş dışı etkinlikler düzenlenmesi gibi taktikler faydalı olabilir.  

Araştırma imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle bu çalışmanın sadece bankacılık sektöründe ve tek bir 

bankada gerçekleştirilmesi sebebiyle elde edilen bulguların genellenememesi en büyük kısıtıdır. İleriki 

araştırmaların çeşitli alanlardan daha geniş örneklemlerde çalışılması tavsiye edilmektedir. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Literatürde, kadın ve erkek çalışanların kadın yöneticilerle çalışmayı genellikle tercih etmedikleri 

ifade edilmekte ve bu durumun nedenleri hem toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargılara hem de 

Sosyal Kimlik Teorisi perspektifiyle Kraliçe Arı Sendromu gibi olgulara dayandırılmaktadır. Bu 

çalışmanın temel amacı, kadın çalışanların kadın yöneticileri hakkındaki algılamalarını ve tutumlarını 

araştırmak ve iş yaşamında kadınlar arasındaki hiyerarşik ilişkileri mevcut yaklaşımlar ışığında 

tartışmaktır.   

Yöntem – Tümevarım yaklaşımı ve fenomenolojik araştırma deseni ile nitel bir araştırma tasarlanarak 20 

farklı sektörden 40 kadın çalışana ulaşılmıştır. Elde edilen veriler MAXQDA 2020 Nitel Veri Analizi 

Programı aracılığı ile İçerik Analizine tabi tutulmuştur.  

Bulgular – Araştırmanın en önemli sonuçlardan biri, katılımcıların yüzde 38’inin erkek yönetici ile 

çalışmayı tercih ederken yüzde 18’inin kadın yönetici ile çalışmayı tercih etmesidir. Katılımcıların yüzde 

13’ü ise tercihlerini, cinsiyet faktörünün değil, yöneticinin karakterinin ve yönetsel yetkinliğinin 

belirleyeceğini dile getirmişlerdir. Ayrıca araştırmaya katılanların yüzde 45’i kadın yönetici ile 

çalışmanın “güzel, rahatlatıcı ve güven verici bir duygu” olduğunu belirtirken yüzde 48’i “kötü, rahatsız 

ve tedirgin edici bir duygu” olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların yüzde 78’inin toplam 67 kez 

değindiği önemli bir konu, “kadın” ve “anne” olmaları nedeniyle kadın yöneticiler tarafından daha iyi 

anlaşıldıklarını hissetmeleridir. Diğer taraftan, profesyonel bir iş ilişkisinde korunması gereken 

resmiyetin, kadın ast ve üstler arasında korunamaması ve kimi zaman sınırların aşılması, bir dezavantaj 

olarak sıkça dile getirilmiştir.  

Tartışma – Araştırma sonuçları, kadın çalışanların erkek yöneticilerle çalışmayı tercih etme eğiliminin, 

literatüre paralel olarak devam ettiğini göstermiştir. Bununla birlikte, katılımcıların bu tercihinde kendi 

olumsuz deneyimlerinin belirleyici olduğu ve kadın yöneticileri genellikle cinsiyetten bağımsız 

faktörlerle değerlendirmeye çalıştıkları saptanmıştır.  
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Purpose – It is stated in the literature that female and male employees do not generally prefer to work 

with female managers, and the reasons for this are based on both stereotypes regarding gender roles and 

facts such as Queen Bee Syndrome from a Social Identity Theory perspective. The main purpose of this 

study is to investigate the perceptions and attitudes of women employees about women managers and 

to discuss hierarchical relationships between women in the light of current approaches. 

Design/methodology/approach – With the inductive approach and phenomenological research design, 

a qualitative research was designed and 40 women employees from 20 different sectors were reached. 

The data obtained were subjected to Content Analysis through the MAXQDA 2020 Qualitative Data 

Analysis Program.   

Findings – One of the most important results of the research is that 38 percent of the participants prefer 

to work with a male manager, while 18 percent prefer to work with a female manager. 13 percent of the 

participants stated that their preferences will be determined by the character and managerial competence 

of the manager, not the gender factor. In addition, 45 percent of the participants stated that working with 

a female manager is a “nice, relaxing and reassuring feeling”, while 48 percent stated that it is a “bad, 

disturbed and irritating feeling.” An important issue that 78 percent of the participants mentioned 67 

times in total is that they feel better understood by women managers because they are "women" and 

"mothers". 

Discussion – The results of the research show that, although this trend continues, women employees try 

to evaluate women managers with a more objective approach.  However, it was determined that the 

participants' own negative experiences in this preference were determinative and they tried to evaluate 

the female managers in general with gender-independent factors.  
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1. GİRİŞ 

Kadınların iş yaşamındaki konumları, uzun yıllardan beri çeşitli açılardan incelenmektedir. Kadınların 

işgücüne katılma oranları, üst yönetim kademelerinde temsil edilme oranlarındaki yavaş artış, kariyer 

gelişmelerini etkileyen ayırımcı ve önyargılı davranış ve uygulamalar gibi konular temel başlıklar olarak öne 

çıkmaktadır (Örneğin Ataay, 1998; Aycan, 2004; Negiz ve Yemen, 2011; Schein, 2007; Sertkaya vd., 2013; Uçan, 

2012; Ustabaş ve Afacan Fındıklı, 2017; Kurt Yılmaz, 2019). Örgütlerde özellikle üst düzey yönetim 

pozisyonları için kadınlara konulan keyfi, görünmeyen ancak hissedilen engelleri ifade eden Cam Tavan (Glass 

Ceiling) olgusu ile ilgili geniş bir literatür bulunmakta (örneğin Kanter, 1993; Jackson ve O’Callaghan, 2009; 

Karaca, 2007; Akbaş ve Korkmaz, 2017; Er ve Adıgüzel, 2015) ve bu duruma yol açan faktörler derinlemesine 

irdelenmektedir.  

Literatürde kadın çalışanların iş yaşamındaki dezavantajlı konumları ve üst yönetim kademelerinde yer 

almalarını engelleyen faktörler, genellikle toplum tarafından bireylere atfedilen cinsiyet rollerine 

dayandırılmaktadır. Kadınların ve erkeklerin cinsiyetlerine özgü rol davranışlarının sosyal sistemler 

içerisinde öğrenme süreciyle kuşaktan kuşağa aktarıldığını vurgulayan Sosyal Öğrenme Kuramı çerçevesinde, 

çocukluktan itibaren öğrenilen bu rollerin kadını ve erkeği şekillendirdiği ifade edilmektedir.  

İş yaşamında kadın ve erkek çalışanlara atfedilen ve onlardan beklenen rollerin farklılaşmasını açıklamada 

faydalı bir bakış açısı sunan bu yaklaşımın yanı sıra literatürde, diğer bireyleri tanımlamada kullanılan 

basitleştirilmiş kategorileri ifade eden stereotip ya da kalıp yargı kavramı üzerinde de sıklıkla durulmaktadır 

(Alemie, 2011; Duehr ve Bono, 2006; Eagly ve Johnson, 1990; Gmür, 2006; Schein, 2007; Stoker vd.,2012; 

Willemsen, 2002). Bu bağlamda, kadınların hak ve rolleri konusunda zaman içerisinde gelişmeler kaydedilse 

de kadınların erkeklerden farklı olduğu ve bu nedenle etkin bir yönetimin gereklerini yerine getiremeyecekleri 

görüşü, pek çok toplumda yaygın bir cinsiyetçi kalıp yargı olarak varlığını devam ettirmektedir. Literatürde 

kadınların davranışları ve çalışma alışkanlıkları hakkındaki bu cinsiyetçi rol kalıplarının, kadınların 

ilerlemelerinde gerçek ve olumsuz bir etkisi olduğu ifade edilmektedir. Örneğin, kadınların kariyerlerine 

erkekler kadar bağlı olmadıkları, uzun saatler çalışmak istemedikleri, çok duygusal oldukları, karar verme 

kapasitelerinin düşük olduğu, sayısal yeteneklerinin olmadığı gibi “olumsuz”; sıcak ve şefkatli oldukları, 

insanlarla iyi geçindikleri, yaratıcı, sadık ve iyi bir takım oyuncusu oldukları gibi “olumlu” kalıp yargılar 

(Ataay, 1998: 245), çalışma yaşamında kadınların yapacakları işleri, ulaşabilecekleri yönetsel kademeleri ve 

yönetici konumuna geldiklerinde ise onlardan beklenen rolleri belirlemede etkili olmayı sürdürmektedir.    

Özen (1998: 219), kadın ve erkek yöneticilerin yönetim tarzı açısından ne derece farklılaştıklarının ve mevcut 

farklılıkların ne derece toplumsal cinsiyete veya durumsal değişkenlere bağımlı olduğunun Türkiye’de 

kapsamlı olarak incelenmediğini ifade etmiş ve ilgili yazının, daha çok kadının toplumsal, ekonomik ve siyasal 

yaşamdaki rolü ve çalışma yaşamında kadın işgücünün genellikle niceliksel özellikleri üzerinde yoğunlaştığını 

ifade etmiştir. Günümüze gelindiğinde gerek yabancı gerekse yerli yazında bu eğilimin devam ettiğini 

söylemek mümkündür. Kadın ve erkek yöneticiler arasındaki farklılıkları inceleyen çeşitli araştırmalar 

bulunmakla birlikte (American Psychological Association, 2006; Berkman, 2005; Boulgarides, 1984; Mukhtar, 

2002; Powell, 1990; Statham, 1987; Sundaresan, 2010), ast konumundaki kadınların üstleri konumundaki kadın 

yöneticileri değerlendirdiği araştırmalar sınırlıdır (Hurst vd., 2018a, 2018b; İmamoğlu Akman ve Akman, 

2016). Mevcut çalışmalar incelendiğinde ise bunların, konuyu genellikle kadın yöneticilerin kadın astlarına 

uyguladığı mobbing boyutu ile ele aldıkları (Cevher ve Öztürk, 2015; Karakuş, 2014) ve bu durumun 

nedenlerini de Kraliçe Arı fenomenine ve Sosyal Kimlik Teorisine dayandırdıkları dikkat çekmektedir (Bickford, 

2011; Derks vd., 2011a, 2011b, 2016; Er ve Adıgüzel, 2015).  

Uzun yıllardan beri tartışılan bu olgular çerçevesinde, bu çalışmanın temel amacı, kadın çalışanların 

gözünden kadın yöneticilerin tutumlarını ve yöneticilik tarzlarını araştırmak; kadın yöneticilere karşı 

önyargılı tutumların bulunup bulunmadığını incelemek ve böylece günümüz iş yaşamında ast-üst 

konumundaki kadınlar arasındaki iş yeri ilişkilerine ışık tutmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için 20 sektörden 

40 kadın çalışan ile nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan, bir kadın olarak kadın yönetici ile 

çalışmanın nasıl bir duygu olduğunu değerlendirmeleri, erkek ve kadın yöneticiler arasında farklar olup 

olmadığı, fark olduğunu düşünüyorlarsa bunların nedenlerinin neler olduğu, kadın yöneticilerle birlikte 

çalışmanın avantaj ve dezavantajlarının neler olduğu sorularına yanıt vermeleri istenmiştir. Kadın çalışanların 
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algılamalarının, onların kadın ya da erkek yönetici ile çalışma tercihlerine ne şekilde yansıdığı da 

irdelenmiştir.  

Çalışmanın, günümüz Türkiye’sinde farklı sektörlerden ve farklı mesleklerden kadınların, kadın yöneticiler 

hakkındaki algılamalarını açığa çıkarması ve geçmişten günümüze, bakış açısında değişim olup olmadığını 

tartışması bakımından faydalı olacağı düşünülmektedir. Zira, literatürde kadın yöneticilerin kadın 

çalışanlarına yönelik mobbing davranışlarını inceleyen araştırmalar bulunmakla birlikte konuyu olumlu ve 

olumsuz yönleri ile birlikte ele alan ve nitel araştırma verileri ile bunları destekleyen çalışmaların sayısının 

yeterli olmadığı düşünülmektedir. Böyle bir araştırmanın yapılmasının ve sonuçlarının gerek günümüz iş 

yaşamı açısından gerekse yönetim, cinsiyet rolleri, kadın araştırmaları ile ilgili literatürler açısından 

tartışılmasının bu alanlara katkı sağlaması umulmaktadır.  

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kadın yöneticiler ile ilgili literatürdeki çalışmaları, “yönetimde kadın-erkek farklılaşması” ve “yönetimde 

kadın-erkek benzeşmesi” gibi iki temel başlık altında incelemenin, konunun farklı ve çok yönlü doğasını 

anlamada yararlı bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir.  

2.1. Yönetimde Kadın - Erkek Farklılaşması 

Kadın yöneticiler ile erkek yöneticiler arasında farklılık olup olmadığını; varsa bu farklılıklara yol açan 

faktörleri araştıran çeşitli çalışmalarda (örneğin, Alemie, 211; Ataay, 1998; Balgiu, 2012; Boulgarides, 1984; 

Burke ve Collins, 2001; Eagly ve Johannesen-Schmidt, 2001; Mukhtar, 2002; Özen, 1998, Powell, 1990), söz 

konusu farklılıkların genellikle toplum tarafından bireylere atfedilen cinsiyet rollerine dayandığı ve 

toplumsallaşma süreci ile bu rollerin zaman içerisinde toplumun üyeleri tarafından benimsendiği ifade 

edilmektedir.  

Sosyal Öğrenme Kuramı, kadınların ve erkeklerin cinsiyetlerine özgü rol davranışlarının sosyal sistemler 

içerisinde öğrenme süreciyle kuşaktan kuşağa aktarıldığını vurgulamaktadır. Çocukluktan itibaren öğrenilen 

bu roller kadını ve erkeği şekillendirmekte, hassas ve duygusal özellikleri nedeniyle kadınlar ev işleri, 

çocuklar ve aile ile ilgili sorumluluklar üstlenirken; liderlik ve baskınlık özellikleriyle erkekler ise evin 

geçimini sağlama görevine uygun davranmaktadır. Belirlenen cinsiyet rollerine dayanan ayırımlar çalışma 

hayatı içerisinde kadın ve erkeğin farklı konumlandırılmasına, yönetim işinin de cinsiyetçi bir bakış açısı ile 

değerlendirilmesine neden olmuştur (Kızıldağ, 2018: 49). Bu bağlamda, gerek astlar, üstler ve meslektaşların 

kadın yöneticilere ilişkin algılamaları gerekse kadın yöneticilerin kendi rollerine ilişkin algılamaları onların iş 

yaşamındaki tutum ve davranışlarına yansımaktadır. Toplumlar arasında bazı farklılıklar olmakla birlikte 

genellikle kadınlardan duygusal, şefkatli, yardımsever, duyarlı ve fedakâr olmaları beklenirken, erkeklerden 

rekabetçi, başarıya odaklı, bağımsız, akılcı, pragmatist ve egemen olmaları beklenmektedir. Birbirine karşıt 

bu roller, zaman içinde, kadın ve erkek tarafından benimsenmekte ve sonuç olarak toplum tarafından 

kendilerine atfedilen bu rollere uygun kişilik özellikleri sergilemektedirler (Özen, 1998: 217-218). 

2.2. Yönetimde Kadın - Erkek Benzeşmesi 

Kadın yöneticiler ile ilgili literatürün bir diğer temel konusunu, yönetimde kadın-erkek benzeşmesi 

oluşturmaktadır. Bu olgu, tarihi olarak erkekler tarafından tasarımlanan ve yönetilen örgütlerin üst 

düzeylerinde marjinal bir konuma sahip olan kadın yöneticilerin, mevcut örgütsel ve yönetsel normlara uyum 

sağlama, hiyerarşide üst basamaklara ulaşma gibi güdülerle erkeklere benzer davranışlar gösterdiklerini ifade 

etmektedir. Bir başka deyişle, erkeklerin egemen olduğu bir sistemde, kadınların üst düzeylere tırmanabilmek 

ve o düzeylerde başarılı bir biçimde kalabilmek için kimi zaman eril eğilimler edinmeleri ve eril bir yönetim 

tarzı benimsemeleri söz konusu olabilmektedir. Yönetim alanında kadın-erkek benzeşmesi, kadın ve erkeğin 

benzer koşullarda çalışmalarına bağlanabileceği gibi, kadınların özellikle yönetsel düzeydeki azınlık 

konumuna da bağlanabilir (Özen, 1998: 219,221). 

Kadınların dayanışma içine girerek ve birlikte hareket ederek yönetsel pozisyonlardaki dezavantajlı 

konumlarını iyileştirmeleri, yönetsel pozisyonlar için eksikliklerini gidermeleri, cinsiyete dayalı 

önyargılardan kaynaklanan engelleri aşmaları beklenirken, yönetimde kadın erkek benzeşmesinin bir sonucu 

olarak kimi zaman hemcinsleri olan kadın yöneticiler tarafından da engellerle karşılaştıkları görülmektedir 

(Kızıldağ, 2018: 59). “Kraliçe Arı Sendromu (Queen Bee Syndrome)” olarak nitelendirilen bu olgu, eril kültüre 

uyum sağlayarak ve kendilerini diğer kadınlardan uzaklaştırarak erkek egemen iş ortamlarında bireysel 



E. Tolay 12/3 (2020) 2276-2296 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2279 

başarı elde eden kadınlara atfedilmektedir. Bu fenomen üzerine yapılan araştırmalar, kadınların bunu eril 

davranışları daha fazla sergileyerek, kendilerini diğer kadınlardan fiziksel ve psikolojik olarak uzaklaştırarak 

ve mevcut cinsiyet hiyerarşisini onaylayıp meşrulaştırarak yaptıklarını ortaya koymuştur (Derks vd., 2016: 

457). Kraliçe arı fenomeninin, bu yönüyle, iş yaşamında yönetim kademelerindeki kadınlar ile ast 

konumundaki kadınlar arasındaki hiyerarşik ilişkileri anlamada önemli bir bakış açısı sunduğu söylenebilir.  

Literatürde Kraliçe Arı fenomenine son yıllarda ağırlık verildiği ve bu olgunun altında yatan nedenlerin 

derinlemesine araştırıldığı ve bu bağlamda yapılan açıklamaların Sosyal Kimlik Teorisine dayandırıldığı 

görülmektedir (örneğin Baykal, 2018; Bickford, 2011; Derks vd., 2011a, 2011b, 2016; Er ve Adıgüzel, 2015, 

Tekyazman, 2019). Sosyal Kimlik Teorisi açısından bakıldığında kraliçe arı sendromu, kadın cinsiyetinin 

değersiz, erkeklerin ise egemen olduğu geleneksel yapıdaki örgütlerde, yönetim pozisyonuna yükselmeyi 

başarmış kadının kendisini grubun geri kalanıyla karşılaştırması ve toplumsal cinsiyet kalıp yargıları 

nedeniyle olumsuz değerlendirilen kadın grubundan ayrılarak, olumlu olan erkek grubuna girmeye çalışması 

sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yönetim pozisyonuna ulaşmaya çalışan diğer kadınlara destek olmayan; 

aksine kendi yeteneklerinin ve bilgilerinin öne çıkmasını isteyen; tek kadın olmanın başarı göstergesi 

olduğuna inanan, bu nedenle örgütteki diğer kadınların kariyer ilerlemelerini engelleyen, sapma davranış 

olarak da nitelendirilen sosyal ve ilişkisel saldırganlık davranışları sergileyen kadın yönetici davranışları bu 

yaklaşım çerçevesinde incelenmektedir (Kızıldağ, 2018). 

2.3. Kadın Yöneticiler ile Kadın Astlar Arasındaki İlişkilere Yönelik Araştırmalar  

Yapılan literatür taramasında, genellikle kadın çalışanların kadın yönetici ile çalışma tercihlerini inceleyen 

araştırmalara rastlanmış ve aradan geçen pek çok yıla karşılık söz konusu tercihlerde önemli bir değişiklik 

olmadığı gözlemlenmiştir. Bu konudaki en eski araştırmalardan biri, Kanter’in ‘Men and Women of the 

Corporation’ isimli kitabında yer almaktadır. Kanter (1993: 201), 1942 yılında Donald Laird tarafından 521 

kadın çalışan üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını aktarmıştır. Bu araştırmada kadın çalışanların 

yüzde 99,8'i, kadın yöneticilerin çok kıskanç olduğu, her şeyi çok kişisel aldıkları, sağduyulu olmadıkları, 

etkililikle ve rutin detaylarla aşırı ilgilendikleri, sistemin kölesi oldukları, ufak detaylara takılıp kaldıkları, 

yakından denetledikleri, çok fazla hata buldukları, aşırı eleştirel oldukları, kendilerinin önemli bir birey 

olduğunu göstermek için astlarına bağırdıklarına inandıklarını ve bu nedenlerle erkek yöneticiyle çalışmayı 

tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Kadın yöneticilere yönelik bu kalıp yargıları Laird ‘aşırı tepki’ olarak 

değerlendirirken Kanter ‘düşmanca’ bulduğunu ifade etmiştir.  

Benzer şekilde Eagly ve Karau (2002: 580) makalelerinde, kadın ve erkeklere yöneltilen kadın ya da erkek 

yönetici ile çalışma tercihleri ile ilgili soruya verilen cevapların yıllara göre dağılımını sunmuşlardır. Buna 

göre, 1982 yılında kadın çalışanların yüzde 15’i kadın yöneticiyi tercih ettiklerini dile getirirken 2000 yılında 

bu oranın yüzde 26’ya yükseldiği görülmüştür. Erkek yönetici tercihlerine bakıldığında ise 1982’de kadın 

çalışanların yüzde 52’si erkek yöneticiyi tercih ederken 2000 yılında bu oranının hemen hiç değişmediği 

(yüzde 50) görülmüştür. Erkek çalışanların tercihlerine bakıldığında ise 1982’de kadın yönetici ile çalışmayı 

tercih ettiklerini söyleyenlerin oranı yüzde 9 iken 2000 yılında bu oran yüzde 19’a yükselmiştir.   

Literatürde, kadın yöneticilere yönelik kalıp yargıların yıllar içerisinde ne yönde değişim gösterdiğini 

inceleyen boylamsal araştırmalara da rastlanmaktadır. Örneğin Schein (1975: 340), başarılı bir yöneticinin 

sahip olması gereken niteliklere ilişkin algılamalar ile bu algılamalarda cinsiyet rollerine ilişkin kalıp 

yargıların rolünü araştırdığı çalışmasında, özellikle kadın astlarda, cinsiyetçi ön yargılar ile gerekli yönetsel 

nitelik algılamaları arasında daha güçlü bir ilişki olduğunu saptamıştır. Schein’in 1975 yılındaki bu 

araştırmasından sonra, kendisinin de aralarında bulunduğu araştırmacılar 1989 yılında aynı araştırmayı 

tekrarlamış ve zaman içerisinde kadın ve erkek yöneticilerin algılamalarında farklılık olup olmadığını 

incelemişlerdir. ABD’deki dokuz firmanın farklı departmanlarında görev yapan 420 erkek ve 173 kadın 

yönetici ile gerçekleştirilen bu araştırmada (Brenner vd.,1989: 667-668), erkek katılımcıların, başarılı 

yöneticilerin genellikle erkeklere atfedilen karakteristik, tutum ve mizaca sahip olmaları gerektiği görüşünü 

benimsemeyi sürdürdükleri ve 15 yıllık bir zaman zarfında bu konuda herhangi bir değişme olmadığı 

saptanmıştır. Buna karşılık, kadın yöneticilerin bakış açısında önemli bir değişim olduğu görülmüştür. Buna 

göre kadın katılımcıların, başarılı yöneticilerin sahip olması gereken özellik, tutum ve mizacı tanımlarken 

genel olarak hem erkek hem de kadınlara atfedilen nitelikleri kullandıkları saptanmıştır. Bunun da ötesinde, 
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kadın katılımcılar, bir yöneticinin sahip olması gereken özelliklerin birçoğunun kendilerinde bulunduğunu 

ifade etmişlerdir. 

Stoker ve arkadaşlarının (2012) çeşitli örgütlerde çalışan 3229 çalışan üzerinde yaptığı araştırmada da genel 

yönetici stereotipinin eril olduğu ve hala yönetici olarak en fazla erkeklerin tercih edildiği hipotezi 

doğrulanmıştır. Bununla birlikte (i) kadın çalışanların, (ii) kadın yönetici ile çalışma deneyimi olan kadın ve 

erkek astların ve (iii) kadın yönetici oranı yüksek bir örgütte çalışanların yöneticilerde dişil özellikleri ve kadın 

yöneticileri daha fazla tercih ettikleri saptanmıştır.  Willemsen (2002: 285) tarafından Hollanda’da 143 yönetim 

eğitimi alan öğrenci ile yönetici rollerinin cinsiyet açısından değerlendirilmesine ilişkin bir araştırma 

yapılmıştır. Eril, dişil ve cinsiyetten bağımsız özelliklerden oluşan bir liste kullanılan araştırmada, başarılı 

yöneticiler için eril özelliklerin dişil özelliklerden daha fazla öne çıktığı görülmüştür. Benzer bir araştırma 

Almanya’da Gmür (2006) tarafından yapılmış ve ‘iyi yönetici” özelliklerine ilişkin beklentilerin erkek 

stereotipine çok yakın olduğunu göstermiştir. Schein (2007) de 30 yıllık süreci uluslararası düzeyde analiz 

ettiği çalışmasında, ABD’deki erkek çalışanların, kadınların yönetsel pozisyonlar için daha az nitelikli olduğu 

görüşünü sürdürdüğünü tespit etmiştir. Bu görüşün ABD’nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Çin ve 

Japonya’daki yönetim alanında eğitim gören erkek öğrenciler arasında da geçerli olduğu; kadınların 

yöneticilik özelliklerine daha az sahip olduğuna inandıkları saptanmıştır.  

Diğer taraftan, literatürde kadın yöneticilere bakışın olumlu yönde değişmeye başladığını gösteren araştırma 

sonuçları da bulunmaktadır. Örneğin, Duehr ve Bono (2006: 815), kadın ve erkek yöneticiler ile öğrencilerin 

cinsiyet ve yönetim stereotiplerini öğrenmek için yaptığı araştırmada erkek yöneticilerin kadınlara ilişkin 

görüşlerinde son 30 yıl içerisinde önemli bir değişim olduğu saptanmıştır. Buna göre erkek yöneticilerin 

‘başarılı yönetici’ ve ‘kadın yönetici’ algılamaları arasında bir uyum olduğu ve kadın yöneticilerin görev-

odaklı liderlik özelliklerinin daha güçlü bir şekilde kabul edilmeye başlandığı tespit edilmiştir. 

Kadın-erkek farklılaşması temelinde değerlendirilebilecek bu araştırma sonuçlarının yanı sıra kadın-erkek 

benzeşmesi çerçevesinde Kraliçe Arı Sendromu ile ilgili araştırma makalelerinin bulguları da incelenebilir. 

Örneğin Derks ve arkadaşları (2011b: 519), Hollanda’da çeşitli şirketlerde üst düzey pozisyonlarda çalışan 94 

kadın ile, Kraliçe Arı fenomenini destekleyen örgütsel koşulları incelediği bir araştırma gerçekleştirmiştir. 

Tahminler doğrultusunda, Kraliçe Arı fenomeninin göstergelerine (artan cinsiyet stereotipleri ve eril öz-

tanımlamalar) en fazla, kariyerlerinde ilerlerken yüksek derecede cinsiyet ayrımcılığına maruz kalan kadınlar 

arasında rastlandığı saptanmıştır. Bu sonuçlar, Sosyal Kimlik Teorisi ışığında tartışılmış ve Kraliçe Arı 

fenomeninin, kadınların iş yaşamında karşılaştıkları cinsiyet ayrımcılığına yönelik bireysel bir tepki olarak 

değerlendirilmiştir. 

 Benzer şekilde, Bickford (2011), İngiltere, Almanya ve Amerika’da yapılan bazı araştırmaların sonuçlarını 

paylaşmıştır. Bu sonuçlara göre kadın çalışanlar, kadın bir yöneticiyle çalıştıklarında daha fazla sağlık sorunu 

yaşayacaklarına inandıklarını belirtmişlerdir. American Management Association, kadınların yüzde 95’inin, 

kariyerlerinin belli bir noktasında başka bir kadın tarafından ayaklarının kaydırıldığını hissettiklerini 

saptamıştır. Bickford (2011), literatürdeki bu tür davranışların, başarılı kadınların büyük ölçüde erkek 

yönetim kültürünün egemen olduğu cinsiyetçi işyeri koşullarına uyum sağlama ihtiyacı hissetmelerinin bir 

sonucu olduğunu ifade etmiştir. 

Türkiye’de ise İmamoğlu Akman ve Akman (2016: 748), Kraliçe Arı Sendromu bağlamında kadın 

öğretmenlerin kadın yöneticilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla nitel bir araştırma 

gerçekleştirmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre kadın yöneticilerin kıskanç, kaprisli, ayrıntıcı, kindar ve 

acımasız olduklarına yönelik olumsuz görüşlerle birlikte estetik ve sorumluluk sahibi olduklarına yönelik 

olumlu görüşler belirtilmiştir. Ayrıca kadın yöneticilerin tecrübesiz oldukları ve otorite sağlayamadıkları 

vurgulanmıştır. Bazı kadın öğretmenler kadın yöneticilerle çalışmanın zor olduğunu ifade etmiş; aynı 

ortamda birden fazla kadın yöneticinin olmasının örgütü olumsuz etkileyebileceğini söylemişlerdir. 

Araştırmanın sonuçlarına dayanarak yazarlar, kadın yöneticilere yönelik genel bir olumsuz tutumun egemen 

olduğunu ifade etmişlerdir.  

Hurst ve arkadaşları (2018a: 501), cinsiyetçi bir toplumda, işyeri ilişkilerinin de cinsiyetçi bir şekilde algılanıp 

yaşanacağını ifade etmişlerdir. Yapılan araştırmalarda, kadın yöneticilerden, erkek yöneticilere kıyasla daha 

anlayışlı, destekleyici ve bağışlayıcı olmalarının beklendiği saptanmıştır. Bu araştırmalarda, kadın 

çalışanların, kadın yöneticilerinden hayatlarının karmaşıklığını anlamalarını, bu karmaşıklığa uyum sağlama 
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esnekliği sağlamalarını ve aynı zamanda kadın yöneticiden daha yüksek düzeyde duygusal anlayış ve destek 

bekledikleri tespit edilmiştir. Diğer taraftan, cinsiyete dayalı beklentiler de dahil olmak üzere örgütlerde bu 

tür beklentiler dile getirilmemekte; bu da yanlış anlama ve çatışma olasılığını artırabilmektedir.  

Gerek kadın astların gerekse kadın yöneticilerin çalışma yaşamlarında ve kariyer kararlarında oldukça önemli 

etkileri olan kadınlar arası hiyerarşik ilişkilerin daha detaylı araştırılması ve tartışılması gereğinden hareketle 

tasarlanan araştırmaya ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.  

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Nitel Araştırma Yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın genel yaklaşımı, sınırlı sayıda örneğe bakarak genel 

hakkında fikir sahibi olunmasını sağlayan tümevarım yaklaşımıdır. Kadın astların kadın yöneticiler ile ilgili 

deneyimlerini, algılamalarını ve bunlara yüklediği anlamları ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araştırmanın 

deseni ise fenomenolojidir. Fenomenoloji (olgu bilim), farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir 

anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, 

algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013: 78).  

Bu çalışmada inandırıcılığın (iç geçerliliğin) başarılabilmesi için Yıldırım ve Şimşek (2013: 299) tarafından 

önerilen “derin odaklı veri toplama” stratejisinden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda, açık uçlu sorularla toplanan 

verilerin, araştırma sorusu açısından anlamı, birbirleriyle olan ilişkileri, bir bütün olarak sergiledikleri 

örüntüler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar araştırmacı tarafından sürekli olarak 

birbirleriyle karşılaştırılmış, yorumlanmış ve kavramsallaştırılmıştır. Araştırmada inandırıcılığı sağlamada 

ikinci bir strateji olarak “uzman incelemesi” yöntemine başvurulmuştur. Oluşturulan kategorilerin ne derece 

işlevsel olduğunu belirlemek amacıyla, veri setinden dört belge (katılımcı formu) rastgele seçilerek Yönetim 

ve Organizasyon alan yazınına hakim ve ayrıca MAXQDA programını kullanmada uzman üç ayrı 

akademisyene gönderilmiştir. Uzmanlar tarafından yapılan kodlamalar ile araştırmacının yaptığı kodlamalar 

karşılaştırılmış ve uzmanlardan gelen öneriler doğrultusunda kodlamalar gözden geçirilerek gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu aşamadan sonra, oluşturulan yeni kod listesi, tekrar Yönetim ve Organizasyon 

alanından ve Toplumsal Cinsiyet, Kadın İstihdamı konularında uzman olan bir başka akademisyene 

gönderilerek uzman incelemesi gerçekleştirilmiştir. Alınan geribildirim doğrultusunda kod listesi revize 

edilerek MAXQDA programı üzerinde gerekli değişiklikler yapılmıştır.  

Araştırmada sonuçların aktarılabilirliğini artırmak için, literatürde önerilen iki yöntemden yararlanılmıştır: 

(1) Araştırma bulgularının raporlanmasında, katılımcıların belirlenen kategoriler ile ilgili ifadelerinden 

doğrudan alıntılar yapmak, (2) Amaçlı örnekleme yöntemlerini kullanmaktır.  

3.1. Örneklem 

Bu araştırmada Patton’un (1987) sınıflandırmasına dayanarak Amaçlı Örnekleme yöntemlerinden Maksimum 

Çeşitlilik Örneklemesi ve Ölçüt Örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Buna göre araştırmanın, “iş yaşamında 

kadın yöneticiler ile çalışmış ve/veya çalışmaya devam eden” (örneklem ölçütü) ve imkanlar dahilinde 

ulaşılması mümkün olan farklı sektörlerden ve mesleklerden kadın çalışanlar ile (maksimum çeşitlilik ölçütü) 

gerçekleştirilmesi tasarlanmıştır. Araştırma sorusunun yanıtı olabilecek kavramların ve süreçlerin tekrar 

etmeye başladığı aşamaya kadar (doyum noktası) veri toplamaya devam edilmiştir. Bu çerçevede, 20 farklı 

sektörden ve farklı meslek gruplarından toplam 40 kadın çalışana ulaşılmıştır.  

Katılımcıların mesleki ve sektörlere göre dağılımları incelendiğinde (Tablo 1), farklı üniversitelerde görev 

yapan 7 katılımcıdan üçünün akademisyen, dördünün idari personel olduğu görülmektedir. Yine 

katılımcıların 6’sı eğitim kurumlarında çalışan sınıf ve branş öğretmenleridir. Sağlık ve Finans sektörlerinden 

üçer katılımcı bulunmaktadır. Belediye, Danışmanlık Hizmetleri, Giyim, Medikal Ürünler ve Savunma 

sanayiden ikişer; diğer sektörlerden ise birer katılımcı bulunmaktadır. 
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Tablo 1. Katılımcıların Meslek ve Sektör Bilgileri 

 Meslek Sektör  Meslek Sektör 

K1 Banka Memuru Finans  K21 Banka Memuru Finans  

K2 Devlet Memuru Üniversite K22 Tekstil Mühendisi Tekstil 

K3 Güverte-Vardiya Zabiti Denizcilik K23 Öğretmen Eğitim  

K4 Hemşire Sağlık K24 Medikal Delege Medikal Ürünler 

K5 Kimya Mühendisi Üniversite K25 Genel Müdür Yrd. Reklamcılık 

K6 Akademisyen Üniversite K26 Sınıf Öğretmeni Eğitim  

K7 Hemşire Sağlık K27 Sınıf Öğretmeni Eğitim  

K8 Abone Servisi Uzm. Yrd. Enerji K28 Tekniker-Memur Belediye 

K9 Hemşire Sağlık K29 Akademisyen Üniversite 

K10 Muhasebe Sorumlusu Giyim K30 Devlet Memuru Belediye 

K11 İş ve Meslek Danışmanı Danışmanlık  K31 Muhasebe Elemanı İnşaat 

K12 Akademisyen Üniversite K32 Öğretmen Eğitim  

K13 Devlet Memuru Üniversite K33 Devlet Memuru Savunma Sanayi 

K14 İK ve İdari İşler Yazılım K34 Devlet Memuru Üniversite 

K15 İşe Alım Uzmanı Elektrik-elektronik K35 Departman Müdürü Giyim 

K16 Muhasebe Elemanı Otomotiv K36 Öğretmen Eğitim  

K17 Muhasebe Uzmanı Danışmanlık K37 Öğretmen-Müdür Yrd. Eğitim  

K18 Çağrı Merkezi Takım Lideri Beyaz Eşya K38 Devlet Memuru Savunma Sanayi 

K19 Medikal Delege Medikal Ürünler K39 Güzellik Uzmanı Güzellik  

K20 Banka Müdürü Finans  K40 Girişimcilik Birim. Uzm. Teknoloji 

Tablo 2’de katılımcı profiline ilişkin bilgiler yer almaktadır. Katılımcıların eğitim düzeyleri incelendiğinde, 

yüzde 82,5’inin lisans ve lisans üstü dereceye sahip olduğu; kalan yüzde 17,5’inin ise lise ve ön lisans mezunu 

olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı 35-44 yaş aralığındadır. Yüzde 32’si 25-34; 

yüzde 20’si ise 45 yaş ve üzerindedir.  

Araştırmaya katılanlara toplam çalışma süreleri ve kadın yöneticilerle ne kadar süre çalıştıkları da 

sorulmuştur. Verilen yanıtlara göre katılımcıların yüzde 72,5’i 10 yıldan fazla; yüzde 27,5’i ise 10 yıl ve altında 

çalışma süresine sahiptir. Araştırmaya katılanların bir kadın yönetici ile birlikte çalışma sürelerine 

bakıldığında ise yüzde 40’ının 2-5 yıl arasında; yüzde 35’inin 5-10 yıl arasında; yüzde 20’sinin 10 yıldan fazla 

bir süredir kadın yönetici ile çalıştığı saptanmıştır. 2 katılımcının kadın yönetici ile çalışma deneyimi ise 2 

yıldan kısadır.     

Tablo 2: Katılımcı Profiline İlişkin Bilgiler (N=40) 

Değişken 

 

Kategori n % Değişken 

 

Kategori n % 

Yaş 25-29 yaş  8 20.0 Çalışma Süresi 1-5 yıl  3 7.5 

 30-34 yaş  5 12.5  6-10 yıl 8 20.0 

 35-39 yaş  10 25.0  11-15 yıl 11 27.5 

 40-44 yaş  9 22.5  16-20 yıl 5 12.5 

 45-49 yaş  6 15.0  20 yıl ve üzeri 13 32.5 

 50 yaş ve üzeri 2 5.0     

    Kadın Yönetici ile    

Eğitim  Lise  4 10.0 Çalışma Süresi  0-2 yıl  2 5.0 

 Ön Lisans  3 7.5  2-5 yıl 16 40.0 

 Lisans  21 52.5  5-10 yıl 14 35.0 

 Yüksek Lisans  8 20.0  10 yıl ve üzeri 8 20.0 

 Doktora  4 10.0     
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3.2. Veri Toplama Tekniği 

Araştırmanın amacını bildiren, yönergelerin ve açık uçlu soruların yer aldığı bir form, katılımcılara elektronik 

posta aracılığı ile gönderilmiştir. Formda ayrıca yaş, sektör, meslek, çalışma süresi ve eğitim düzeyini 

belirlemeye yönelik demografik sorulara da yer verilmiştir. Veri toplama süreci 10 Aralık 2019 tarihinde 

başlatılmış ve 31 Aralık 2019 tarihinde sonlandırılmıştır. Bireysel varsayımların ve önyargıların araştırmaya 

yansımasını önlemek amacıyla soruların hazırlanmasında büyük bir titizlik gösterilmiş ve katılımcılara, 

doğrudan kadın yöneticileri ile yaşadıkları olumsuz deneyimleri anımsatacak yönlendirici sorular 

sorulmamasına özen gösterilmiştir.  

3.3.  Analiz Tekniği 

Bu çalışmada nitel analiz tekniği olarak İçerik Analizi kullanılmıştır. Bu doğrultuda, 40 katılımcıdan toplanan 

nitel veriler, MAXQDA 2020 Nitel Veri Analizi Programına aktarılmış ve her bir katılımcının verdiği cevaplar 

okunarak kodlama yapılmıştır. Sonraki aşamada, kendi içerisinde anlamlı bir bütün oluşturan kodlar bir araya 

getirilerek kategoriler (temalar) saptanmıştır. Üçüncü aşamada, nitel araştırmanın geçerliliğini ve 

güvenilirliğini sağlamaya yönelik stratejiler saptanıp uygulanarak kodların ve temaların düzenlenmesi 

tamamlanmıştır. Son aşamada ise bulgular tanımlanmış ve yorumlanmıştır.   

Araştırma bulgularının özetlendiği tablolarda “kod frekansı”, bir katılımcının konuşması içerisinde belli bir 

kavrama / koda kaç kez değindiğini; “katılımcı frekansı” ise bir kavrama kaç katılımcı tarafından değinildiğini 

göstermektedir. Ayrıca, bazı tablolarda verilen yüzde değerlerinin toplamının 100 olmaması, katılımcıların 

birden fazla kategori altında değerlendirilebilecek yanıtlar vermiş olmasından kaynaklanmaktadır. 

4. BULGULAR 

Analizlerden elde edilen bulgular, araştırmanın soruları esas alınarak şu başlıklar altında sunulacaktır: (i) 

Kadın yönetici ile çalışmanın nasıl bir duygu olduğu sorusuna ilişkin bulgular, (ii) Kadın ve erkek yöneticiler 

arasındaki farklara ilişkin bulgular, (iii) Erkek ve kadın yöneticilerin olumlu ve olumsuz özelliklerine ilişkin 

bulgular, (iv) Kadın yönetici ile çalışmanın avantaj ve dezavantajlarına ilişkin bulgular ve (v) Kadın veya erkek 

yönetici ile çalışma tercihlerine ilişkin bulgular.  

4.1.  Kadın Yönetici ile Çalışmanın Nasıl Bir Duygu Olduğu Sorusuna İlişkin Bulgular 

Katılımcılara yöneltilen “Bir kadın olarak kadın bir yönetici ile çalışmak sizce nasıl bir duygu?” sorusuna 

verilen yanıtlara ilişkin değerler Tablo 3’te gösterilmektedir. Frekans ve yüzde değerleri incelendiğinde, 

katılımcıların yüzde 45’i (18 kişi) kadın yönetici ile çalışmanın kendisinde iyi, güzel, keyifli, rahatlatıcı ve 

güven verici duygulara yol açtığını (22 kez) belirtmiştir. Buna karşılık yüzde 47,5’i (19 kişi) kötü, rahatsız ve 

tedirgin edici, gerginlik yaratan, rekabetçi, değersiz hissettiren duygulara yol açtığını ve kadın yönetici ile 

çalışmanın zorlayıcı bir duygu olduğunu (25 kez) ifade etmiştir. Bunların dışında 11 katılımcı, bunun kişiden 

kişiye (örneğin kadın yöneticinin demografik özellikleri) veya koşullara göre (karşılıklı ilişkide dengenin 

sağlanıp sağlanamamış olması veya faaliyette bulunulan sektör gibi) değişebileceğini belirtmişlerdir. Dikkat 

çeken bir unsur, kadın yönetici ile çalışmanın hem çok olumlu hem de çok olumsuz olduğunu düşünen bir 

katılımcı yelpazesi olmasıdır. Örneğin aşağıdaki iki katılımcının bu konudaki görüşleri, birbirinden oldukça 

farklıdır:  

K1: “Erkek yöneticiler her zaman çok iyidir demiyorum ama kadınlarla çalışmak, her zaman bir erkek 

yöneticiyle çalışmaktan çok daha zordur.”  

K28: “Bana göre kadın yöneticiyle çalışmak her zaman daha iyidir çünkü anlayışlı bir çalışma ortamı 

yaratmaktadır.”  

Kadın yönetici ile çalışmanın nasıl bir duygu olduğu sorusuna, bunun yöneticinin cinsiyeti ile değil, farklı 

birtakım özellikleri ile ilişkili olduğunu belirten katılımcılar da olmuştur. Örneğin, öğretmen olan bir 

katılımcı, birlikte çalıştığı farklı kadın yöneticilerden yola çıkarak şöyle bir sonuca ulaşmıştır:   

K36: Bu, karşınızdaki kişiye (kadına) göre değişiyor. Çalıştığım iki kadın yöneticiyle çalışmak oldukça 

keyifliydi. Çünkü yapı olarak benziyorduk. İş odaklı insanlardı. Diğer yandan, çalıştığım iki diğer kadın 

yönetici ile çalışmak ise oldukça zordu.” 
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Otomotiv sektöründe muhasebe elemanı olan Katılımcı 16’nın aşağıdaki ifadesi ise kadın yöneticilerin sahip 

oldukları özelliklerin, kadın çalışanlar üzerindeki duygusal etkilerini ortaya koyması açısından çarpıcıdır ve 

hem olumlu hem de olumsuz duygular kategorisinde kodlanmıştır: 

K16: “Sizinle aynı şekilde düşünebilen biriyle çalışmak… İş odaklı olmanın ötesinde olaylara duygusal 

bakabilen biriyle çalışmak… Sizi anlayabilecek olmasının verdiği güven ve bazen aşırı duygusal ve 

kurgusal bakabiliyor olmasının verdiği endişe…” 

Tablo 3. Kadın Yönetici ile Çalışmanın Nasıl Bir Duygu Olduğuna İlişkin Bulgular 

 KATEGORİLER KOD  

FREKANSI 

KATILIMCI  

FREKANSI 

KATILIMCI  

YÜZDESİ 

1 Olumlu Duygular  22 18 45.0 

2 Olumsuz Duygular  25 19 47.5 

3 Kişiye ve Koşullara göre Değişir 13 11 27.5 

 Toplam 60   

4.2. Kadın ve Erkek Yönetici ile Çalışmak Arasındaki Farklara İlişkin Bulgular 

Katılımcılara yöneltilen “Sizce kadın yöneticiyle çalışmak ile erkek yöneticiyle çalışmak arasında farklar var 

mıdır?” sorusuna 40 katılımcıdan 25’i yanıt vermiştir. Buna göre, toplam katılımcıların yüzde 52,5’i ve yanıt 

veren katılımcıların yüzde 84’ü (21 kişi), kadın ve erkek yöneticiler arasında “kesinlikle fark olduğunu” 

belirtmişler ve bu farklılıkların neler olduğunu açıklayarak kadın ve erkek yöneticilerin olumlu ve olumsuz 

özellikleri ile ilgili kategorilerin belirlenmesine katkıda bulunmuşlardır. Diğer taraftan, “Fark vardır ancak görev 

bilinci ile karşılıklı saygı korunduğu sürece pek bir önemi olmadığını” söyleyen (Katılımcı 30) ya da “Kadın ve erkek 

yönetici arasında cinsiyetin, toplum normlarının, geleneklerin, kuşakların getirdiği farklar bulunduğunu” dile getiren 

(Katılımcı 6) ve bu nedenle birden fazla kategori altında kodlanan ifadeler de bulunmaktadır. Araştırmaya 

katılanların yüzde 7,5’i (3 kişi) kadın ve erkek yöneticiler arasında fark olmadığını; yüzde 15’i (6 kişi) ise 

farklılık varsa bile bunun cinsiyet ile ilgili değil; karakter, kişilik, demografik özellikler, yöneticilik eğitimine 

ve tecrübesine sahip olup olmama gibi faktörlerle ilgili olduğunu ifade etmişlerdir. Tablo 4’te “özellikler 

belirleyicidir” kategorisine örnek olarak sınıf öğretmeni olan bir katılımcının ifadesi verilebilir:   

K26: “Bence fark yok. Kadın ya da erkek kimliklerinden öte, karakterleriyle alakalı bir durum olduğunu 

düşünüyorum. Erkek ya da kadın yönetici aynı hisleri hissettirebilir çalışan üzerinde. Kadın yöneticilerin 

daha duygusal ve kaprisli olacağı yönünde düşünceler olduğunu tahmin ediyorum. Oysa aynı yapıda 

olan pek çok erkek var günümüzde.”  

Tablo 4: Kadın ve Erkek Yönetici ile Çalışmak Arasındaki Farklar 

 KATEGORİLER KATILIMCI  

FREKANSI 

KATILIMCI  

YÜZDESİ 

1 Fark var 21 52.5 

2 Fark yok  3 7.5 

3 Özellikler belirleyicidir 6 15 

Cinsiyetçi önyargılardan uzak olduğu görülen bu ifadenin konuya objektif yaklaşım açısından çarpıcı olduğu 

düşünülmektedir. Benzer biçimde, branş öğretmeni olan bir başka katılımcı da farklılığın kaynağının 

cinsiyette aranmaması gerektiğine işaret etmiştir:  

K23: “Ben herhangi bir fark olduğunu düşünmüyorum. Cinsiyetten kaynaklı değil de karakter 

belirleyicidir diye düşünüyorum. Karakteriniz yöneticiliğe uygunsa her durumda kendinizi var edersiniz. 

Kadın olmanın, yöneticilikte ekstra bir artı veya eksisi olduğunu düşünmüyorum.” 

4.3. Erkek ve Kadın Yöneticilerin Olumlu ve Olumsuz Özelliklerine İlişkin Bulgular  

“Eğer kadın ve erkek yönetici arasında fark olduğunu düşünüyorsanız, bu farklılığın sebepleri neler olabilir?” 

sorusuna verilen cevapların kodlanması ile erkek ve kadın yöneticilerin olumlu ve olumsuz özellikleri ile ilgili 

kategoriler belirlenmiştir.  

Erkek yöneticilerin olumlu özellikleri incelendiğinde (Tablo 5), erkek yöneticilerin kadın yöneticilere kıyasla daha 

profesyonel bir yaklaşım sergilediğine 16 kez değinildiği ve bu unsurların, katılımcıların yüzde 27,5’i 
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tarafından (11 kişi) dile getirildiği görülmektedir. Profesyonel yaklaşımın alt kodları içerisinde yer alan 

“duygularını işe yansıtmama” konusuna 9; “ilişkide mesafeli olma, sınırları aşmama” konusuna ise 7 kez 

değinilmiştir. Aşağıdaki katılımcı ifadeleri, erkek yöneticilerin ‘duygularını işe karıştırmamaları’ alt 

kategorisinde toplanan görüşler hakkında fikir vermektedir:  

K3: “Kadın yöneticilerin özel hayatlarında yaşadıkları olumsuz durumları işlerine daha çok 

yansıttıklarını düşünüyorum. Erkekler bu konuda daha profesyonel”.  

K6: “Erkek yönetici ile iletişim kurarken daha kısa, daha net, daha kararlı ve duygudan uzak olmak 

gerekli. Sizi rakip olarak görme durumları daha az. Daha önce yapılan ve yaşanılanlar kolay unutulduğu 

için iletişim süreci tekrar tekrar yeniden başlayabiliyor.”  

Diğer taraftan, erkek yöneticilerin, kadın çalışanlarla ilişkilerinde mesafeli olmaları ve sınırların aşılmaması 

ile ilgili ifadeler incelendiğinde, katılımcıların bu durumdan memnuniyet duydukları anlaşılmaktadır. Bir 

başka deyişle, erkek yöneticilerin kadın çalışanlarla mesafeli ve hatta duygudan uzak iletişim tarzının, kadın 

çalışanlar tarafından oldukça olumlu ve rahatlatıcı karşılandığını söylemek mümkündür. Örneğin, banka 

memuru olan Katılımcı 1, “Kadın yöneticiden izin almak erkek yöneticiden izin almaktan daha zordur. Çünkü neden 

izin aldığına dair detay sorar. Bu da personeli rahatsız eder. Çünkü özel olabilir ve anlatmak istemeyebilir. Erkek 

yöneticiler daha kolay izin verir ve detay sormaz.” diyerek kadın yöneticiyle çalışmanın bazen en önemli avantajı 

olarak dile getirilen “daha rahat iletişim kurabilme”nin, bazen karşılıklı ilişkilerde rahatsızlık yaratabildiğine 

işaret etmiştir. Buna karşılık, erkek yönetici ile iletişimde bu düzeyde bir rahatlık söz konusu olmadığından 

profesyonel iş ilişkisi daha sağlıklı olarak yürütülebilmektedir. Nitekim, devlet memuru olan Katılımcı 2’nin 

“Erkek yönetici ile ister istemez aranızda bir mesafe vardır. Bu mesafe daha seviyeli ve daha sağlıklı bir iş ilişkisi sunar.” 

ifadesi ile kimya mühendisi olan Katılımcı 5’in “Erkek yönetici daha mesafeli ve daha özenli bir yaklaşımda 

bulunuyor. Karşı tarafın sınırlarını aşmadan iş isteminde bulunuyor ve işi o şekilde yönetiyor.” ifadesi bu düşünceyi 

desteklemektedir.  

Tablo 5. Erkek Yöneticilerin Olumlu Özellikleri 

 KATEGORİLER KOD  

FREKANSI 

KATILIMCI  

FREKANSI 

KATILIMCI  

YÜZDESİ 

1 Profesyonel Yaklaşım 16 11 27.5 

2 Anlayışlı Olma ve Rahatlık 14 10 25 

3 Açık ve Özenli İletişim 13 12 30 

4 Göreve Dönüklük / Sonuç Odaklılık 8 8 20 

5 Başarıları Takdir Etme 3 2 5 

 Toplam 54   

Erkek yöneticilerin diğer bir olumlu özellikleri “anlayışlı ve rahat olmaları”dır ve bu konuya 10 katılımcı 

tarafından 14 kez değinilmiştir. Erkek yöneticilerin daha anlayışlı olduğuna ve onlarla çalışmanın daha kolay 

olduğuna ilişkin olarak enerji sektöründe uzman yardımcısı olan Katılımcı 8’in ifadesi dikkat çekicidir:  

“Erkek yöneticilerde de "ego" gözlemlense de kadın yöneticilere göre detaycı olmadıkları için çalışmak 

daha sorunsuz oluyor. Genel olarak düşündüğümüzde erkek yönetici, kadın yöneticiye göre daha esnek, 

daha anlayışlı, daha az evhamlı ve personele az da olsa özgürlük alanı sağlıyor.”  

12 katılımcı tarafından değinilen “Açık ve özenli iletişim” kodu altında sınıflandırılan ifadeler, erkek 

yöneticilerin iletişim kurmaya, astlarının farklı önerilerine ve hatta eleştirilerine, kadın yöneticilere kıyasla 

daha açık olduklarına ilişkin katılımcı düşüncelerini yansıtmaktadır. Ayrıca erkek yöneticilerin “çatışma” 

durumlarında özellikle kadın astlarına daha özenli ve insancıl bir yaklaşım sergiledikleri ve örtülü iletişimden 

kaçındıkları, daha dolaysız, kısa ve net bir iletişim tarzı benimsediklerine ilişkin ifadeler de bu kategori altında 

değerlendirilmiştir. Aşağıda bu ifadelerden bazı örnekler yer almaktadır.  

K13: “Geçmiş deneyimlerime göre erkekler kadınları incitmekten çekiniyor. Sadece iş konusunda daha 

ciddi tepkiler alabiliyorsunuz. Eğer duygusal anlamda sizin yaşamınızı etkileyecek bir olumsuzluk 

yaşattılarsa da kendilerini çok kötü hissediyorlar.” 
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K36: “Erkek yöneticilerin daha net olduklarını ve olayları kişisel algılamadıklarını düşünüyorum. Erkek 

yöneticilerle iletişim kurarken düşündüklerimi direkt söylediğimi, kadın yöneticilerle ise çoğu kez “böyle 

desem ne der, şöyle desem ne olur” diye düşünmek zorunda kaldığımı belirtebilirim.” 

Erkek yöneticilerin olumsuz özellikleri ise üç ana kod altında sınıflandırılmıştır (Tablo 6). Bunlar, görev odaklı 

iletişim, empati kuramama ve kadınsal sorunları paylaşamamadır. Görev odaklı iletişim kategorisi altında 

katılımcıların en fazla değindiği konuların başında, erkek yöneticilerin iletişim tarzının duygudan uzak, 

iş/sonuç odaklı olması, çalışanlarla yeterli iletişim kurmamaları, dinlemeye hevesli olmamaları gelmektedir. 

Bu bağlamda, Katılımcı 28 tarafından dile getirilen aşağıdaki ifade, kadın ve erkek yöneticilerin iletişim 

tarzındaki farklılığın, astların iş doyumu üzerindeki etkisine ilişkin önemli bir öngörü sağlamaktadır:  

“Kadın yönetici daha duygusal yaklaşır ve samimiyeti hissettirirken, erkek yönetici yaklaşımında 

duygulara pek yer vermez ve realist tutumunu hissettirir. Kadın yöneticinin bu tutumuyla saatlerce 

çalışma hissim olurken, erkek yöneticinin yaklaşımı ile mesai saatlerini baz alarak çalışırım.” 

Yazılım sektöründe İK sorumlusu olan Katılımcı 14, erkek yöneticilerin kadın yöneticilere kıyasla izin verme 

ve iş konusunda daha rahat olmaları ile ilgili düşüncesini şöyle belirtmiştir: “Erkek yöneticiler izin ve iş 

konusunda daha rahat görünebiliyorlar ama bu, daha rahat olduklarından değil; çalışanla uğraşmayı veya yüzleşmeyi 

tercih etmediklerinden (sosyal ve duygusal zeka eksikliği diye değerlendiriyorum).” Bu ifadenin, kadın yöneticilerin 

“izin verme” konusundaki katı tutumlarına veya detay sormalarına ilişkin eleştirilerle birlikte 

değerlendirildiğinde farklı bir bakış açısı sunduğu söylenebilir.  

Tablo 6. Erkek Yöneticilerin Olumsuz Özellikleri 

 KATEGORİLER KOD  

FREKANSI 

KATILIMCI  

FREKANSI 

KATILIMCI  

YÜZDESİ 

1 Görev Odaklı İletişim 9 5 12.5 

2 Empati Kurmama 2 2 5.0 

3 Kadınsal Sorunları Paylaşamama 2 2 5.0 

 Toplam 13   

Kadın yöneticilerin olumlu özelliklerine gelindiğinde ise bu konuya ilişkin 10 kategori belirlenmiş olup (Tablo 7) 

bunların içerisinde “empati kurma ve anlayış gösterme” olarak isimlendirilen kategorinin en sık tekrarlanan 

kod olduğu görülmektedir (16 katılımcı tarafından 21 kez). İfadeler incelendiğinde, katılımcılar sıklıkla kadın 

yöneticilerin empati kurabilme yeteneğinden bahsetmişler ve “Kadın, kadının halinden daha iyi anlar” cümlesini 

kurmuşlardır. Aşağıda bu kategori ile ilgili katılımcı ifadelerinden örnekler yer almaktadır:   

K12: “Bizler de kadın olunca, kadın kadının halinden daha iyi anlar. Hoşgörülü olup, anlayış gösterir, 

empati kurabilir. Bazen duruma göre, eğer annelik iç güdüsü yüksek bir birey ise o güdü ile şefkatle sarılıp 

kollayabilir.”  

K14: “Çalışanlarının ruh haline, özel hayatlarında yaşadıkları hem problemlere, üzüntülere hem de 

mutluluklara ve sevinçlere karşı daha duyarlı ve ilgililer. Çalışanları bu açıdan da takip ediyorlar. Daha 

anlayışlı ve hoşgörülüler. Empati kurabiliyorlar (…). Benim yaşadıklarıma benzer deneyimleri yaşadığını 

gördüğümde, yalnız olmadığımı hissediyorum.” 

K16: “Avantajları, yaşadığınız aynı fiziksel ve duygusal süreçlerden geçebiliyor olması ve empati 

kurabilme yetisine sahip olması, anlayabilmesi, kadın yönetici ile iletişimin daha hızlı ilerleyebiliyor 

olması, daha rahat olunabiliyor olması.” (…) “Kadın yöneticiler ile çalışmak, daha karmaşık olsalar da 

çalışanlarının doğum, özel dönem, duygusal ilişki vb. süreçlerinde daha fazla empati yapabildiğini ve 

anlayışlı olabildiğini gözlemliyorum.” 

K27: “Öncelikle kadın yöneticilerin kadın çalışanlarla daha fazla empati kurabildiklerini düşünüyorum. 

Sadece gözlerinize bakmakla bile kaygılarınızı, sevinç ve hüzünlerinizi daha rahat anlayabiliyorlar.” (…) 

“Erkek yöneticilere nazaran sizi daha iyi dinleyebiliyor. Heyecanla arka arkaya sıraladığınız cümlelerde 

bile söylemek istediğinizin özünü hemen anlıyorlar.” (…) “Sizi anladığını ve yanınızda olacağını 

hissetmek güven ortamı sağlıyor.” 

Kadın yöneticilerin diğer olumlu özellikleri incelendiğinde, detaylı ve çok yönlü düşünebilme, şefkatli, düzenli, 

disiplinli, duygusal, nazik, iyi bir iletişimci ve astlara destek olma özelliklerinin katılımcılar tarafından en az 5 kez 
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dile getirilen konular olduğu görülmüştür. Katılımcı 14, kadın yöneticilerin düzenli ve disiplinli olmaları 

hakkındaki görüşünü, “Bence, kadın yöneticiler kendilerini erkeklere göre daha fazla iş yaşamına adıyorlar. 

Sorumluluk duyguları kendilerine zarar verecek şekilde gelişmiş olabiliyor ve daha disiplinli olabiliyorlar” biçiminde 

dile getirmiş ve bunun nedenini “erkek egemen inşası olan çalışma yaşamında kendini ispat etmenin ve cinsiyetçi 

önyargılarla mücadele etmenin bir uzantısı olmaya” dayandırmıştır. Kadın yöneticilerin iş yaşamında 

karşılaştıkları bazı zorluklara açıklama getiren bu ifadenin, literatür tarafından da desteklendiği söylenebilir.  

Diğer taraftan, Katılımcı 28’in “şefkatli olma” kategorisi altında değerlendirilen “Çalıştığım kadın 

yöneticilerimin çocuklarının olması sebebiyle evde üstlendikleri anne sorumluluğunu iş yerinde de hissettirmişlerdir. 

Çalışanlarını çocukları olarak görüp onların her türlü iş-özel sorunlarına karşı ilgili yaklaşımları, çözüm bulmaya 

çalışmaları, anaç tutumları sebebiyle gördüğüm sevgi, beni her zaman aile ortamında hissettirmiştir.” ifadesinin, kadın 

yöneticilerin özel yaşam sorumluluklarının ve özellikle “annelik” rollerinin, çalışanlar tarafından 

gözlemlendiğinin ve bunun kimi zaman hoşa giden bir durum olabildiğini göstermektedir. 

Tablo 7. Kadın Yöneticilerin Olumlu Özellikleri 

 KATEGORİLER KOD 

FREKANSI 

KATILIMCI 

FREKANSI 

KATILIMCI 

YÜZDESİ 

1 Empati Kurma ve Anlayış Gösterme 21 16 40.0 

2 Detaylı ve Çok Yönlü Düşünebilme 9 7 17.5 

3 Şefkatli Olma 7 5 12.5 

4 Düzenli, Disiplinli Olma 6 5 12.5 

5 Duygusal Olma 5 4 12.5 

6 Nazik Olma 5 4 10.0 

7 İyi Bir İletişimci Olma 5 3 10.0 

8 Astlara Destek Olma 5 5 7.5 

9 İşe Adanmışlık 2 2 5.0 

10 Demokratik Olma 1 1 2.5 

 Toplam 66   

Kadın yöneticilerin olumsuz olarak algılanan özellikleri incelendiğinde (Tablo 8), “profesyonel olmayan 

davranışlar” kategorisi altında sınıflandırılan özelliklere katılımcıların yaklaşık yüzde 60’ının 49 kez değindiği 

görülmektedir. Bu kategori altında 5 alt kod bulunmaktadır. Bunlar, “kıskanç ve rekabetçi olma” (15 katılımcı 

tarafından 17 kez), “duygularıyla hareket etme” (17 katılımcı tarafından 24 kez), “yüksek ego” (5 kez), “sert 

ve agresif olma” (4 kez) ve “hemcinslerin dış görünüşü ve özel hayatı hakkında konuşmaları” (3 kez) 

biçiminde isimlendirilmiştir. Katılımcı ifadeleri incelendiğinde, kadın yöneticilerin kıskanç ve rekabetçi olmaları 

ile ilgili şu çarpıcı örnekler verilebilir:      

K6: “Kendini size rakip olarak gördüğünde iletişim süreci bozulabiliyor ve mobbinge gidebilen bir süreç 

başlıyor.” 

K17: “Kadın yöneticiler onların bilmediği bir şeyi bulduğunuzda öfkelenebiliyor. Kendilerinden daha iyi 

bir insanı hazmedemiyor ve bunu çok rahatça dışarı vurabiliyorlar.”  

K25: “Fakat tüm bunlara rağmen aynı cinsiyette olmanın ve kurulan duygusal bağların bir noktadan 

sonra yerini despotluk, gerginlik, kıskançlık gibi duygular alıyor.” 

K30: “Erkek yöneticilerin kadınlarla, kadın yöneticilerin erkeklerle daha rahat çalıştığını söyleyebilirim. 

Bunun birçok nedeni olabilir ama belirgin olarak kadın yöneticiler kendinden herhangi bir konuda iyi 

olan başka bir kadını etrafında pek istemiyor.” 

Kadın yöneticilerin duygularıyla hareket etmeleri kodu altında sınıflandırılan katılımcı ifadelerine bakıldığında, 

bu konuda genel olarak tutarsız davranışlar sergilemeleri ve duygu durumlarının dengesiz olması (Katılımcı 

34), ruh hallerinin değişken olması (Katılımcı 10), özel yaşamındaki sorunları işyerine taşımaları ve personele 

yansıtmaları (Katılımcı 1, 3, 8, 15, 16, 17, 25 ve 30) gibi konulara sıkça değinildiği dikkat çekmektedir. Bu 

ifadelerden bazıları şunlardır:   

K15: “Ne yazık ki zaman zaman kadın yöneticiler özel hayatlarındaki sorunları evde bırakmak yerine iş 

yerine taşıyabiliyor. Bu da yapılacak işin gecikmesine, onlardaki psikolojik çöküklüğün ofise / ekibe 

yansımasına neden olabiliyor.” 
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K17: “Evde ya da dışarıda yaşadıkları sorun tamamen ofisin içinde oluyor. Günaydın bile demedikleri 

olurdu…” 

K30: “Ya çok samimi ya da mesafeli oluyorlar. Dengeyi kurma konusunda daha zayıf olduklarını 

söyleyebilirim.” 

Bunların yanı sıra katılımcılar, kadın yöneticilerin iş ile ilgili kararlar verirken de duygularının etkisinde 

kalabildiklerini ve kimi zaman objektif olamadıklarını dile getirmişlerdir. Örneğin Katılımcı 2 düşüncesini, 

“özellikle sevdiği bir eleman değilseniz, iş yükünüz her zaman diğer arkadaşlarınızdan daha fazla olur.” biçiminde ifade 

etmiş ve kadın yöneticinin bazen duyguları doğrultusunda hareket ederek astları arasında adaletli 

davranmadığını vurgulamıştır. Benzer şekilde, aşağıdaki katılımcı ifadeleri de kadın yöneticilerin duygularını 

iş yerine ve profesyonel kararlarına yansıtmaları ile ilgili algılamalara örnek gösterilebilir:  

K13: “Fazla duygusal algıları olduğu için profesyonel olarak gerek karar verme gerekse inisiyatif alma 

konusunda ikilemde kaldıklarına tanık oldum.” 

K28: “Kadın yöneticilerin erkek yöneticilere göre yönetim tarzı daha duygu ağırlıklı olduğu için kararları 

subjektif olabilmektedir.” 

K34: “Kadın yöneticiler ise duygularını işlerine karıştırmamakta zorlandıkları için bir olayda çok başarılı 

tutum sergileyebiliyorken başka bir olayda şaşkınlık yaratabiliyorlar.” 

Tablo 8. Kadın Yöneticilerin Olumsuz Özellikleri 

 KATEGORİLER KOD 

FREKANSI 

KATILIMCI 

FREKANSI 

KATILIMCI 

YÜZDESİ 

1 Profesyonel Olmayan Davranışlar 49 23 57.5 

2 Detaycı 14 12 30.0 

3 Hırslı, Mükemmeliyetçi 8 6 15.0 

4 Kuralcı 5 3 7.50 

5 Otokratik 8 6 15.0 

6 Yüksek Performans Beklentisi 4 2 5.0 

 Toplam 88   

Kadın yöneticilerin olumsuz özellikleri kategorisi altında toplanan diğer kodlara bakıldığında, kadın 

yöneticilerin daha “detaycı” olmalarının 12 katılımcı tarafından 14 kez; “hırslı ve mükemmeliyetçi olma” ile 

“otokratik olmanın” 8’er kez; “kuralcı olmanın” 5, “yüksek performans beklentisinin” 4 kez dile getirildiği 

görülmektedir. Detaycı olma konusunda en fazla vurgulanan unsur, kadın yöneticilerin çok detaylı 

düşünmeleridir. Bu özellik, Tablo 7’de görüldüğü gibi bazen olumlu bir özellik olarak algılanırken bazen de 

olumsuz olarak algılanabilmektedir. Örneğin Katılımcı 12, “Bazı durumlarda detaylar arasında fazla oyalanmak 

zaman kaybettirebiliyor, ancak bazı durumlarda ise detaylar belirleyici olabiliyor.” diyerek bu özelliğin hem olumlu 

hem de olumsuz sonuçlarından söz etmiştir. Katılımcı ifadelerinde, kadın yöneticilerin bazen gereksiz 

detaylara takılıp kalmaları eleştirilmiş (Katılımcı 22, 30) ve bunun kimi zaman yorucu olabildiği (Katılımcı 

24); özellikle de bu detaycılık, hırs ve mükemmeliyetçilikten kaynaklandığında çalışanlar üzerinde ilave bir 

baskıya neden olduğu vurgulanmıştır (Katılımcı 3, 10, 14, 26). Katılımcı 30’un “Bazen gereksiz detaylara 

takılabiliyor. Bunun çok da gerekli olmadığını anlattığımızda bunu anlasa bile onay vermez; ‘Ben öyle istiyorum’ der.” 

(…) Hep kendi istediği olsun istiyorlar. Önerilerim sanki mevcut durumu beğenmeme gibi algılanıyor.” şeklinde dile 

getirdiği görüşü, kadın yöneticilerin detaycılığının yanında “Otokratik Olma” özelliklerine de işaret 

etmektedir. Zira burada, yöneticinin astların görüşlerine değer vermediği ve tüm karar verme yetkisini 

kendisinde topladığı fikri uyanmaktadır. Aşağıda verilen diğer iki ifadede de benzer bir katılığa ve kontrolcü 

tutuma rastlanmaktadır:  

K1: “Personeline doğru gelen ve personelin doğruluğundan emin olduğu bir konu hakkında inatla yanlış 

olduğunu savunmaktadır ve bilerek onu yanlışa yönlendirmektedir.” 

K16: “Kadın yöneticiler işe odaklanmalarının dışında çevresel etkenleri, insanları da kontrol altında ve 

gözlemleri dahilinde tutmaya daha meyilli oluyorlar.” 

Kadın yöneticilerin “Kuralcı Olma” kategorisinde değerlendirilen özelliklerine ilişkin katılımcı ifadeleri 

incelendiğinde, bu ifadelerde kadın yöneticilerin inisiyatif almaktan kaçındıkları ve kurallara, standartlara, 



E. Tolay 12/3 (2020) 2276-2296 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2289 

prosedürlere harfiyen uyulmasını talep ettikleri görülmektedir. Özellikle kadın yöneticilerle 20 yıl çalışmış 

olan bir sınıf öğretmeninin (Katılımcı 27), “Dezavantajlarının başında çok kuralcı olmaları geliyor. İş konusunda 

alınan kararların tamamıyla uygulanmasını istiyorlar. Aksaklık çıkması paniklemelerine neden oluyor.” (…) “Erkek 

yöneticiler olumsuz durumu kendi çözmek için uğraşıyor fakat kadın yönetici kuralı neyse, yaptırımı ne ise onun 

uygulanmasını istiyor.” biçimindeki ifadesi, söz konusu durumu net bir biçimde özetlemektedir. Benzer şekilde 

İş ve Meslek Danışmanı olan Katılımcı 11, “Farkın temel sebebi bence kadın yöneticilerin kuralcı ve esnemeyen, belli 

kalıplar içinde hareket etmeyi tercih eden yönetsel anlayışı.” (…) “İş konusunda risk almazlar, inisiyatif kullanmaktan 

kaçınırlar.” demiştir. 

4.4.  Kadın Yönetici ile Çalışmanın Avantaj ve Dezavantajlarına İlişkin Bulgular 

Kadın yönetici ile çalışmanın avantajlarına ilişkin katılımcı ifadelerinin kodlanması ile altı temel kategori 

ortaya çıkmıştır (Tablo 9). Bunlar; (i) Kadın ve anne olması ile ilgili avantajlar, (ii) Olumlu bir iş yeri atmosferi 

yaratma, (iii) Pratik ve hızlı sorun çözme (iv) Mentorluk yapma (v) İşleri planlanan zamanda tamamlama ve 

(vi) İyi bir dinleyici olmadır. Bu kategorilere toplam 91 kez değinildiği saptanmıştır. Diğer taraftan, avantajlar 

konusunda 33 katılımcının ifadeleri ile kodlama yapılmıştır. Zira 6 katılımcı (Katılımcı 8, 9, 10, 11, 29 ve 39) 

avantaj ile ilgili soruya doğrudan “kadın yönetici ile çalışmanın bir avantajını görmedim” cevabını 

vermişlerdir. 

Tablo 9. Kadın Yönetici ile Çalışmanın Avantajları 

  

KATEGORİLER 

KOD  

FREKANSI 

KATILIMCI 

FREKANSI 

KATILIMCI  

YÜZDESİ 

1 Kadın ve Anne Olmaları ile ilgili Avantajlar 67 31 77,5 

2 İyi Bir Dinleyici Olma 3 3 7,5 

3 Olumlu Bir İşyeri Atmosferi Yaratma 9 5 12,5 

4 İşleri Planlanan Zamanda Tamamlama 3 1 2,5 

5 Pratik ve Hızlı Sorun Çözme 5 3 7,5 

6 Mentorluk Yapma 4 1 2,5 

 Toplam 91   

 “Kadın ve anne olması ile ilgili avantajlar” kategorisine 31 katılımcı tarafından (katılımcıların %78’i) toplam 67 

kez değinilmiştir. Bu kategori içerisinde üç alt kod ortaya çıkmıştır. Bunlar: “empati ve rahatlık”, “sıcak ve 

samimi ilişkiler” ile “cinsel tacize maruz kalmama” avantajıdır. Empati ve rahatlık koduna katılımcılar toplam 

45 kez değinmişlerdir. Bu başlık altında örneğin beş katılımcı (12, 18, 19, 23, 38), doğrudan “Kadının halinden, 

en iyi kadın anlar” cümlesini kurarak düşüncelerini özetlemişlerdir. Aynı cinsten olmanın bir başka avantajı 

olarak katılımcılar, kadın yöneticilere çok özel ve hassas durumlarını rahatlıkla anlatabildiklerinden 

bahsetmişlerdir. Örneğin Katılımcı 2, “Hemcinsinize rahat açıklama yapabildiğiniz için doktora gidebilmek için izin 

almak daha kolaydır.” derken Katılımcı 4, “Kadınla çalışmak, sorunları iletme yönünden daha rahattır. Erkeklere 

kadınsal sorunları anlatmak daha bir güçtür.” demiştir. Katılımcı 15 ise bu konudaki düşüncelerini, “Kadınsal ve 

zaman zaman erkeklerin anlayamayacağı konular söz konusu olduğunda kadın bir yöneticiye sahip olmak ve her konuda 

daha şeffaf olabilmek bir avantaj.” biçiminde ifade etmiştir.  

Bazı katılımcılar ise “Annelik” olgusuna dikkat çekmişler ve özellikle kadın yöneticinin “anne” olması 

durumunda, astlarını çok daha iyi anlayıp onlara esneklik sunabilmesini vurgulamışlardır. Aşağıdaki 

örneklerden de görüleceği üzere, bu konu ile ilgili görüşler, benzerlik göstermektedir. 

K6: “Ev, aile, çocuk gibi iş dışındaki yaşamınızda gelişebilen sorunlara karşı daha duyarlı ve anlayışlı 

olabiliyorlar.” 

K20: “Özellikle bir anneyse, çocuğunuz hastalandığında izin konusunda daha iyimser yaklaşırlar.” 

K22: “Kadınların çocuklar konusunda daha hassas, erkeklerin daha gaddar olduğunu gördüm. O nedenle 

kadın yöneticiler çocukla ilgili bir problem olduğunda daha fazla empati kurabiliyorlar.” 

Yöneticinin kadın ve anne olması ile ilgili avantajlardan bir diğeri, “sıcak ve samimi ilişkiler” başlığı altında 

sınıflandırılmış olup bu konuya katılımcılar tarafından 20 kez değinilmiştir. Bu konuda özellikle Katılımcı 

30’un, “(Kadın yönetici ile) biçimsel olmayan ilişkiler kurmak daha kolay. Erkek yöneticilerle kurulan bu tarz ilişkiler 

farklı yorumlanabiliyor.” cümleleri dikkat çekici olup iş yaşamında dahi toplumsal bakış açısı nedeniyle kadın-

erkek ilişkilerinde daha dikkatli davranılmaya çalışıldığını göstermektedir. İki katılımcı ise kadın yönetici ile 
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çalışmanın avantajlarından birinin “Cinsel tacize maruz kalmamak” olduğunu ifade ederek bu konuyu daha 

hassas bir noktaya taşımışlardır. Reklamcılık alanında üst düzey yönetici olan Katılımcı 25 bu konudaki 

düşüncesini, “Özellikle Türkiye’de erkek yöneticilerin taciz mobbingi düşünüldüğünde kadın yönetici çok avantajlı 

oluyor.” şeklinde dile getirmiştir. Katılımcı 34 ise, kadın yönetici ile çalışırken fiziksel zorbalığa veya cinsel istismara 

maruz kalınmamasını bir avantaj olarak belirtmiştir.   

Kadın yönetici ile çalışmanın avantajları içerisinde en sık tekrarlanan ikinci kategori “Olumlu bir iş yeri 

atmosferi yaratma”dır. Bu kategoriye 5 katılımcı tarafından 9 kez değinilmiştir. Konu ile ilgili öne çıkan ifadeler 

incelendiğinde, kadın yöneticilerin çeşitli tutum ve davranışları ile işyerinde katılımcı, demokratik, dengeli, 

kapsayıcı, adil, güvenli, huzurlu ve anlayışlı bir ortam yarattıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Bunlara ilave 

olarak, kadın yöneticilerin astlarına anne/abla gibi yaklaşabilmeleri, sevgilerini açıkça gösterebilmeleri, 

onların özel günlerine önem vermelerinin, çalışanların kendilerini aile ortamında hissetmelerine yardımcı 

olduğu görülmektedir. Bu konuyla ilgili bazı katılımcı ifadeleri aşağıda sunulmaktadır: 

K14: “Daha anlayışlı ve hoşgörülüler. Empati kurabiliyorlar ki bu da zaten zor olan ve zamanımızın 

büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz çalışma ortamında ihtiyaç duyduğumuz insani tarafı güçlendiriyor, 

aile ortamını yaratıyor.” (…) “Grup içi iletişimi güçlendiriyor ve sıklığını artırarak daha katılımcı ve 

demokratik bir ortam yaratıyorlar.” (…) “Her seviyede, her çalışana değer verdiklerini gösterebiliyorlar. 

Dengeli, kapsayıcı ve adil bir çalışma ortamı yaratıyorlar.” 

K28: “Çalışanlarını, çocukları olarak görüp her türlü iş-özel sorunlarına karşı ilgili yaklaşımları, çözüm 

bulmaya çalışmaları, anaç tutumları sebebiyle gördüğüm sevgi, beni her zaman aile ortamında 

hissettirmiştir.”  

Kadın yönetici ile çalışmanın dezavantajları kapsamında ise iki temel kategori ortaya çıkmıştır (Tablo 10). Bunlar, 

(i) Duyguların iletişim ve karar süreçlerini bozması ve (ii) Sınırların aşılması ve mesafeyi koruyamama olarak 

isimlendirilmiştir. Bu kategoriler içerisinde 6 katılımcı 10 kez, kadın yönetici ile ilişkide sınırların aşılması ve 

aradaki mesafenin korunamaması sorununu dile getirmiştir. Bu konu ile ilgili olarak katılımcılar, kadın yönetici 

ile samimiyetin fazla olmasının dezavantajlı olabildiğinden, aradaki saygının zarar görmesinden veya bir 

araya gelindiğinde iş yerinde olanlar hakkında dedikodu yapılmasından bahsetmişlerdir. Burada kadın 

yöneticiye yöneltilmiş bir eleştiriden ziyade, iki tarafın da ilişkinin sınırını çizememesine yönelik bir öz-

eleştiriden söz etmek mümkündür.    

K5: “Dezavantaj ise; bazen bu samimiyet bazı zamanlar saygının zedelenmesine de neden olabiliyor. 

Sınırları aşmak veya aştığını fark etmemek bu samimiyet yüzünden mümkün olabiliyor.” 

K22: “Bence en büyük dezavantajı, bir kadınla bir masaya oturduğunuzda, konunun eninde sonunda 

şirkette olup bitenlere, kimin kiminle ne yaptığına bağlanması.” 

Diğer taraftan, aşağıdaki iki katılımcının ifadesinde görüleceği üzere, bazen bu konuda doğrudan kadın 

yöneticiyi hedef alan eleştiriler de söz konusu olabilmektedir: 

K30: “Özel hayatınızla daha fazla ilgileniyorlar ve mesafe koymak istediğinizde bundan hoşlanmıyorlar.” 

K40: “Kadın yönetici, personelle mesafesini koruyamıyor. İş dışı konuşmalara yer veriyor. 

Gruplaşmalara sebebiyet veriyor. İşle ilgisi olmayan, duygusal davranışlar sergiliyor. Görüntüye, 

kurumsal görünümden fazla yorum yapıyor (saç, tırnak).” (…) “Kadın yönetici için (dezavantajlar), 

gereğinden fazla özel hayata müdahale edilmesi, gruplaşma yaratılması, dedikodu ve çekiştirmeye yol 

açılması, sürekli ilgi beklentisi, gereksiz konuşmalardır.” 

Tablo 10. Kadın Yönetici ile Çalışmanın Dezavantajları 

  

KATEGORİLER 

KOD  

FREKANSI 

KATILIMCI 

FREKANSI 

KATILIMCI  

YÜZDESİ 

1 Duyguların, İletişim ve Karar Süreçlerini Bozması 19 14 35,0 

2 Sınırların Aşılması - Mesafeyi Koruyamama 10 6 15,0 

 Toplam 29   

Kadın yöneticilerin erkek yöneticilere kıyasla daha duygusal olmaları, kimi zaman olumlu bir özellik olarak 

değerlendirilirken bazen de olumsuz olarak algılanabilmektedir. Özellikle bu duygusallığın kadın yöneticinin 
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davranışlarına ve astları ilgilendiren kararlara çok fazla yansıması durumunda katılımcılar bunu bir 

dezavantaj olarak görmeye başlamaktadır. Bu konuya 14 katılımcı toplam 19 kez temas etmiştir.  

K6: “Kendini size rakip olarak gördüğünde iletişim süreci bozulabiliyor ve mobbinge gidebilen bir süreç 

başlıyor. Bazı durumlarda duyguları mantığının önüne geçebiliyor. Kişiler arası iletişimde daha önce 

yaşanılan problemler her iki taraf açısından unutulmadığı için sonraki iletişim ve karar verme süreci 

olumsuz etkilenebiliyor.” 

K13: “Fazla duygusal algıları olduğu için profesyonel olarak gerek karar verme gerekse inisiyatif alma 

konusunda ikilemde kaldıklarına tanık oldum. Bu nedenle çalışan olarak eğer siz de duygusalsanız ve 

sorunlarla başa çıkamama durumunuz varsa çatışma yaşıyorsunuz.”  

K17: “Erkek yöneticilerin de bizleri anlamadığı birçok şey olabiliyor fakat daha alttan alan yapıları var. 

Bir hata yaptıklarında özür dilemeseler bile bir şekilde kendilerini affettirmeye çalışıyorlar. Kadınlarda 

ise asla geri dönüş olmuyor.” 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere, iş yerindeki ast-üst ilişkilerinde kadınlar arasındaki çatışmaların 

çözümü, bir kadın çalışan ile erkek yönetici arasındaki çatışmaya kıyasla, çok daha zor olabilmektedir. Kadın 

yöneticilerle ilişkilerde yaşanabilecek olumsuz bir durum, yöneticinin iletişimi bazen tamamen kesmesi ile 

sonuçlanmakta ve bu da ilişkinin yeniden tesis edilmesini imkansız hale getirebilmektedir.  

4.5.  Kadın veya Erkek Yönetici ile Çalışma Tercihlerine İlişkin Bulgular  

Katılımcılara yöneltilen “Özel olarak Kadın ya da Erkek yönetici ile çalışmayı tercih eder misiniz?” sorusuna 

katılımcıların %37,5’i (15 katılımcı) “Erkek Yönetici”, %17,5’i (7 katılımcı) “Kadın yönetici” cevabını 

vermişlerdir (Tablo 11). Buna ilave olarak 5 katılımcı, çeşitli nedenlerle (örneğin hiç erkek yönetici ile 

çalışmamış olması gibi) herhangi bir tercihte bulunamayacağını ifade ederken 5 katılımcı da yöneticileri kadın 

ya da erkek olarak ayırt etmek istemediğini; bu tür bir tercihte cinsiyetin değil, yöneticinin adil, karakterli, 

profesyonel olması gibi özelliklerinin belirleyici olması gerektiğini ifade etmiştir.  

Tablo 11. Kadın ya da Erkek Yönetici ile Çalışma Tercihleri 

 KATEGORİLER KATILIMCI FREKANSI KATILIMCI YÜZDESİ 

1 Erkek yönetici tercih ederim 15 37.5 

2 Kadın yönetici tercih ederim 7 17.5 

3 Yöneticinin özelliklerine bağlı 5 12.5 

4 Tercih yapamam 5 12.5 

    

Katılımcı 19’un “Tercih etme hakkım olsaydı kesinlikle kadın yönetici ile çalışmak isterdim.” cümlesine karşılık, 

Katılımcı 22’nin “Tercih şansım olsa kesinlikle erkek yönetici ile çalışmayı tercih ederim.” cümleleri göz önüne 

alındığında, yine geniş bir skalada değerlendirilebilecek cevaplar olduğu söylenebilir. Bu noktada, yöneticinin 

özelliklerinin ön planda olmasının daha doğru olacağını belirten katılımcıların ifadelerinden örnekler 

sunularak bu katılımcıların hangi faktörleri vurguladıkları incelenebilir.    

K16: “Günümüzde artık erkek-kadın yönetici olarak ayırmak biraz daha zorlaşıyor. Cinsiyet ayrımı 

gözetmeksizin insani ve profesyonel dengeyi kurabilen bir yönetici tercih ediyorum.”  

K23: “Ben herhangi bir cinsiyeti özel olarak tercih etmem. Önemli olan idareci vasıflarına sahip 

olabilmek. Bu da karakter ile ilgili bence.”  

K26: “Profesyonel ve adaletli olduktan sonra fark etmez kadın ya da erkek olması.”  

K38: “Yöneticinin cinsiyetinden ziyade insanlığı ve adaleti önemli bence.”  

K29: “Özel olarak hangisiyle çalışmak isterdim diye düşündüğümde bir tercihte bulunamıyorum ve 

aslında tercihte bulunulmasının çok da doğru olduğunu düşünmüyorum.” 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Kadın çalışanların kadın yöneticileri hakkındaki algılamalarını ve tutumlarını araştırmayı ve iş yaşamında 

kadınlar arasındaki hiyerarşik ilişkileri, literatürdeki mevcut yaklaşımlar ışığında tartışmayı amaçlayan bu 
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çalışmada 20 farklı sektörden 40 kadın çalışana ulaşılarak nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve aşağıda kısaca özetlenen temel sonuçlara ulaşılmıştır:  

- Katılımcıların yaklaşık yarısı kadın yönetici ile çalışmanın kendisinde olumlu duygular uyandırdığını 

söylerken diğer yarısı olumsuz duygular uyandırdığını ifade etmiştir. Bu bulgu, literatürdeki araştırmalar 

ile birlikte değerlendirildiğinde çalışanların kadın yöneticiyle çalışmak konusundaki tutumları hakkında net 

bir sonuç çıkarmak mümkün görünmemektedir. Zira bazı araştırmalarda katılımcıların “kadın yönetici” 

fikrine olumsuz yaklaştıkları (Balgiu, 2013) ya da başarılı bir yöneticinin “erkek” olarak düşünüldüğü 

(Willemsen, 2002) sonucuna ulaşılırken Sertkaya ve arkadaşlarının (2013) spor örgütlerinde yaptıkları 

araştırmada olduğu gibi, kadınların, hemcinslerinin yönetici olmalarına erkeklere kıyasla daha olumlu 

yaklaştıklarının tespit edildiği çalışmalar da bulunmaktadır.  

- Katılımcıların yarısından fazlası, kadın ve erkek yönetici ile çalışmak arasında belirgin farklar olduğu 

yanıtını vermişlerdir.  

- Erkek yöneticilerin kadın yöneticilere kıyasla daha profesyonel davranışlar sergiledikleri, bu çerçevede, 

karşılıklı ilişkilerde daha mesafeli oldukları, sınırları aşmadıkları, duygularını işe karıştırmadıkları, net 

kararlar verebildikleri, kıskanç ve kaprisli olmadıkları, astlarını kendilerine rakip olarak görmedikleri, 

onlara özel hayatlarıyla ilgili sorular sormadıkları vurgulanmıştır. Diğer taraftan, erkek yöneticiyle 

çalışmanın olumsuz bir yönü olarak, kadın çalışanların özel durumlarını erkek yönetici ile konuşmakta 

zorlanmaları ve rahat iletişim kuramamaları belirtilmiştir. Ayrıca erkek yöneticilerin duygudan uzak ve 

görev odaklı bir iletişim tarzını benimsemeleri de olumsuz bir özellik olarak tanımlanmış ve duygusal 

zekalarının ve empati yeteneklerinin kadın yöneticilere kıyasla daha zayıf olduğu vurgulanmıştır.  

- Kadın çalışanların özellikle aile yaşamlarına ilişkin sorumlulukları ve kadınlara özgü rahatsızlıklar söz 

konusu olduğunda, kadın astlar kadın yöneticilerle birlikte çalışmayı önemli bir avantaj olarak 

görmektedirler. Bu durum, toplum tarafından kadınlara atfedilen cinsiyet rollerinin bir sonucu olarak 

değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra, kadın yöneticilerin detaylı ve çok yönlü düşünebilme, şefkatli, düzenli, 

disiplinli, duygusal, nazik, iyi bir iletişimci olma gibi özellikleri, katılımcılar tarafından sıklıkla 

vurgulanmıştır. 

- Kadın yöneticilerin olumsuz özelliklerinin başında profesyonel olmayan davranışlar kategorisi gelmektedir. Bu 

kategori, kıskanç ve rekabetçi olma, duygularıyla hareket etme, yüksek ego, sert ve agresif olma, 

hemcinslerinin dış görünüşü ve özel hayatı hakkında konuşmak gibi davranışları içermektedir. Kadın 

yöneticilerin diğer olumsuz özellikleri ise detaycı, hırslı, mükemmeliyetçi, otokratik ve kuralcı olmalarıdır. 

Kadın yöneticilerin olumsuz özelliklerine ilişkin bu bulguların, İmamoğlu Akman ve Akman’ın (2016) kadın 

öğretmenlerin kadın okul yöneticileri hakkındaki görüşleri ile ilgili araştırmalarının sonuçları ile önemli 

ölçüde benzerlik taşımaktadır.   

- Kadın yönetici ile çalışmanın, kadın ve anne olması, olumlu bir iş yeri atmosferi yaratma, pratik ve hızlı 

sorun çözme, mentorluk yapma, işleri planlanan zamanda tamamlama ve iyi bir dinleyici olma gibi altı temel 

avantajı ortaya çıkmıştır.  

- Katılımcılar, kadın yönetici ile samimiyetin fazla olmasının bazen dezavantajlı olabildiğinden bahsetmiş ve 

bunun iş ilişkisine zarar verebildiğini vurgulamışlardır. Bu noktada, doğruda kadın yöneticiye yöneltilmiş 

bir eleştiriden ziyade, iki tarafın da ilişkinin sınırını çizememesine yönelik bir öz-eleştiriden söz etmek 

mümkündür. Bununla birlikte, kadın yöneticinin bazı davranışlarının katılımcılar tarafından özel hayata 

müdahale olarak algılandığına ilişkin ifadeler de bulunmaktadır. 

- Katılımcıların yaklaşık yüzde 40’ı erkek yöneticiyle; dörtte birinden daha azı ise kadın yöneticiyle çalışmayı 

tercih ettiğini belirtmiştir. Bu bulgunun geçmişteki ve günümüzdeki farklı araştırma sonuçları ile tutarlı 

olduğu görülmektedir (örneğin Kanter, 1993; Berkman, 2005; Eagly ve Karau, 2002; Randstad Araştırması, 

2016; www.kigem.com, 2019). Bu durum, gerek toplumda ve doğal olarak kadın çalışanlarda varlığını 

sürdürmeye devam eden cinsiyetçi rol kalıplarına ve gerekse kadın yöneticilerin bir kısmının, Sosyal Kimlik 

Teorisi ve Kraliçe Arı fenomeni bağlamında değerlendirilebilecek tutumlarına dayandırılabilir.  

Kadın çalışanların kadın yöneticilere ilişkin algılamaları değerlendirildiğinde, Türk yönetim kültürünün bir 

özelliği olan “dişil yönetim” tarzına ilişkin beklentinin devam ettiği söylenebilir. Nitekim araştırmada, kadın 

yöneticilerin nazik, uyumlu, anlayışlı, yardımsever, dengeli olmak gibi dişil özellikler sergilemeleri 

katılımcılar tarafından “olumlu” olarak değerlendirilirken hırslı, mükemmeliyetçi, detaycı, kuralcı, otokratik 

ve iş odaklı olma gibi eril davranışlar sergilemeleri “olumsuz” olarak nitelendirilmiştir. Bu bulgu, Özen’in 

(1998) “Türkiye’de Kadın ve Erkek Kamu Yöneticilerinin Yönetim Tarzı Açısından Farklılaşması ve Eril Erkek 
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– Dişil Kadın Varsayımının Geçerliliği” isimli çalışmasının sonuçları ile tutarlıdır. Bununla birlikte, adı geçen 

araştırmada her iki grubun da dişil bir yönetim tarzı benimsediği; ancak kadın yöneticilerin göreceli olarak 

biraz daha dişil göründükleri saptanmıştır. Görüldüğü gibi, kadın yöneticilerden beklenen bu davranışlar, 

Türk toplumunda kadına ve erkeğe atfedilen cinsiyet rolleriyle ilişkilidir. Doğal olarak iş yaşamında da bu 

cinsiyet rolü beklentileri devam etmekte ve bu kalıpların dışında davranan kadın yöneticiler yadırganmakta 

ve eleştirilmektedir.  

Yönetimde kadın-erkek farklılaşması perspektifine uygun olarak, kadın yöneticilerden bazen yöneticilikten 

ziyade “annelik” yapmaları beklenmekte; gerçekte erkek bir yöneticiden beklenmeyecek derecede şefkat, 

anlayış ve hoşgörü talep edilebilmektedir. Bunu yapmayan bir kadın yönetici ise erkeksi olmakla, kadın 

kimliğini yitirmekle, anlayışsız olmakla suçlanabilmektedir. Nitekim mevcut araştırmada dikkat çeken bir 

nokta, katılımcıların kadın yöneticilerden yüksek düzeyde profesyonellik beklerken aynı zamanda kendisini 

bir anne ve kadın olarak her zaman anlamasını, empati kurmasını ve kendisine şefkatle yaklaşmasını 

beklemeleridir. Bu durum, Türk iş insanlarının “paternalist liderlik” beklentisine dayandırılabilir. Paternalist 

liderliğin kökenleri Türk yönetim tarihi kadar eski olup son yıllarda Türkiye’de yapılan araştırmalar, 

üniversite öğrencilerinin ve çalışanların yöneticilerinden paternalist liderlik davranışları beklemeyi 

sürdürdüğünü göstermiştir (Aktaş ve Sargut, 2011; Gürcan, 2018; Gelmez ve Akça Ertürk, 2019; Tolay, 2020). 

Ancak bu beklentinin, kadına yönelik cinsiyetçi önyargılar ile birleştiğinde, kadın yöneticiden beklenen rolleri 

daha da karmaşıklaştırdığı söylenebilir.  

Diğer taraftan, çalışmanın kapsamını sınırlandırma gereği nedeniyle bu araştırmaya dahil edilmeyen 

“katılımcı öyküleri” ile birlikte düşünüldüğünde, bazı kadın yöneticilerin kadın astlarına yönelik 

davranışlarının, hukuki bir süreç başlatıldığında ciddi yaptırımlara neden olabilecek düzeyde mobbing 

davranışları içerdiği görülmüştür. Kadın yöneticilerin erkeklerin egemen olduğu iş yaşamında üst düzeylere 

tırmanmak ve o düzeylerde başarılı bir biçimde kalmak gibi bir güdüyle erkeklerden daha eril eğilimler 

yansıtması “Yönetimde kadın-erkek benzeşmesi” perspektifinden değerlendirilebilir. Kadın yöneticilerin 

kadın astlarına yönelik saldırgan tutumlarını ise “Kraliçe Arı Fenomeni” çerçevesinde düşünmek 

mümkündür. Bu açıdan bakıldığında, mevcut araştırmanın hem yönetimde kadın-erkek farklılaşması hem de 

kadın-erkek benzeşmesi yaklaşımlarını desteklediği görülmüştür. Diğer taraftan, Özen’in (1998) 

araştırmasında ortaya çıkan bir sonuç, Türk kültürü ve kamu-özel sektörleri açısından değerlendirildiğinde 

oldukça çarpıcıdır. Araştırmada, kadın yöneticilerin erkeklerin egemen olduğu bürokratik yapı içinde üst 

kademelere tırmanmak ve o kademelerde başarılı bir biçimde kalmak güdüsüyle daha eril ya da daha az dişil 

eğilimler yansıtmadığı saptanmıştır. Bu sonuç, yönetimde kadın-erkek benzeşmesi yaklaşımını 

desteklememektedir. Fakat yazar bu sonucu, kamu kurumlarındaki, performansa değil kıdeme ve 

kayırmacılığa dayalı yükselme sistemi ile ilişkilendirmiştir. Buna göre, benzer bir araştırmanın, performansa 

dayalı ödüllendirmenin ve yükselmenin esas olduğu özel sektörde yapılması durumunda, farklı sonuçlar elde 

edilmesi beklenebilir. Bu bakımdan konu ile ilgilenen araştırmacılara, Türkiye’de kamu sektörü ve özel sektör 

arasındaki ayırt edici farklılıkları göz önünde tutarak her iki sektör için ayrı ayrı ve karşılaştırmaya dayalı 

araştırmalar yapmaları önerilebilir.   

Bu çalışmanın, kadın çalışanların perspektifinden kadın yöneticilerin nasıl algılandığını göstermesi 

bakımından kadın yöneticilerimize bir bakış açısı kazandırabileceği düşünülmektedir. Gerek sayısallaştırılmış 

verilerle gerekse katılımcı ifadelerinden örneklerle, kadın çalışanların bir kadın yöneticide ne tür davranışları 

beğendikleri, hangi davranışları eleştirdikleri veya rahatsız oldukları gibi sorulara somut ve derinlemesine 

yanıtlar verilebilmiştir. Kadın çalışanlar açısından ise bu çalışmanın önemli bir yararı, yapılan 

değerlendirmelerin bireysel algılamalara göre farklılaşabildiğini göstermesidir. Örneğin, kadın yöneticilerin 

detaylı ve çok yönlü düşünme becerisi bazı katılımcılar tarafından çok önemli bir yetenek olarak görülürken 

bazı katılımcılar tarafından rahatsız edici ve yıpratıcı olarak değerlendirilmiştir. Bunun da ötesinde, kadın 

çalışanlar, genellikle kadın yöneticileri duygusal olmaları, duygularıyla hareket etmeleri ve bu nedenle de 

profesyonel olmadıkları yönünde eleştirirken diğer taraftan kadın ve anne oldukları için rahat iletişim 

kurmanın avantajlarından bahsetmekte ve kendilerine bu konuda her zaman anlayış göstermelerini 

beklemektedirler. Hurst ve arkadaşlarının (2018a) çalışması ile tutarlı olan bu sonucun, bir kez daha kadına 

atfedilen cinsiyet rolleri ile yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, kadın çalışanların, kadın 

yöneticileri değerlendirirken cinsiyetten bağımsız olarak değerlendirmelerinin önemli olduğu söylenebilir.  
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Araştırmanın sonuçları, kadın çalışanların erkek yöneticilerle çalışmayı tercih etme eğiliminin, literatür ile 

tutarlı olarak devam ettiğini de kanıtlamaktadır. Bununla birlikte, katılımcıların bu tercihinde kendi olumsuz 

deneyimlerinin belirleyici olduğu ve kadın yöneticileri genellikle cinsiyetten bağımsız faktörlerle 

değerlendirmeye çalıştıkları da gözlemlenmiştir. Çalışmanın genel olarak Yönetim ve Organizasyon 

literatürüne, özel olarak ise Kadın Yöneticiler, Cinsiyet Çalışmaları ve Cinsiyetçi Kalıp Yargılar ile ilgili 

alanlara katkı sağlaması umulmaktadır. Konu ile ilgilenen araştırmacılara, kadın yöneticilerin bakış açısını 

açığa çıkarmaya yönelik nitel araştırmalar yaparak literatüre katkı sağlamaları önerilebilir.  

TEŞEKKÜR 

Uzman incelemesini gerçekleştiren Sayın Doç. Dr. Burcu Şentürk (Ege Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü), 
Doç. Dr. Olca Sürgevil Dalkılıç (Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü), Öğr. Gör. Dr. Benan Kurt 
Yılmaz (Sinop Üniversitesi, Ayancık Meslek Yüksekokulu) ve Araş. Gör. Umut Denizli’ye (Dokuz Eylül 
Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü) araştırmaya yaptıkları değerli katkılar 
için teşekkür ederim.    

 

KAYNAKÇA 

Alemie, A. B. (2011). Perceived Difference Between Male and Female Managers: The Impact of Gender Stereotyping on 

Leadership Style, Emergence, Effectiveness and Acceptance, LAP LAMBERT Academic Publishing.  

Aktaş, M. ve Sargut, A. S. (2011). İzleyicilerin Kültürel Değerlerine Göre Liderliğe Duyulan Gereksinme Nasıl 

Farklılaşır?: Kuramsal Bir Çerçeve, Amme İdaresi Dergisi, 44(4): 145-163.  

American Psychological Association (2006). When the Boss is a Women, https://www.apa.org/ 

research/action/boss (Erişim Tarihi: 28 Mart 2020). 

Ataay, N. A. (1998). Kadın Yöneticilerin Kariyer Boyutları ve Etmenleri, 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek 

Konferansı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, İnsan Hakları Araştırma ve Derleme 

Merkezi, Yayın No: 16., Ankara, 237-253. 

Akbaş, G. ve Korkmaz, L. (2017). Kadın Yöneticiler: Görünmez Engellerin Gölgesinde Yükselme Çabası, İş ve 

İnsan Dergisi, 4 (2), 73-86. 

Aycan, Z. (2004). Key Success Factors for Women in Management in Turkey, Applied Psychology: An 

International Review, 53 (3), 453-477. 

Balgiu, B. A. (2012). Perceptions of Women as Managers. The Difference of Attitude between Employees and 

Non-Employess, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 78, 330-334.  

Baykal, E. (2018). Sosyal Kimlik Teorisi Perspektifiyle Kraliçe Arı Sendromu, Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE 

Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (16), 159-175.  

Berkman, Y. A. (2005). Attitudes Towards Women Managers: Development of a New Measure. Koç Üniversitesi SBE 

Yüksek Lisans Tezi.  

Boulgarides, J. D. (1984). A Comparison of Male and Female Business Managers, Leadership & Organization 

Development Journal, 5 (5), 27-31. 

Brenner, O. C., Tomkiewicz, J. ve Schein, V. E. (1989). The Relationship Between Sex Role Stereotypes and 

Requisite Management Characteristics Revisited, The Academy of Management Journal, 32 (3), 662-669. 

Bickford, N. (2011). Queen Bees – An Evolving Species or an Office Myth? Financial Times. 

https://www.ft.com/content/9bc76152-f3f9-11e0-b221-00144feab49a (Erişim Tarihi: 30 Mart 2020). 

Burke, S. ve Collins, K. (2001). Gender Differences in Leadership Styles and Management Skills, Women in 

Management Review, 16 (5), 244-257. 

Cevher, E. ve Öztürk, U. C. (2015). İş Yaşamında Kadınların Kadınlara Yaptığı Mobbing Üzerine Bir 

Araştırma, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (4), 860-876. 

Derks, B., Laar, C. V., Ellemers, N. ve Groot, K. (2011a). Gender-Bias Primes Elicit Queen-Bee Responses 

among Senior Policewomen, Psychological Science, 22 (10), 1243-1249. 

https://www.apa.org/
https://www.ft.com/content/9bc76152-f3f9-11e0-b221-00144feab49a


E. Tolay 12/3 (2020) 2276-2296 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2295 

Derks, B., Ellemers, N., Laar, C. V. ve Groot, K. (2011b). Do Sexist Organizational Cultures Create the Queen 

Bee, British Journal of Social Psychology, 50, 519-535. 

Derks, B., Laar, C. V. ve Ellemers, N. (2016). The Queen Bee Phenomenon: Why Women Leaders Distance 

Themselves from Women, The Leadership Quarterly, 27, 456-469. 

Duehr, E. E. ve Bono, J. E. (2006). Men, Women, and Managers: Are Stereotypes Finally Changing?, Personnel 

Psychology, 59(4), 815-846. 

Eagly, A. H. ve Johnson, B. T. (1990). Gender and Leadership Style: A Meta-Analysis, Psychological Bulletin, 

108(2), 233-256. 

Eagly, A. H. ve Johannesen-Schmidt, M. C. (2001). The Leadership Styles of Women and Men, Journal of Social 

Issues, 57 (4), 781-797.  

Eagly, A. H. ve Karau, S. J. (2002). Role Congruity Theory of Prejudice Toward Female Leaders, Psychological 

Review, 109(3), 573-598.  

Er, O. ve Adıgüzel, O. (2015). Cam Tavan Gölgesindeki Kraliçe Arılar: Kadınların Kariyer İlerlemelerinde 

Karşılaştıkları Engeller ve Etkili Liderlik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi SBE Dergisi, 2, 163-175.   

Gelmez, M. ve Akça Ertürk, E. (2019). Özel Bir Hastanede Liderlik Stillerinin ve Çalışan Performansının 

İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 22 (1), 51-72.   

Gmür, M. (2006). The Gendered Stereotype of the ‘Good Manager’ Sex Role Expectations towards Male and 

Female Managers, Management Revue, 17 (2), 104-121. 

Gürcan, N. (2018). Türk Kültüründe Paternalist Liderlik Davranışlarının İzleyenler Üzerindeki Etkisi: Y Kuşağına 

Yönelik Bir Araştırma. DEÜ SBE Yüksek Lisans Tezi, İzmir.  

Hurst, J., Leberman, S. ve Edwards, M. (2018a). Women Managing Women: An Holistic Relational Approach 

to Managing Relationships at Work, Journal of Management & Organization, 24 (4), 500-516.  

Hurst, J., leberman, S. ve Edwards, M. (2018b). The Career Impacts of Women Managing Women, Australian 

Journal of Management, 43 (1), 132-151.  

İmamoğlu Akman, G. ve Akman, Y. (2016). Kraliçe Arı Sendromu Bağlamında Kadın Öğretmenlerin Kadın 

Yöneticilere İlişkin Görüşleri, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (3), 748-763.  

Jackson, J. F. L. ve O’Callaghan, E. M. (2009). What Do We Know About Glass Ceiling Effects? A Taxonomy 

and Critical Review to Inform Higher Education Research, Research in Higher Education, 50, 460-482. 

Kadın Çalışan Erkek Yönetici Tercih Ediyor. https://www.kigem.com/kadin-calisan-erkek-yonetici-tercih-

ediyor.html (Erişim Tarihi: 19 Şubat 2020).  

Kanter, R. M. (1993). Men and Women of the Corporation, New York, Basic Books. 

Karaca, A. (2007). Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri: Cam Tavan Sendromu Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma. 

Selçuk Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi. Konya 

Karakuş, H. (2014). Kraliçe Arı Sendromu – Pembe Taciz, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 334-356.  

Kızıldağ, D. (2018). Yönetimde Kadın Sorunsalı. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 14 (1-2), 48-69. 

Kurt Yılmaz, B. (2019). Cinsiyete Dayalı Tokenizm: Kadın Egemen ve Erkek Egemen Mesleklerde Nitel Bir Araştırma. 

Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, İzmir.  

Mukhtar, S. M. (2002). Differences in Male and Female Management Characteristics: A Study of Owner-

Manager Businesses, Small Business Economics, 18 (4), 289-311. 

Negiz, N. ve Yemen, A. (2011). Kamu Örgütlerinde Kadın Yöneticiler: Yönetici ve Çalışan Açısından 

Yönetimde Kadın Sorunsalı, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

24, 195-214. 

Özen, Ş. (1998). Türkiye’de Kadın ve Erkek Kamu Yöneticilerinin Yönetim Tarzı Açısından Farklılaşması ve 

Eril Erkek – Dişil Kadın Varsayımının Geçerliliği. 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı. 

https://www.kigem.com/kadin-calisan-erkek-yonetici-tercih-ediyor.html
https://www.kigem.com/kadin-calisan-erkek-yonetici-tercih-ediyor.html


E. Tolay 12/3 (2020) 2276-2296 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2296 

Ankara, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi 

Yayın No: 16., 217-236. 

Powell, G. N. (1990). One More Time: Do Female and Male Managers Differ?, Academy of Management, 4 (3), 

68-75. 

Randstad Araştırması. (2016). https://www.randstad.com.tr/hakkimizda/haberler-ve-duyurular/randstadtan-

haberler/erkek-calisanlar-yoneticilik-pozisyonlari-icin-desteklenirken-calisanlar-cinsiyet-esitligi-

olan-takimlarda-calismayi-tercih-ediyorlar  (Erişim Tarihi: 1 Mart 2020). 

Schein, V. E. (1975). Relationships Between Sex Role Stereotypes and Requisite Management Characteristics 

among Female Managers, Journal of Applied Psychology, 60 (3), 340–344. 

Schein, V. (2007). Women in Management: Reflections and Projections. Women in Management Review, 22 (1), 

6-18.  

Sertkaya, Ö., Onay, M. ve Ekmekçi, R. (2013). Spor Örgütlerinde Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumların 

Belirlenmesi, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4 (Special Issue), 1-13.  

Statham, A. (1987). The Gender Model Revisited: Differences in the Management Styles of Men and Women, 

Sex Roles, 16, 409-430. 

Stoker, J. I., Van der Velde, M. ve Lammers, J. (2012). Factors Relating to Managerial Stereotypes: The Role of 

Gender of the Emlpoyee and the Manager and Management Gender Ratio, Journal of Business and 

Psychology, 27 (1), 31-42.  

Sundaresan, S. (2010). Are Women Managers Different from Men Managers? Journal of Women’s Studies, 2, 

https://www.researchgate.net/publication/273004183 (Erişim Tarihi: 28 Mart 2020). 

Tekyazman, E. F. (2019). Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Kraliçe Arı Sendromu. Celal Bayar 

Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Manisa.   

Tolay, E. (2020). Paternalist Liderlik Beklentisi: Y Kuşağı İşletme Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, İzmir 

İktisat Dergisi, 35 (1), 123-139.  

Uçan, M. (2012). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumları ile Kadın 

Yöneticilerde Algıladıkları Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki (İstanbul İli Kadıköy İlçesi Örneği), Yeditepe 

Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.  

Ustabaş, A. ve Afacan Fındıklı, M. (2017). Çalışma Hayatında Kadın Yönetici Olmak: Türkiye’de Sanayi 

Sektöründe Kadın yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar, KSBD, 9 (9), 421-441.  

Willemsen, T. M. (2002). Gender Typing of the Succesfull Manager – A Stereotype Reconsidered, Sex Roles, 46, 

385-391.  

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayınevi. 

https://www.randstad.com.tr/hakkimizda/haberler-ve-duyurular/randstadtan-haberler/erkek-calisanlar-yoneticilik-pozisyonlari-icin-desteklenirken-calisanlar-cinsiyet-esitligi-olan-takimlarda-calismayi-tercih-ediyorlar
https://www.randstad.com.tr/hakkimizda/haberler-ve-duyurular/randstadtan-haberler/erkek-calisanlar-yoneticilik-pozisyonlari-icin-desteklenirken-calisanlar-cinsiyet-esitligi-olan-takimlarda-calismayi-tercih-ediyorlar
https://www.randstad.com.tr/hakkimizda/haberler-ve-duyurular/randstadtan-haberler/erkek-calisanlar-yoneticilik-pozisyonlari-icin-desteklenirken-calisanlar-cinsiyet-esitligi-olan-takimlarda-calismayi-tercih-ediyorlar
https://www.researchgate.net/publication/273004183


*Bu çalışma, 26-28 Eylül 2019 tarihinde Mersin’de düzenlenen 3. International Congress on Future of Tourism: Innovation, 

Entrepreneurship and Sustainability kongresinde, “Küçük Ölçekli Konaklama İşletmelerinde Etkinlik Analizi” başlığı ile sunulmuş 

bildirinin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş halidir.

Önerilen Atıf/ Suggested Citation 

Yiğitoğlu, V., Şirin, M. (2020). Küçük Konaklama İşletmelerinde Karşılaştırmalı Performans Analizi: Belediye Belgeli Konaklama 

İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (3), 2297-2311. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 

2020, 12(3), 2297-2311 

https://doi.org/10.20491/isarder.2020.977 

Küçük Konaklama İşletmelerinde Karşılaştırmalı Performans Analizi: Belediye Belgeli 

Konaklama İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma* 

(Comparative Performance Analysis of Small Accommodation Enterprises: A Research 

on Municipality Licensed Accommodation Enterprises) 

Vedat YİĞİTOĞLU  a   Melek ŞİRİN b 

a Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Turizm Fakültesi, Antalya, Türkiye. viyitoglu@akdeniz.edu.tr 
b Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, Türkiye. muhasebemelek@outlook.com 

MAKALE BİLGİSİ   ÖZET  

Anahtar Kelimeler:  

Küçük konaklama işletmeleri 

Veri Zarflama Analizi 

Performans, Etkinlik  

Gönderilme Tarihi 17 Nisan 

2020 

Revizyon Tarihi 20 Temmuz 

2020 

Kabul Tarihi 10 Eylül 2020 

Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi 

Amaç – Bu araştırmanın amacı, turizmin en önemli bileşenlerinden biri olan küçük ölçekli konaklama 

işletmelerinin işletme performansını karşılaştırmalı olarak ortaya koymak ve değerlendirmektir.  

Yöntem – Araştırma verileri Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Manavgat’ta 

bulunan 25 belediye belgeli konaklama işletmesinde yarı yapılandırılmış görüşme formuyla 

toplanmıştır. Veri analizinde girdi odaklı BCC Veri Zarflama Analizi kullanılmıştır.  

Bulgular – Analiz sonucunda, konaklama işletmelerinin etkinlik ortalamasının %71 olduğu, sadece 8 

işletmenin etkin, kalan 17’sinin ise etkin olmadığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte etkin olmayan 

işletmelerin mevcut çıktılarıyla etkin olabilmesi için personel sayısı, oda sayısı, yatak sayısı ve alan 

büyüklüklerinden oluşan girdi setinin ortalama %44-56 arasında düşürülmesi gerektiği belirlenmiştir.  

Tartışma – Türkiye’deki konaklama işletmelerinin büyük bir bölümü küçük işletme niteliğinde olan 

belediye belgeli işletmelerden oluşmaktadır. Bu nedenle ilgili işletmelerin performansı hem turizmi 

hem de genel boyutta ekonomiyi belirgin şekilde etkilemektedir. Ancak yazında var olan çalışmalar 

daha çok büyük ölçekli işletmeler üzerinde odaklanmaktadır. Bu araştırmanın sonuçları Manavgat’ta 

bulunan belediye belgeli konaklama işletmelerinin performansının oldukça düşük düzeylerde 

olduğunu ortaya koymaktadır. Düşük performans sonuçlarında aynı zamanda işletmeleri yöneten 

sınırlı bilgi, beceri ve kaynaklara sahip işletme sahiplerinin ve bölgede çok sayıda bulunan büyük 

ölçekli işletmelerin önemli etkisinin olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle yerel ve merkezi 

yönetimlerin özellikle büyük işletmelerin yoğun olduğu bölgelerde ilgili işletmelere daha fazla destek 

olması gerekir. 
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1. Giriş 

İşletme performansının kapsamlı ve uygun şekilde ortaya koyulması, başarılı işletme faaliyetlerinin temel 

koşullarından biri olarak görülmektedir (Kaplan ve Norton, 2001: 88; Sainaghi, 2010: 920). Ancak bu 

performansın etkin bir şekilde ortaya koyulması kolay değildir. Çünkü işletme performansı tek bir şekilde 

değil, birbirinden farklı bir takım göstergeler üzerinden değerlendirilmektedir (Bititci vd., 2016: 1585). Bu 

göstergeler arasında en fazla önem atfedilen ve en yaygın kullanılanların başında ise etkinlik gelmektedir 

(Akal, 2005: 179; De Jorge ve Suarez, 2014: 354). Bu bağlamda Neely vd. (1995: 80), performans ölçümünü bir 

faaliyetin etkinlik düzeyinin niceliksel olarak belirlenme süreci olarak tanımlamıştır.  

Uygulamada işletme etkinliğinin ölçümü adına geliştirilmiş oran analizi, regresyon analizi, başa baş analizi 

ve gelir yönetimi gibi değişik yöntemler bulunmaktadır (Barros ve Mascarenhas, 2005: 421; De Jorge ve Suarez, 

2014: 354). Bunlar arasında Veri Zarflama Analizi (VZA), diğer yöntemlerin kısıtlarını barındırmaması ve daha 

esnek koşullara sahip olması bakımından bir adım öne çıkmaktadır. Nitekim Parkan (1996: 281) tarafından 

otel işletmeleri örnekleminde yapılmış bir araştırmada, VZA ile elde edilen sonuçların oran analizi ile elde 

edilen sonuçlardan daha iyi ve daha anlaşılır olduğu sonucuna varılmıştır. VZA göreceli performans analizi 

için geliştirilmiş doğrusal programlama esaslı basit ve çok yönlü parametrik olmayan bir tekniktir (Babacan 

ve Özcan, 2009: 178; Tone, 2017: 142). Diğer performans ölçüm yöntemlerine göre en belirgin avantajı; farklı 

sayı ve nitelikteki değişkenleri birlikte değerlendirebilmesi ve performansı iyi olmayan birimlerin 

geliştirilmesi için somut hedefler ortaya koyabilmesidir (Charles ve Kumar, 2012: 152). Genellikle küçük olarak 

nitelendirilen belediye belgeli konaklama işletmelerinin performansında maliyet, satış miktarı, satış gelirleri 

gibi verilerle birlikte işletmenin imajı, konumu, hizmetleri, konuk memnuniyeti, işletme sahiplik yapısı ve 

personel özellikleri gibi farklı nitelikte çok sayıda etmen etkili olabilmektedir. Bu nedenle ilgili otellerin 

performansının VZA ile kapsamlı olarak ortaya konulması önemlidir. 

Belediye belgeli konaklama işletmeleri genellikle küçük ölçekli işletme özelliklerine sahiptir (Cetinel vd., 2009: 

44). Bu bağlamda küçük ölçekli işletmeler için ifade edilen hususlar belediye belgeli işletmeler için de geçerli 

olmaktadır. Birçok yazar küçük konaklama işletmelerinin turizmle birlikte ekonomiye, istihdama, bölgesel 

kalkınmaya, toplumsal refaha, sağlıklı gelir dağılımına ciddi katkılar sağladığını ifade etmektedir (Morrison, 

1998; Komppula ve Reijonen, 2006; Akbaba, 2012; Ye vd., 2019). Dolayısıyla bu tür işletmelerin varlığı ya da 

gelişimi sadece sektör temsilcileri değil, başta yerel paydaşlar olmak üzere toplumun tüm taraflarını bir 

şekilde etkilemektedir. Ancak turizm alan yazını incelendiğinde ilgili çalışmaların genellikle büyük ölçekli 

konaklama işletmeleri üzerinde odaklandığı, küçük işletmeleri dikkate alan çalışma sayısının ise oldukça 

sınırlı olduğu görülmektedir (Ahmad ve Muhammad Arif, 2016; Morrison ve Teixeira, 2004; Morrison ve 

Conway, 2007; Thomas, 2000). Benzer bir durum ulusal yazında da söz konusudur (Akbaba, 2012; Cetinel vd., 

2009). Bu bağlamda sadece belediye belgeli konaklama işletmeleri örnekleminde yapılacak çalışmaların, küçük 

ölçekli konaklama işletmeleriyle ilgili alan yazınına katkı sağlaması beklenir.  

2. Kavramsal Çerçeve 
2.1. Küçük Ölçekli Konaklama İşletmeleri  

Küçük işletme kavramı konusunda standart ya da genel kabul görmüş bir tanım bulunmamaktadır. Öyle ki 

yirmi yılı aşkın bir zaman öncesinde Atkins ve Lowe (1997: 42), yazında 40’tan fazla farklı küçük ve orta 

büyüklükteki işletme tanımı olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte Avrupa Birliği 50’den az çalışanı olan 

ve yıllık satışları 10 milyon Avro ve altında olan işletmeleri küçük işletme olarak kabul etmektedir. Ülkemizde 

ise Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik ile 

personel sayısı aynı şekilde 50’den az, ancak yıllık net satışları 25 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler küçük 

olarak nitelendirilmektedir (Mevzuat Bilgi Sistemi, 2019). Küçük konaklama işletmesi tanımında da benzer bir 

durum söz konusudur. Bazı yazarlar 50, bazı yazarlar 25, bazı yazarlar ise 15 odaya kadar odası olan otelleri 

küçük olarak ifade ederken, bazı yazarlar ise 50, 25 ya da 10 kişiye kadar çalışanı olan otelleri küçük olarak 

belirtmektedir (Buhalis ve Main, 1998: 198; Thomas,  2000: 346; Ahmad ve Muhammad Arif, 2016: 290). Diğer 

taraftan zamanla konaklama işletmelerinin kapasiteleri artmaya başlamış ve böylece küçük olarak 

nitelendirilen otellerin oda sayıları da yükselmiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerde son yıllarda yapılan 

çalışmalarda 100’ün altında odası olan otellerin küçük olarak kabul edildiği görülmektedir (Chibili, 2017: 56). 

Küçük konaklama işletmelerinin personel sayısı ve oda kapasitesi dışında oda fiyatı, yıldız durumu, işletme 

türü ve yönetim şekli gibi ayırt edici bir takım özellikleri daha vardır. Örneğin 3 yıldız ve altında yıldızı olan 
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işletmeler ile belediye belgeli işletmeler genellikle küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) olarak 

nitelendirilmektedir (Cetinel vd., 2009: 44). Diğer taraftan küçük ölçekli konaklama işletmelerinin daha çok 

şahıs işletmesi olarak kurulduğu, ikinci ya da üçüncü bölge olarak adlandırılan merkezin dışındaki yerlerde 

konumlandığı, nispeten daha düşük oda fiyatlarına sahip olduğu ve bizzat işletme sahibi tarafından 

yönetildiği bilinmektedir (Avcıkurt vd., 2011; Morrison, 1998; Morrison ve Conway, 2007).  

Konaklama işletmelerinde performans kavramı, genellikle doluluk oranı, pazar payı, personel sayısı ve 

personel ya da müşteri başına elde edilen gelirle ilişkilendirilmiştir (Sharma ve Sneed, 2008; Sainaghi, 2010; 

Assaf ve Tsionas, 2018). Bunlar arasında özellikle doluluk oranı uygulamacılar tarafından en yaygın kullanılan 

ölçüt olarak ön plana çıkmaktadır (Rey-Marti vd., 2017: 2089). Ancak doluluk oranın tek başına işletme 

performansını ya da karlılığını yansıtmada yeterli olmadığını belirtmek gerekir. Çünkü yüksek oda fiyatları 

ya da düşük maliyetler nedeniyle doluluk oranları düşük işletmeler daha karlı olabilmektedir. Diğer taraftan 

sadece iki sayısal veriyle elde edilen doluluk oranı (satılan oda sayısı/satışa sunulan oda sayısı şeklinde) 

mevcut ya da geçmiş performansı yansıtmakta, gelecek hakkında anlamlı bilgiler vermemektedir. Bununla 

birlikte hizmet işletmeleri açısından hayati derecede öneme sahip olan müşteri memnuniyeti, personel 

bağlılığı ve hizmet kalitesi gibi finansal olmayan unsurlar ise ya finansal verilerin gerisinde kalmakta ya da 

finansal verilerden ayrı olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle günümüz pazar koşullarında varlıklarını 

korumak ya da geliştirmek isteyen işletmeler, performanslarını etkileyen finansal ve finansal olmayan 

nitelikteki unsurları birlikte dikkate alan daha kapsamlı ve daha esnek performans ölçüm yöntemlerine 

gereksinim duymaktadır (Kaplan ve Norton, 2001: 89; Bergin-Seers ve Jago, 2007: 146). Farklı sayı ve farklı 

nitelikteki çoklu girdi ve çoklu çıktı değişkenlerini birlikte ele alan VZA, bu gereksinimi karşılayabilecek belli 

başlı performans ölçüm yöntemlerinden biridir.  

2.2. Belediye Belgeli Konaklama İşletmeleri 

Türkiye’de konaklama işletmeleri hukuki bakımdan bakanlık belgeli ve belediye belgeli olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Bakanlık belgeli olanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, belediye belgeli olanlar ise 

bulundukları bölgedeki yerel yönetimlerin denetimi altında faaliyetlerini yerine getirir. Bakanlık belgesi kendi 

içinde ayrıca turizm yatırım belgesi ve turizm işletme belgesi şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Turizm yatırım 

belgesi adından anlaşıldığı üzere yatırım aşamasında geçerli olan belge türüdür. Yatırımını tamamlamış ya da 

aktif şekilde çalışan işletmelerin turizm işletme belgesi alması gerekir. Belediye belgeli konaklama tesisleri ise 

otel, motel, pansiyon, tatil köyü, kamping, kaplıca ya da kamu misafirhanesi şeklinde işletme türleriyle 

ruhsatlandırılmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2018 yılı verilerine göre toplam oda kapasitesi 464.927 

olan 3.925 turizm işletme belgeli tesis, toplam oda kapasitesi 231.001 olan 7.671 belediye belgeli tesis 

bulunmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019). Dolayısıyla toplam konaklama tesislerinin yaklaşık %66 

gibi büyük bir kısmını oluşturan belediye belgeli tesislerin ortalama oda sayısı 30’dur. Bu ortalamadan 

hareketle belediye belgeli konaklama işletmelerinin küçük işletme olarak nitelendirmek mümkündür.   

2.3. Veri Zarflama Analizi 

Performans işletme yazınında en yaygın kullanılan kavramlardan biridir. Öyle ki bu kavram, insanlar için 

olduğu kadar işletmeyi oluşturan malzeme, araç-gereç, sermaye, kaynaklar, varlıklar ve çevre unsurları gibi 

tüm bileşenler için geçerli olabilmektedir. İşletme çevresinde performans kavramı, genellikle iş gören, birim, 

faaliyet ve işletme (örgütsel) performans olmak üzere çeşitli açılardan ele alınabilmektedir. Örgütsel olarak 

değerlendirildiğinde performans, bir işletmenin belirli bir zaman diliminde elde ettiği başarı derecesi olarak 

tanımlanmaktadır. Daha genel bir şekilde ele alındığında ise performans; bir işi yapan bireyin, grubun ya da 

örgütün amaçlanan hedeflere ne düzeyde ulaşabildiğinin nicel ve nitel olarak gösterilmesidir (Oktay ve 

Özgür, 2008: 164).  

İşletme yazınında performans kavramı, tek bir unsur ya da etmen üzerinden değil, genellikle çok çeşitli 

unsurların ya da boyutların bir araya gelmesinden oluşan bir olgu olarak dikkate alınmaktadır. Örneğin Sink 

(1985) örgütsel performansın verimlilik, etkinlik, etkililik, kalite, karlılık, iş yaşam kalitesi ve yenilik olmak 

üzere yedi farklı boyutla ölçülebileceğini ifade etmektedir (Haynes, 2007: 147). Bu boyutlar arasında en önemli 

olanları verimlilik ve etkinliktir (Akal, 2005: 179; Shahzad vd., 2012: 982). Verimlilik ya da diğer adıyla 

üretkenlik, en basit haliyle çıktının girdiye oranıdır. Dolayısıyla verimlilik, bir işletmenin üretim sürecinde 

kullandığı girdilerle elde ettiği çıktılar arasındaki ilişkiyi yansıtmaktadır (Prokopenko, 2005: 19). Etkinlik ise 

işletmedeki çıktılar ve girdiler arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin nasıl olduğunu ölçerek daha kapsamlı ve 
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daha nesnel bir yaklaşım ortaya koymaktadır (Yükçü ve Atağan, 2009: 7). Etkinlik kavramı, matematiksel 

hesaplama yöntemi olarak da verimlilik kavramından ayrılmaktadır. Verimlilik bir referans noktasına ihtiyaç 

duyulmadan, yalnız bir karar verme birimi için hesaplanabilecek göreli olmayan bir performans göstergesidir. 

Ancak göreli bir kavram olan etkinliğin hesaplanabilmesi için mutlaka birden fazla karar verme birimi 

olmalıdır (Budak, 2011: 96). Yerli bir mağaza grubunun başkanı Cem Boyner’e göre işletme boyutunda 

verimlilik, zaten yaptığınız bir işi biraz daha geliştirmek, belki bir aşama yukarı çekmektir. Oysa etkinlik, 

stratejik bir karardır. Çünkü etkinlik sadece işletmeyi değil, pazarı ve pazarın geleceğini de ele almaktadır. Bu 

nedenle örgütsel boyutta verimlilik ve etkinlik arasında bir kıyaslama yapılması durumunda, etkinlikten yana 

bir tercihin yapılması gerekir (Capital, 2013).   

Yapılan çalışmada performans göstergesi olarak işletme etkinliği dikkate alınmıştır. İşletme etkinliğinin 

ölçülmesi ve değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri de VZA’dır (Ramanathan, 2003; 

Avkıran ve Parker, 2010;  Haksever ve Render, 2013; Tone, 2017). VZA, benzer girdiler kullanarak benzer 

çıktılar üreten karar birimlerinin etkinliklerini, karşılaştırmalı olarak ölçmeyi sağlayan doğrusal programlama 

tabanlı bir performans değerlendirme yöntemidir  (Banker vd., 1984: 1088; Özdemir ve Demireli, 2013: 216). 

Özellikle oran analizi ve regresyon analizi gibi parametrik yöntemlerin kısıtlarını barındırmayan bu yöntem, 

doğru bir şekilde kullanıldığında oldukça güçlü bir yönetim aracı olabilmektedir. VZA'yı diğer performans 

değerleme yöntemlerinden ayıran başlıca etmenler şunlardır (Ramanathan, 2003: 173-174; Charles ve Kumar, 

2012: 1-2; Haksever ve Render, 2013: 314-315); 

✓ VZA girdi ve çıktıların nasıl olması gerektiğine dair ön koşul gerektirmez. Farklı sayılarda ve farklı nitelikte 

girdi ve çıktı değişkenleri analizde kullanılabilir. Bununla birlikte sadece işletme içi değil, hava durumu, 

ekonomik durum ve demografik unsurlar gibi işletme dışı faktörler de analize dâhil edilebilmektedir.  

✓ VZA, etkin olmayan Karar birimlerinin (KB) etkin olabilmesini sağlayacak girdi ve çıktı değişiminin nasıl 

ve ne kadar olması gerektiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Analiz sonunda ayrıca etkin KB dikkate 

alınarak, etkin birimlerde olması muhtemel karakteristik özellikler de belirlenebilmektedir.  

✓ Regresyon analizinden farklı olarak VZA, üretim etkinliği için birden fazla yol olduğunu varsayarak, KB 

üzerinde bireysel şekilde odaklanmaktadır. Yani farklı girdi ve çıktı bileşenleri ile olası etkinlik 

sağlanabilmektedir. Bunun sonucu olarak etkin olmayan karar biriminin etkinliğini referans grubunda etkin 

olan karar birimlerinin seviyesine çıkarmak için tek bir yol değil, pek çok alternatif yol üretmektedir. 

✓ Tipik istatistiksel yöntemler merkezi eğilim yaklaşımları özelliğindedir ve bu yaklaşımlarda ortalama 

değerlere göre göreceli etkinlik değerlendirilmektedir. VZA ise uç noktalı bir yöntemdir ve her karar birimi 

sadece en iyi birim ya da birimlerle karşılaştırılır. 

✓ Parametrik yöntemlerin aksine girdi ve çıktı arasında fonksiyonel bir bağıntıya ihtiyaç duymayan VZA, 

üretim fonksiyonunun analitik yapısı hakkında herhangi bir ön varsayım gerektirmez, dolayısıyla parametrik 

yöntemlere göre daha esnektir. Dahası küçük örneklem düzeylerinde dahi iyi şekilde uygulanabilmektedir.  

İlk VZA modeli 1978 yılında ölçeğe göre sabit getiri (ÖSG) varsayımıyla Charnes, Cooper ve Rhodes (CCR) 

geliştirilmiştir. ÖSG varsayımı, girdilerdeki değişim oranın çıktılarda da aynı oranda bir değişime neden 

olacağı anlayışına dayanmaktadır. Bu varsayım sadece uygun ölçekte faaliyetin yürütüldüğü firmalarda 

geçerli olabilmektedir. Ancak rekabet ve değişen pazar koşullarında firmaların en uygun ölçekte faaliyet 

göstermesi genellikle mümkün olmamaktadır. Bu nedenle sonraki yıllarda girdi değişimi ile çıktı değişimi 

arasında her zaman doğrusal bir ilişki olmadığı ileri sürülmüş ve 1984 yılında Banker, Charnes ve Cooper 

(BCC) tarafından ölçeğe göre değişen getiri (ÖDG) varsayımıyla yeni bir VZA modeli geliştirilmiştir. Ölçeğe 

göre değişken getiri modeli nispeten daha esnektir ve ölçeğe göre farklı değerler sağlayabilmektedir. BCC 

modelinde veriler daha sıkı bir şekilde zarflanmakta ve bunun sonucu olarak da CCR modelinde elde edilen 

etkinlik skorlarından daha yüksek ya da en az ona eşit düzeylerde etkinlik skorları sağlanmaktadır. Bu 

bağlamda BCC modelinde, CCR modeline kıyasla daha fazla sayıda KB etkin olarak ortaya çıkmaktadır. Her 

iki VZA modeli odaklanma biçimine göre girdi odaklı, çıktı odaklı ve odaksız olmak üzere üç farklı türü 

bulunmaktadır. Ancak uygulamada genellikle girdi ve çıktı odaklı olmak üzere iki şekilde kullanılmaktadır 

Wöber, 2000; Sigala, 2004; Sharma ve Sneed, 2008; Yılmaz, 2013; Fernandez ve Becerra, 2015). Girdi odaklı 

modeller, karar birimlerinin etkin olması için çıktıları sabit tuturak, girdilerin ne düzeyde azaltılması 
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gerektiğini; çıktı odaklı modeller ise tam tersi girdileri sabit tutarak çıktıları ne düzeyde arttırılması gerektiğini 

ortaya koymaktadır. 

VZA, geliştirildiği ilk yıllardan itibaren hem işletme çevrelerinde hem de akademik çevrelerde giderek artan 

şekilde değer görmüş, bunun sonucu olarak da çok sayıda bilimsel çalışmaya ve uygulamaya konu olmuştur. 

Öyle ki mevcut VZA yazınında savunma, eğitim, sağlık, ekonomi, üretim, finans ve pazarlama başta olmak 

üzere 30’un üzerinde farklı endüstriyi kapsayan küresel ölçekte binlerce çalışma bulunmaktadır (Wöber, 2007; 

Avkıran ve Parker, 2010; Liu vd., 2013). Turizm endüstrisinde ilk VZA uygulama çalışmaları özellikle restoran 

sektöründe, 1986 yılında yapılmıştır (Hruschka, 1986;  Banker ve Morey, 1986). Otel işletmelerini kapsayan ilk 

çalışmalar ise yaklaşık on yıl sonra Baker ve Riley (1994) ile Parkan (1996)  tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Ulusal turizm yazınında, en eski VZA uygulaması olarak Tarım, Dener ve Tarım (2000) tarafından yapılmış 

araştırmaya ulaşılmıştır. Bu araştırmada yazarlar Antalya’da bulunan 10’u beş, 11’i dört yıldızlı olmak üzere 

toplam 21 konaklama işletmesinin etkinliklerini karşılaştırmalı olarak analiz etmiştir. Analiz sonunda dört 

yıldızlı otellerin etkinlik ortalamasının %72, beş yıldızlı olanların etkinlik ortalamasının ise %52 olduğu ortaya 

koyulmuştur. Aksu ve Köksal (2005) ise Antalya bölgesinde zincir ve bağımsız toplam 24 adet beş yıldızlı 

otelin etkinliklerini karşılaştırmıştır. Araştırma sonunda sadece 9 otelin etkin olduğu, bununla birlikte zincir 

ve bağımsız otellerin etkinlikleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Babacan ve Özcan 

(2009) ise Alanya bölgesinde bulunan 22 otelin etkinliklerini girdi ve çıktı odaklı VZA yöntemiyle analiz etmiş 

ve analiz sonrasında 13 otelin (%59) etkin olduğunu belirlemiştir. Daha sonra Uyar ve Alış (2013: 107) 

tarafından yine Alanya’da 37 adet beş yıldızlı konaklama işletmesi örnekleminde yapılan başka bir 

araştırmada ise sadece 5 işletmenin (yaklaşık %14’ünün) etkin olduğu sonucuna varmıştır.    

Genel olarak bakıldığında eğitim, sağlık ve devlet kurumları gibi kar amacı olmayan kurumlarda yapılanlar 

kadar olmasa da, turizm alanında da oldukça fazla sayıda VZA çalışması bulunmaktadır. Konaklama 

işletmeleri örnekleminde son yirmi yıl içinde yapılmış bu çalışmalardan bazıları aşağıda yer alan Tablo 1.’de, 

en güncel olanından başlayarak kronolojik olarak sıralanmıştır. Tabloda görüldüğü üzere VZA, konaklama 

işletmeleri örnekleminde uluslararası düzeyde kabul görmüş oldukça yaygın bir yöntemdir. Farklı ülkelerde 

yapılmış çalışmalarda genellikle temel VZA modelleri olan CCR ve BCC modelleri hâkim olmuştur. Bununla 

birlikte tablodan da anlaşıldığı gibi karar birimi olarak dikkate alınan işletmeler genellikle orta ya da büyük 

ölçekli işletmeler olmuştur. 

Tablo 1. Konaklama İşletmeleri Örnekleminde Yapılmış Bazı VZA Çalışmaları 

Referans Ülke Karar Birimi VZA Modeli 

Poldrugovac vd. (2016) Hırvatistan 100 Otel  Çıktı BCC 

Fernandez ve Becerra (2015) İspanya 166 Otel  Çıktı CCR 

Sami ve Mohamed (2014) Tunus 27 Otel  Çıktı VZA  

Yılmaz (2013) Türkiye 41 Lüks otel  Girdi ve Çıktı BCC  

Lin vd. (2013) Tayvan 25 Lüks otel CCR ve BCC  

Manasakis vd. (2013) Yunanistan 50 Lüks otel Girdi CCR ve BCC 

Honma ve Hu (2012) Japonya 15 Otel  Girdi BCC  

Pulina vd. (2010) İtalya 21 Bölge oteli Girdi BCC 

Min vd. (2009) Kore 31 Lüks otel CCR ve BCC  

Sharma ve Sneed (2008) Tanzanya 38 Küçük otel Girdi CCR ve BCC 

Barros ve Dieke (2008) Angola 12 Otel  Girdi CCR  

Zhou vd. (2008) Çin 31 Bölge oteli Çıktı CCR ve BCC 

Barros ve Santos (2006) Portekiz 15 Otel   Çıktı CCR ve BCC  

Sigala (2004) İngiltere 93 Otel  Çıktı CCR  

Wöber (2000) Avusturya 61 Otel  Girdi CCR  
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3. Yöntem 

Araştırmanın temel amacı, küçük ölçekli konaklama işletmelerinin işletme performansını karşılaştırmalı 

olarak ortaya koymak ve değerlendirmektir. Bu bağlamda cevabı aranan başlıca araştırma soruları şunlardır: 

Küçük ölçekli konaklama işletmelerinin etkinlik performansı ne düzeydedir? 

Etkin olmayan küçük konaklama işletmeleri nasıl etkin hale getirilebilir? 

Araştırma evrenini küçük ölçekli işletme niteliğinde olmaları bakımından belediye belgeli konaklama 

işletmeleri oluşturmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi ülkemizdeki konaklama işletmelerinin büyük bir 

kısmını belediye belgeli işletmeleri oluşturmaktadır.  Örneklemin mümkün olabildiğince homojen olması için 

çalışma evreni, Antalya Manavgat bölgesiyle sınırlandırılmıştır. Manavgat, turizm bakımından Türkiye’nin 

en büyük ve en önemli merkezlerinden biridir. Öyle ki Antalya’nın toplam yatak kapasitesinin yaklaşık üçte 

biri Manavgat’ta bulunmaktadır. 2018 yılı itibari ile Manavgat bölgesinde Turizm Belgeli 229, Belediye Belgeli 

282 olmak üzere toplam 511 konaklama tesisi yer almaktadır (Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, 2018).  

2019 yılı Mayıs ayı içinde kolayda örnekleme ve amaçlı örnekleme yöntemleri birlikte kullanılarak belirlenen 

ve araştırmaya katılmayı kabul eden 25 belediye belgeli konaklama işletmesinden yarı yapılandırılmış 

görüşme formuyla veriler toplanmıştır. Görüşme formu hazırlanırken öncelikle kapsamlı bir yazın taraması 

yapılmıştır. Bu kapsamda konaklama işletmeleri örnekleminde yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmalar 

incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonunda ilgili çalışmalarda kullanılan girdi ve çıktı değişkenlerinin 

genellikle iki farklı şekilde toplandığı görülmüştür. Bunlardan ilki söz konusu verilerin turizm ofisi, belediye 

ve turizm örgütleri gibi yerel, bölgesel ya da merkezi istatistik birimlerinden elde edilmesi, ikincisi ise verilerin 

araştırmacı tarafından görüşme yoluyla toplanmasıdır. Türkiye’de bulunan küçük konaklama işletmeleri ve 

bunların faaliyetleri konusunda herhangi bir veri kaydı bulunmadığından ikinci veri toplama şeklinin 

kullanılmasına karar verilmiştir. Araştırma amacına bağlı olarak hazırlanan görüşme formu turizm alanında 

uzman üç farklı akademisyenin ve bir küçük otel yöneticisinin değerlendirmesine sunulmuştur. Böylece 

görüşme formunun içerik geçerliliğinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Yapılan değerlendirmelere göre 

görüşme formu içerik ve biçimsel olarak düzenlenmiş ve nihai şeklini almıştır. Görüşme formu temel olarak 

iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde işletme ile ilgili tanımlayıcı sorular, ikinci bölümde ise işletmenin 

2018 yılına ilişkin faaliyet sonuçlarıyla ilgili sorular yer almaktadır. Görüşmeler, işletme sahip ve yöneticilerine 

yönelik olarak yüz yüze gerçekleşmiş ve ortalama 10-12 dakika sürmüştür.  

Yapılan görüşmelerde müşteri memnuniyetiyle ilgili işletmelerde güvenilir bir kayıt sisteminin olmadığı 

anlaşılmıştır. Bu nedenle mümkün olabildiğince objektif olabilmesi adına müşteri memnuniyeti olarak 

tripadvisor sitesindeki puanlar kullanılmıştır. Araştırmada toplanan verilerinin analizde, girdi odaklı BCC 

VZA modeli kullanılmıştır. Daha önce de ifade edildiği gibi VZA uygulamalarında temel olarak ölçeğe göre 

sabit getiri varsayımı altında (CCR) ve ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında (BCC) olmak üzere iki 

farklı model kullanılmaktadır. BCC modeli, CCR modeline göre daha esnek ve değişen faaliyet koşullarına 

daha duyarlıdır (Ramanathan, 2003). BCC modeli özellikle optimum düzeyde faaliyetlerini sürdüremeyen 

işletme ya da birimler için önerilmektedir (Banker, Charnes ve Cooper, 1984; Honma ve Hu, 2012, Yılmaz, 

2013). Mevcut rekabet ve piyasa koşullarında diğer turizm işletmeleri gibi belediye belgeli küçük otellerin en 

iyi düzeyde faaliyetlerini sürdürmesi çok zordur. Bununla birlikte küçük işletme yöneticilerinin çıktılar 

üzerinde denetim gücü de oldukça sınırlı kalmaktadır. Dolayısıyla küçük işletme yöneticilerinin girdiler 

üzerinde denetim ya da etki gücü daha fazla olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle belediye belgeli konaklama 

işletmelerinin performans analizinde girdi odaklı BCC modeli kullanılmıştır. Veri analizi ise Win4DEAP (Data 

Envelopment Analysis Program) ve EMS 1.3 (Efficiency Measurement System) programlarıyla 

gerçekleştirilmiştir. Analizde iki programının kullanılmasının başlıca nedeni ilgili programların 

yeterlilikleriyle ilgilidir. Çünkü DEAP programında "süper etkinlik" yani etkin birimler arasında etkinlik 

bakımından sıralama yapılamamakta, EMS programında ise etkin olmayan KB için hedeflenen girdi ve çıktı 

değerleri net bir şekilde gösterilmemektedir. İki program sayesinde bir taraftan daha etkin ve daha kapsamlı 

sonuçlara ulaşılması kolay hale gelmekte, diğer taraftan da ölçüm güvenirliliği artmaktadır. 

4. Bulgular 

Araştırmaya dâhil olan belediye belgeli konaklama işletmelerinin %76 gibi büyük bir kısmını oteller (19 

işletme), kalanını ise moteller (4 işletme) ve pansiyonlar (2 işletme) oluşturmaktadır. Büyük bir kısmı (22 adet) 
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işletme sahibi tarafından yönetilen bu işletmelerden 18’i sezonluk, 7’si ise sürekli olarak faaliyetini 

sürdürmektedir. Sezonluk faaliyet verisine bakarak Manavgat’ta bulunan belediye belgeli işletmelerin, 

bölgedeki büyük işletmeler gibi tatil turizmine odaklandığını söylemek mümkündür. 

VZA uygulamalarında karar birimlerinin performansı, kullanılan girdi ve çıktı değişkenlerine bağlı olarak 

ortaya koyulmaktadır. İşletme performansı açısından önemli olan bir değişkenin analiz sürecine dâhil 

edilmemesi ya da eksik bir şekilde dikkate alınması yanıltıcı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu bağlamda doğru 

ve güvenilir sonuçların elde edilmesi için işletme faaliyetlerini en iyi yansıtan değişkenlerin kullanılması 

gerekir. Söz konusu değişkenler belirlenirken verilerin elde edilebilirliği, alan yazını ve uzman kişilerin 

görüşleri olmak üzere üç farklı yöntemden yararlanılmaktadır. Yapılan yazın incelemesi sonunda malzeme 

giderleri, işçilik giderleri, oda sayısı, yatak kapasitesi ve personel sayısının en yaygın kullanılan girdi 

değişkenleri; müşteri memnuniyeti, doluluk oranı ve oda gelirinin ise en yaygın kullanılan çıktı değişkenleri 

olduğu anlaşılmaktadır (Poldrugovac vd., 2016; Uyar ve Alış, 2014; Doğan ve Tanç, 2008; Aksu ve Köksal, 2005; 

Barros, 2005; Tarım vd., 2000). Ancak veri toplama sürecinde katılımcılar işletmeleriyle ilgili maliyet ve gelir 

gibi finansal bilgilerini paylaşma konusunda çekimser bir tutum sergilemiştir. Bu nedenle giderler ya da 

operasyonel masraflar girdi veri seti içinde kullanılamamıştır. Bununla birlikte oda geliri ise doğrudan değil, 

doluluk oranı ve ortalama oda fiyatı üzerinden hesaplanarak analiz sürecine dahil edilmiştir. Küçük ölçekli 

konaklama işletmeleri fiziksel alan bakımından da orta ve büyük ölçekli işletmelerden ayrılmaktadır. Bu 

bağlamda alan büyüklüğü önemli bir girdi değişkeni olarak analiz sürecine dâhil edilmiştir. Diğer taraftan 

küçük oteller konuklarıyla daha samimi ve daha yakın ilişkiler kurabilmekte, onların kendilerini daha fazla 

misafir gibi hissetmelerini sağlayabilmektedir (Mohammad, 2016; 64; Barros ve Mascarenhas, 2005: 420). Bu 

durum konukların tutumlarını olumlu etkilemekte ve otele tekrar gelme olasılıklarını da arttırmaktadır. 

Dolayısıyla küçük ölçekli işletmelerde tekrar gelen müşteri oranlarının yüksek olması beklenir. Bu bağlamda 

tekrar gelen müşteri oranında da çıktı değişkeni olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Bu açıklamalar 

ışığında yapılan çalışmada girdi değişkeni olarak oda sayısı, yatak sayısı, personel sayısı ve alan büyüklüğü;  

çıktı değişkeni olarak da müşteri memnuniyeti, doluluk oranı, oda geliri ve tekrar gelen müşteri oranları 

dikkate alınmıştır. Örnekleme dâhil olan konaklama işletmelerinden toplanan ilgili girdi ve çıktı 

değişkenlerine ilişkin verileri Tablo 2.’de özetlenmiştir. Tabloda görüldüğü üzere otellerin ortalama oda sayısı 

44 ve personel sayısı ise 12’dir. Bu ortalamalardan anlaşıldığı üzere belediye belgeli konaklama işletmeleri 

küçük ölçekli işletme standartlarını tam olarak sağlamaktadır (Thomas, 2000; Cetinel vd., 2009; Akbaba, 2012). 

Alan büyüklüğü ortalama 4025 metrekare olan işletmelerin, ortalama oda fiyatı da yaklaşık 185 TL’dir. Diğer 

taraftan işletmelerin ortalama doluluk oranı yaklaşık %71, tekrar gelen müşteri oranı ise %42 düzeyindedir. 

Doluluk ortalamalarına bakıldığında tekrar gelen müşteri oranlarının genel ortalamaların yarısından fazlasını 

oluşturduğu görülmektedir. Tek başına bu veri bile diğer küçük işletmeler gibi belediye belgeli konaklama 

işletmelerinin performansında da tekrar gelen müşterilerin önemli etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır 

(Barros, 2005).  

Tablo 2. Belediye Belgeli Konaklama İşletmelerinin Özellikleri  (n=25) 

  Özellikler Ortalama Standart Sapma 

Oda Sayısı 43,80 26,806 

Yatak Sayısı 115,60 76,826 

Alan Büyüklüğü (metrekare) 4024 4657,188 

Personel Sayısı 12,48 10,759 

Doluluk Oranı (%) 71,40 14,897 

Oda Geliri (TL) 1146897,00 1154449,161 

Faaliyet Yılı 14,28 12,064 

Ortalama Oda Fiyatı  (TL) 184,60 78,792 

Tekrar Gelen Müşteri Oranı (%)  45,40 27,269 

Müşteri Memnuniyeti (5 üzerinden) 3,98 0,3663 
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İlgili girdi ve çıktı değişkenlerinin VZA sürecinde kullanılması için girdi kalemlerinden en az biri ile çıktı 

kalemlerden en az biri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olması gerekir (Reynolds ve Thompson, 2007: 27). 

Bu ilişkinin test edilmesi amacıyla Spearman Korelasyon uygulanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 3.’te 

özetlenmiştir. Tabloda görüldüğü üzere müşteri memnuniyeti ile diğer değişkenler arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır. Buna karşın tekrar gelen müşteri oranları ile yatak sayısı arasında anlamlı ancak negatif 

bir ilişki ortaya çıkmıştır. Yani yatak sayısı az olan işletmelerde, tekrar gelen konuklar daha fazla olmaktadır. 

Bu sonuç, küçük otellerin konuklarıyla daha samimi ve daha iyi ilişkiler kurabildiği yargısını desteklemektedir 

(Barros, 2005). Ancak girdi ve çıktı değişken koşullarını sağlamamaktadır. Bu nedenle ilgili değişkenler 

analizden çıkarılmış ve oda sayısı, yatak sayısı, personel sayısı ve faaliyet alanı olmak üzere 4 girdi değişkeni 

ile yıllık doluluk oranı ve toplam gelir olmak üzere 2 çıktı değişkeni belirlenmiştir.  

Tablo 3. Girdi ve Çıktı Değişkenlerinin Spearman Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Oda Sayısı 1,000               

2 Yatak Sayısı ,893** 1,000             

3 Alan (metrekare) ,744** ,758** 1,000           

4 Personel Sayısı ,876** ,881** ,684** 1,000         

5 Doluluk Oranı (%) ,290 ,304 ,164 ,436* 1,000       

6 Yıllık Oda Geliri (TL) ,753** ,694** ,620** ,793** ,546** 1,000     

7 Tekrar Gelen Müşteri (%) -,243 -,400* -,090 -,302 -,140 -,270 1,000   

8 Müşteri Memnuniyeti -,251 -,165 -,191 -,137 -,010 -,014 -,046 1,000 

* Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

Nihai girdi ve çıktı değişkenleri belirlendikten sonra analizde kullanılacak VZA modeline karar verilmesi 

gerekir. Küçük oteller yoğun rekabet ortamı ve esnek talep koşullarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu 

bağlamda küçük bir konaklama işletmesinin optimal ölçekte faaliyette bulunabilmesi çok zordur. Bununla 

birlikte sınırlı kaynaklarla yoğun rekabet ortamında faaliyetlerini yerine getiren küçük işletme yöneticilerinin 

çıktılar üzerinde denetim gücü sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmada, ölçeğe göre değişken getiri 

varsayımlı girdi odaklı BCC VZA modelinin kullanılmıştır. Win4DEAP ve EMS programlarıyla yapılan analiz 

sonuçları Tablo 4.’te gösterilmektedir. VZA sonuçları temel olarak etkin ve etkin olmayanlar şeklinde iki tür 

veri vermektedir. Eğer birimlerin etkinlik değeri 1 ise etkin, 1'den küçük ise etkin değil olarak 

nitelendirilmektedir. Tablo 4.’e bakıldığında 8 konaklama işletmesinin yani %32’sinin etkin, kalan 17 

işletmenin (%68’nin) ise etkin olmadığı görülmektedir. En etkin üç konaklama işletmesi sırasıyla K20, K23 ve 

K6 işletmeleri; etkinlik düzeyi en düşük olanlar ise K14, K11 ve K13 işletmeleri olmuştur. Genel olarak 

bakıldığında belediye belgeli her üç konaklama işletmesinde sadece biri etkin olarak ortaya çıkmıştır. Tabloda 

da görüldüğü üzere belediye belgeli işletmelerin etkinlik ortalaması %71’dir. Bu bağlamda ilgili karar 

birimlerinin etkinlikleri ortalama %29 düzeyinde gelişme potansiyeli bulunmaktadır. Barros (2005:179) 

tarafından Portekiz’de 42 küçük konaklama işletmesi örnekleminde yapılmış benzer bir araştırmada, etkinlik 

ortalaması daha yüksek bir şekilde %85 olarak belirlenmiş ve otellerin yarısından fazlasının (%57’sinin) etkin 

olduğu ortaya çıkmıştır. Tanzanya’da 38 küçük konaklama işletmesi örnekleminde yapılmış başka bir 

çalışmada ise 18’nin (%47’sinin) etkin olarak belirlenmiştir (Sharma ve Sneed, 2008: 91). Etkinlik düzeyleri 

arasında ortaya çıkan farkın rekabet koşullarıyla ilişkilendirmesi mümkündür. Manavgat bölgesinde büyük 

ölçekli konaklama işletme sayısı küçük otellerden çok daha fazladır (Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası , 2018). 

Dolayısıyla bu sonuç, büyük otellerle yaşanan yoğun rekabetin küçük işletme performansı üzerinde fazlasıyla 

etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Babacan ve Özcan (2009: 176) tarafından Alanya’da bulunan 3, 4 ve 5 

yıldızlı toplam 22 otel kapsamında yapılmış bir çalışmada ise 13’nün (%59) etkin olarak belirlenmiştir. Diğer 

taraftan Lin vd. (2013: 330) Tayvan’da bulunan beş yıldızlı otel işletmeleri örnekleminde benzer VZA modeli 
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ile yaptıkları araştırmalarında, etkinlik ortalamasının %92 olduğunu ve işletmelerin yarısından fazlasının 

(%56’sının) etkin olduğunu tespit etmiştir. Manasakis vd. (2013: 522) tarafından Girit Adası’nda bulunan 50 

lüks otel örnekleminde yapılan bir araştırmada ise etkinlik ortalaması %87 olarak ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar 

Fernandez ve Becerra (2015: 248) tarafından yapılmış bir araştırmada ortaya çıkan büyük otellerin küçük 

otellere göre daha etkin olduğu şeklindeki araştırma bulgusunu desteklemektedir.  

Tablo 4. Belediye Belgeli Konaklama İşletmelerinin Etkinlik Sonuçları 

Karar  

Birimleri 

Etkinlik  

Değeri 

Süper Etkinlik  

Değeri 

Süper Etkinlik  

Sırası 

Referans Alınma 

Sayısı 

K1 0,73 0,73 13 - 

K2 0,63 0,63 17 - 

K3 0,42 0,42 20 - 

K4 0,75 0,75 12 - 

K5 0,67 0,67 16 - 

K6 1,00 1,90 3 8 

K7 0,69 0,69 14 - 

K8 0,38 0,38 22 - 

K9 1,00 1,57 4 11 

K10 0,53 0,53 18 - 

K11 0,28 0,28 24 - 

K12 0,94 0,94 9 - 

K13 0,35 0,35 23 - 

K14 0,27 0,27 25 - 

K15 0,39 0,39 21 - 

K16 1,00 1,31 5 6 

K17 0,52 0,52 19 - 

K18 0,67 0,67 15 - 

K19 1,00 1,08 8 1 

K20 1,00 *big 1 10 

K21 0,78 0,78 11 - 

K22 0,81 0,81 10 - 

K23 1,00 8,00 2 13 

K24 1,00 1,12 7 6 

K25 1,00 1,16 6 1 

Ortalama 0,71    

* Süper etkinlik değeri “big” en uç skorları ifade etmektedir. Bu karar birimleri, girdileri rastlantısal olarak 

arttırıldığında dahi etkin kalmaktadır. 

Tablo 4.’te ayrıca etkin olan konaklama işletmelerinin etkin olmayan kaç işletmeye referans gösterildiği de yer 

almaktadır. Görüldüğü üzere etkin olmayan işletmelere ne fazla örnek olan işletmeler sırasıyla K23, K9 ve K20 

işletmeleri olmuştur. Bu sonuca bağlı olarak etkin olmayan belediye belgeli işletmelerin yöneticileri, ilgili 

işletmelerin ortak uygulamalarını, pansiyon şekillerini, hizmet kalitesini ve diğer özelliklerini kendi 

işletmesine uyarlamalıdır. 
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Araştırmada daha önce belirtildiği gibi girdi odaklı VZA modeli kullanılmıştır. Bu modelde etkin olmayan 

karar birimlerinin etkin olabilmesi için çıktıların sabit tutularak girdilerin ne düzeyde azaltılması gerektiği 

ortaya koyulmaktadır. Küçük ölçekli işletmeler sınırlı finans, beceri ve iş gücü kaynaklarına sahiptir. Bu 

bağlamda ilgili işletme yöneticilerinin çıktılar üzerinde etki gücü oldukça sınırlıdır. Böyle bir durumda girdi 

odaklı hareket etmek daha uygundur. Aşağıda yer alan Tablo 5.’te etkin olmayan 17 belediye belgeli 

konaklama işletmesinin etkin olmasını sağlayacak girdi hedefleri miktar ve değişim yüzdeleriyle 

gösterilmektedir. Tabloda görüldüğü üzere etkin olmayan işletmelerin oda sayısını ortalama %46, yatak 

sayısını ortalama %56, personel sayısını ortalama %44, alan büyüklüğünün ise ortalama %52 düzeyinde 

azaltması gerekmektedir. Bu noktada en fazla zorlanacak işletmeler beklendiği gibi etkinlik düzeyi en düşük 

olan işletmelerdir. Örneğin etkinlik değeri %27 olan K14 işletmesi, girdilerini %73 ve üzeri düzeylerde 

azaltması halinde etkinliğe ulaşabilmektedir. Yani işletmede 60 olan oda sayısının 16’ya, 120 olan yatak 

sayısının 33’e, 12 olan personel sayısının 3’e ve 2.700 metrekare olan alan büyüklüğünün 739 metrekareye 

düşürülmesi gerekmektedir. 

Tablo 5. Etkin Olmayan Konaklama İşletmelerinin Hedef Girdi Değerleri 

KB 

Oda Sayısı Yatak Sayısı Personel Sayısı Alan Büyüklüğü 

Hedef 

(adet) 

Değişim 

% 

Hedef 

(adet) 

Değişim 

% 

Hedef 

(kişi) 

Değişim 

% 

Hedef 

(m2) 

Değişim 

% 

K1 26 %32 58 %47 7 %30 1.108 %54 

K2 38 %37 88 %50 13 %41 2.028 %49 

K3 14 %59 30 %64 4 %60   536 %79 

K4 12 %25 24 %60 3 %25   889 %37 

K5 15 %38 29 %65 2 %33   552 %54 

K7 23 %43 55 %31 11 %31 2.068 %31 

K8 29 %61 69 %72 12 %60 3.845 %62 

K10 13 %46 30 %73 4 %50   839 %79 

K11 23 %72 59 %78 8 %73 1.367 %80 

K12 19 %05 48 %35 5 %00   939 %06 

K13 28 %65 69 %75 11 %63 4.444 %78 

K14 16 %73 33 %73 3 %75   739 %73 

K15 15 %70 31 %61 3 %63 1.154 %62 

K17 17 %47 39 %48 3 %40 1.311 %48 

K18 12 %52 24 %60 2 %33   900 %57 

K21 28 %26 62 %23 5 %17 1.552 %22 

K22 30 %32 59 %33 6 %50   730 %19 

Ortalama 21 %46 47 %56 6 %44 1.471 %52 

Diğer taraftan teorik olarak ortaya çıkan girdi hedeflerine ulaşılması, uygulama açısından çok zor hatta 

olanaksız olarak görülebilir. Böyle bir durumda işletme yöneticileri girdilerle birlikte çıktılar üzerinde de 

odaklanmalıdır. Diğer taraftan tek bir girdi değişkeni üzerinde yapılacak her tasarruf mutlak etkinlik olmasa 

da etkinliğin kısmen geliştirilmesini sağlayabilir. Etkinlik değerleri yüksek olan küçük işletmeler ise etkinlik 

sürecinde daha avantajlıdır. Örneğin etkinlik ortalaması %94 olan K12 20 olan odasının 19’a, 74 olan yatak 

sayısının 48’e, 5 olan personel sayısının aynı şekilde korunmasına ve 1000 metrekare alan büyüklüğünün 939’a 

düşürülmesi yeterlidir. Tabloda görüldüğü gibi her girdi değişkeni aynı oranda azaltılmamaktadır. K12 
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işletmesinde oda sayısı ve alan büyüklüğünün %5-6, yatak sayısının ise %35 düzeyinde düşürülmesi 

gerekmektedir. Girdi düzeyleri azaltılırken her bir değişkenin önem düzeyi ve değişim koşulları ayrıca 

değerlendirilmelidir. Bu değişkenlerden personel sayısı ve yatak kapasitesinin kısa ve orta vadede azaltılması 

mümkündür. Ancak oda sayısı ve alan değişkenlerinin kısa vadede değiştirilmesi oldukça zordur. Diğer 

taraftan personel sayısının azaltılması daha kolay gözükse de konuk tutum ve davranışlarına etkisi daha derin 

olabilmektedir.  

5. Sonuç ve Tartışma  

Belediye belgeli konaklama işletmeleri gibi küçük ölçekli işletmeler sermaye, insan ve bilgi bakımından sınırlı 

kaynaklara sahiptir. Bu nedenle diğer işletmelere göre daha fazla riskle karşı karşıya kalmaktadır. Barsley ve 

Kleiner (1990: 30), her yıl küçük işletmelerin yaklaşık %15’nin, beş yıl içinde ise yaklaşık %80 gibi büyük bir 

kısmının iflas ettiğini ileri sürmüştür. Benzer şekilde Reynolds vd. (1994: 30), Avustralya'da küçük turizm 

işletmelerinin yaklaşık %70’nin beş yıl içinde başarısız olduklarını belirtmiştir. Bu başarısızlıkta kullanılan 

performans değerleme yöntemlerinin de payının olduğu düşünülebilir. Çünkü “ölçülmeyen şey yönetilemez” 

anlayışından hareketle, doğru ölçülemeyen bir şeyin etkin yönetilemeyeceği ve buna bağlı olarak da başarılı 

sonuçlar sağlanamayacağı açıktır. Nitekim Bergin-Seers ve Jago (2007: 144) tarafından moteller üzerinde 

yapılan bir araştırmada, başarılı işletmelerde genellikle çok boyutlu performans ölçüm yaklaşımlarının 

kullanıldığı tespit edilmiştir.  

VZA, az sayıda varsayımla, farklı nitelikte değişkenleri birlikte değerlendirerek etkinlik analizi yapabilen çok 

boyutlu performans yöntemlerinden biridir. Diğer performans ölçüm yöntemlerine göre en belirgin avantajı; 

basit, ekonomik ve esnek olmasıdır. Dolayısıyla küçük ölçekli işletmelerin VZA ile kolay bir şekilde etkin ve 

kapsamlı performans değerlemesi yapabilmesi mümkündür. Manavgat’ta bulunan 25 belediye belgeli küçük 

konaklama işletmesi üzerinde yapılan çalışmada etkinlik ortalamasının %71 olduğu tespit edilmiştir. Bununla 

birlikte 8 işletmenin etkin, kalan 17’sinin ise etkin olmadığı belirlenmiştir. Her üç işletmeden sadece birinin 

etkin olması, belediye belgeli küçük işletmelerin faaliyet riskinin çok fazla olduğunu göstermektedir. Bu 

durumun ortaya çıkmasında büyük ölçekli işletmelerin önemli bir payı olduğu düşünülmektedir. Çünkü 

Manavgat bölgesi ilçe düzeyinde 4 ve 5 yıldızlı büyük ölçekli işletme sayısının en fazla olduğu turizm 

bölgelerinden biridir. Dolayısıyla yerel ve merkezi yönetimlerin bölgedeki belediye belgeli işletmelere daha 

fazla destek olması gerekir. Bu noktada yerel yönetimler işletme sahip ve yöneticilerine mesleki ve teknik 

eğitimler verebilir. Merkezi yönetimler ise büyük işletme sayılarına sınır getirmek ya da bölgedeki belli 

noktaları küçük işletme yatırımlarına tahsis etmek gibi bir takım yasal düzenlemeler yapabilir.  

Araştırmada girdi odaklı VZA modeli kullanılmıştır. Bu modelde etkin olmayan işletmelerin mevcut çıktı 

düzeyleriyle etkin olabilmesi için girdilerinde yapması gereken değişiklikler ortaya koyulmaktadır. Girdi 

odaklı analiz sonuçlarına göre etkin olmayan işletmelerin oda sayısı, yatak kapasitesi, personel sayısı ve 

fiziksel alan büyüklüklerini ortalama %44-56 düzeylerinde azaltması gerekmektedir. Söz konusu hedefler 

etkinlik değeri ortalamadan büyük olan etkin olmayan işletmeler için uygulanabilir olurken, etkinlik değeri 

ortalamanın altında kalanlar için rasyonel olmayabilmektedir. Örneğin etkinlik değeri en düşük olan K14 ve 

K11 işletmelerinin girdilerini %70’in üzerinde azaltması çok zordur. Bu durumdaki işletmelere girdilerini 

mümkün olabildiğince azaltmaları ve çıktılarını da arttırma konusunda daha fazla çaba göstermesi 

önerilmektedir. Diğer taraftan etkin olmayan işletmeler, faaliyetlerini ya da uygulamalarını en fazla referans 

gösterilen K23, K9 ve K20 işletmelerine göre düzenleyerek performanslarını geliştirebilir.  

Geçmişte yapılmış araştırmalar, küçük işletmelerin performansı ile işletme sahibinin mesleki bilgi ve becerisi 

arasında yakın bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Lerner ve Haber, 2000: 93; Reijonen 2008: 626). Bu 

bağlamda belediye belgeli işletme sahiplerinin etkin performans ölçümü de dâhil olmak üzere, turizmle ilgili 

konularda eğitim almaları ya da bu konuda yetkin bir uzmandan destek alması çok önemlidir.  

Araştırmada örneklem ve yöntem bakımından bir takım sınırlılıklar bulunmaktadır. Öncelikle küçük işletme 

olarak belli bir bölgede, sınırlı sayıda ve sadece belediye belgesi olan işletmeler dikkate alınmıştır. VZA’da 

örneklemin yani karar birimlerinin homojen olması istenen bir durumdur. Bu bağlamda gelecekte bakanlık 

belgeli küçük işletmeleri de kapsayan daha geniş çaplı araştırmalar yapılabilir. Bu şekilde yapılacak bir 

araştırmada bölge ve belge türü bazında karşılaştırmalı performans değerlendirmeleri de mümkün olabilir. 

Diğer taraftan bu araştırmada katılımcılar, işletmeyle ilgili girdi ve maliyet verilerini paylaşmak istememiştir. 

Bu nedenle yazında sıklıkla kullanılan malzeme giderleri, işçilik giderleri ve genel giderler gibi personel 
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maliyet girdileri dikkate alınamamıştır. Çalışmada kullanılan personel sayısı, yatak kapasitesi ve alan 

büyüklüğü gibi değişkenlerin her ne kadar finansal girdileri yansıttığı düşünülse de, gelecekte,  farklı girdi ve 

değişkenleriyle yeni çalışmalar yapılabilir. Bunun dışında araştırma verileri, işletme sahip ya da 

yöneticilerinin görüşlerine dayanmaktadır. Dolayısıyla ilgili katılımcılar, bilerek ya da bilmeyerek gerçek 

verileri saklamış ya da saptırmış olabilir. Bu nedenle gelecekte yapılacak benzer çalışmalarda doküman 

incelemesi ve doğrudan gözlem gibi daha güvenilir veri toplama yöntemleri kullanılmalıdır. Küçük ölçekli 

işletmeler sınırlı kaynakları ve becerileri olması bakımından çevresel koşullara karşı çok daha fazla duyarlıdır. 

Bu bağlamda doğal ve ekonomik koşullar başta olmak üzere dış etmenlerin işletme performansı üzerinde 

önemli etkileri olabilmektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda ilgili koşulların işletme performansı 

üzerindeki olası etkileri incelenebilir. VZA’da kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri değiştikçe örneklemin 

performans düzeyleri de değişmektedir. Dolayısıyla girdi ve çıktı değişkenlerinin belirlenme süreci VZA 

çalışmalarının en kritik aşamalarından biridir. Bu bağlamda gelecekte yapılacak çalışmalarda ilgili 

değişkenlerin belirlenmesi sürecinde nitel ya da nicel veri toplama tekniklerinin kullanılması önerilmektedir. 

Son olarak, büyük ve küçük ölçekli otellerin performansı düşük ve yüksek sezonlarda ayrı ayrı olarak 

belirlenerek hem sezon hem de işletme büyüklüğü bazında karşılaştırmalı değerlendirmeler yapılabilir.  
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Purpose – The aim of this paper is to conduct an empirical analysis regarding the impact of Covid-

19 on fifteen sectors through reviewing its effect on BIST-100 in Turkey. The analysis is conducted 

for the period of March 11-April 11 in 2020 in comparison with the same periods in years 2018 and 

2019. 

Design/methodology/approach – The main methodology adopted for this paper is quantitative 

research; including descriptive statistics, correlations, and risk-return distributions. In depiction of 

the results of the analyses; graphs and tables are utilized.  

Findings – It is found that the risk in all sectors has increased during the first period of the Covid-

19 pandemic (with average of 0.205%) compared to the same period of 2019 (with average of 0.042%), 

and 2018 (with average of 0.021%). However, the average loss in returns of the sectors has decreased 

gradually. The most profitable sector during the first period of Covid-19 in Turkey is “health and 

pharmaceutical industry” with 9.21% return whereas the sector which has recorded the highest loss 

in its returns during this period is “clothing and textile sector” with -17.40% returns. In terms of 

riskiness, the sector which has the highest risk during the first period of the pandemic is also “health 

and pharmaceutical sector.” Lastly, the least risky sectors are “multi-sectoral holdings” and 

“metallurgical and mechanical industry.”  

Discussion – Firstly, we argue that the excessive increase in risk can be explained by the impact of 

Covid-19 pandemic. Secondly, it seems that there are especially some industries whose positive 

returns have helped the index not to turn into negative during the first period of the pandemic such 

as “health and pharmaceutical industry,” and “aviation industry.” “Aviation industry” in particular 

is examined in the paper due to its special situation. Thirdly, it is confirmed that “petroleum and 

chemical industry” is one of the locomotive industries of Turkey as it is in many emerging countries. 

Fourthly, people seem to attach more importance to the consumption of necessary goods than ever 

in order to sustain their lives in an environment of uncertainty resulting from Covid-19 pandemic. 

1. INTRODUCTION 

Many epidemic diseases have been experienced in the world throughout history. Nowadays, humanity 

struggles with Covid-19 which is a mutated version of coronavirus. Covid-19 firstly appeared in China in 

December 2019, then spread around the world, and now it has become a pandemic. Over the past four months, 

negative effects of Covid-19 pandemic reduced in China whereas rest of the world such as Iran, Italy, Spain, 

Germany, England, and the USA are now experiencing the worst of it. As of April 11, total confirmed cases 

are more than 1.6 million and total deaths are about a hundred thousand worldwide (WHO, 2020). Negative 

effects of the pandemic have been accelerated since last December. Therefore, people needed stay at their 

homes to avoid and prevent spreading of the pandemic. Hence, the situation has affected social and cultural 

activities besides health all over the world.  

In a strongly interdependent world, the effects of pandemic have become apparent especially in economic 

field. Global supply chain, production, trade and financial markets have been disrupted (Açıkgöz and Günay, 

2020; McKibbin and Fernando, 2020; Zeren and Hızarcı, 2020). Accordingly, IMF (International Monetary 

Fund) announced its growth forecast for world GDP (Gross Domestic Product) as negative for the first quarter 

of 2020 by lowering annual world growth forecast from 3.3% to -3.0% (IMF, 2020). Correspondingly, financial 

markets have also been affected negatively by this pandemic due to strong correlation among investment, 
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production and output. Moreover, uncertainty of human behavior during the virus outbreak is affecting asset 

prices (Ramelli & Wagner, 2020) and market equilibrium (McKibbin and Fernando, 2020) directly or indirectly. 

For this reason, global financial markets reacted to these changes, and thus, global stock markets declined.  

The first case of Covid-19 appeared in Turkey on March 11. Over the last one-month period, negative effects 

of the pandemic have been accelerated. As of April 11, total confirmed cases are more than 52 thousand and 

total deaths are more than 1.1 thousand (T.R. Ministry of Health, 2020). Economic conditions have been 

affected also Turkey and its economy as the world. Therefore, the Turkish government took several measures 

under the terms of economic recovery program in order to prevent that the economic conditions arising from 

the pandemic become worse. Nevertheless, real sectors of Turkey have been affected negatively due to 

detrimental local and global economic circumstances. Hence, this situation has been reflected in BIST (Borsa 

Istanbul) 100 Index as seen on Figure1. 

 

Figure 1. BIST 100 Index Prices and Returns in Turkey, January 2015-April 20201 
Source: CBRT, EVDS Data Central, BIST 100 All Shares Index, According to Closing Price, Business Days Data, 2015-2020. 

Figure1 shows the simultaneous daily price and return movements of the BIST 100 Index from 2 January 2015 

to 10 April 2020. BIST is the stock market of Turkey. In the given period, BIST 100 Index reached its first peak 

in April 2018. The depreciation of Turkish Lira in 2018 affected input prices of firms, and thus caused inflation. 

Therefore, Turkey followed tight monetary and fiscal policy in order to struggle with inflation. The positive 

reflection of this policies became apparent in the last quarter of 2019 and then Turkish economy started to 

recover. Afterwards, BIST 100 Index reached its second peak in February 2020 by rising strikingly between the 

period of October 2019 and February 2020. This period includes some exogenous factors besides the recovery 

of the Turkish economy such as increasing exports due to negative effects of Covid-19 pandemic in China and 

later in European economies. Thus, Turkish economy somehow became an alternative hub for exports. After 

this period, BIST 100 Index fell again sharply because of the deterioration of the global supply chain and 

appearance of the first Covid-19 case in Turkey. In sum, it can be appreciated that economic developments 

affect the activities and values of firms thereby these circumstances are reflected on equity market prices and 

returns. 

Even though BIST 100 Index started to recover after the first shock of the first Covid-19 cases, the first jumping 

was approximately 7%2 in March 24, the Index continued to show worse performance compared to the period 

 
1 Note that some of the months cannot be seen on the Figure due to the fact that there are many months to consider. 
2 The calculation is made by the authors by using related data from the Central Bank of Turkey. 
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of March-April in 2018 and 2019. Lately, continuous compounding return of BIST 100 Index approximately -

2.5%3.  Starting from this, BIST 100 Index tended to decrease prominently during March 11-April 11 period 

corresponding to 2018 and 2019 whereas the index tends to increase during the same periods in the first three 

years. For this reason, it would make sense to compare the periods of the last three years to investigate the 

impact of Covid-19 pandemic.   

In this context, the study aims to analyze the impact of Covid-19 pandemic on Turkish sectors by empirically 

comparing the stock returns and risks of the firms taken place in BIST 100. The periods of the comparison will 

cover the first month after outbreak of Covid-19, and the same period of time in 2018 and 2019. 

The reason why such a study is important is that there are already some studies conducted within this 

relatively short period of time since the pandemic started. These studies aim to understand the immediate 

economic effects of the pandemic. The related literature in that regard will be mentioned in the next section. 

In this sense, it is important to understand the situation of Turkey -which is one of the top ten countries where 

pandemic has the most cases- compared to others about which the aforementioned studies have been 

conducted. 

The rest of paper is structured as follows: Section 2 comprise of relevant literature. The methodology to be 

followed in this study is given in section 3. Afterward, the analyses specified in the methodology is included 

in section 4. The next section 5 contains the findings. Finally, section 6 presents the conclusions. 

2. LITERATURE REVIEW 

Even though the outbreak of Covid-19 started just few months ago, literature about the impacts of it on 

different economies has increased since the virus revealed. In this regard, we will discuss about some of these 

literature examples below by grouping them according to their relevance and subject.  

2.1. Global Effects of Covid-19 

Firstly, there are some studies which take the issue at a global scale. Ozili and Arun (2020) discussed spillover 

effects of Covid-19 on global economy on the basis of social, health, monetary and fiscal policies implemented 

by sixteen countries. They came to the conclusion that restrictive social policies affected monetary and fiscal 

policies negatively because of lockdown and social distance.  

By taking a different approach, Fernandes (2020) analyzed economic effects of Covid-19 outbreak on the world 

economy within different scenarios by applying basic statistical methods and graphical analyzes. According 

to the results, GDP growth of the twelve countries would take hit between 3% and 5% depending on country 

in the base scenario. In other scenarios, GDP might fall as much as 10%. Besides that, each additional month 

for the outbreak would cost in range of 2-2.5% of global GDP.  

Likewise, McKibbin and Fernando (2020) examined the impacts of different scenarios in terms of global 

macroeconomic outcome and financial markets by using DSGE model. The scenarios demonstrated that the 

pandemic is expected to reduce the world GDP by over $ 9 trillion in 2020. In addition, the pandemic might 

cause consumptions and investments to drop. Hence, the drop in aggregate demand can cause a sharp decline 

in the stock market with original risk shocks. 

2.2. Effects of Covid-19 on Some Selected Countries 

As being two of the leading economies in the world today, the USA and China are of the more concern in 

relation to their vulnerability against Covid-19. In search of the answer of such a concern, Baker et al. (2020) 

analyzed the impact of the outbreak on the U.S. stock market by monitoring daily movements between 1985 

and 2020 in order to compare with other disease outbreaks. As a result, they observed unprecedentedly more 

of the stock market volatility than previous outbreaks.  

Onali (2020) searched the impact of Covid-19 outbreak on the US stock markets in mainly affected six 

countries. The results of their GARCH (1,1) based model suggested that only the number of the cases and 

deaths in China affected returns of the US stock markets. Furthermore, VAR model suggested that number of 

deaths in France and Italy affected the stock market returns negatively.  

 
3 The calculation is made by the authors by using related data from the Central Bank of Turkey. 
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Similarly, Yilmazkuday (2020) investigated Covid-19 pandemic effects on the S&P 500 Index by using VAR 

model in between 31st  December 2019 and 12th March 2020. It was found out that one more death due to the 

virus resulted 0.02% of a cumulative reduction in the S&P 500 Index after one-day; 0.06% of a cumulative 

reduction after one-week; and 0.08% of a cumulative reduction after one-month.  

Besides the USA and China, the situation of some of the leading developed countries, especially the European 

ones, are also of the concern. In that regard, Zeren and Hızarcı (2020) examined the impact of Covid-19 

outbreak on stock markets within some selected countries by means of co-integration test which used both 

Covid-19 daily death and cases between the period of 23th January 2020 and 13th March 2020. According to the 

findings, total cases had co-integration relation with Chinese, South Korean and Spanish stock markets, and 

had no co-integration relation with Italian, Franch and German stock markets.   

In our work, projections about future growth rates in case of Turkey will be shared below. 

2.3. Relationship Between Stock Markets and Real Economy, and the Impact of Covid-19 

It is a known fact that there is a very close relationship between stock markets and real economy through 

various channels. In other words, stock markets have strong correlation with investment, production, output 

and demand. Since our aim in this paper is to analyze the effect of Covid-19 on different industries taken place 

at the stock market of Turkey, it is important to understand the relationship between stock markets and real 

economy in general, and the position of such a relationship under the impact of Covid-19.  

Choi et al. (1999) analyzed the relationship between industrial production growth rates and lagged real stock 

returns for G-7 countries by way of using in-sample co-integration and error-correction models. The results of 

these empirical tests and the co-integration test showed a long-term equilibrium relationship between 

industrial production levels and stock prices meanwhile error-correction models showed a correlation 

between industrial production growth and lagged stock returns for all countries except Italy.  

Yayla et al. (2017) investigated the relationship between stock markets and growth via ARDL model approach. 

As a result of the tests using BIST and industrial production index, a statistically significant co-integration 

relationship was found between the variables. The authors concluded that there was bidirectional causality 

between these variables in the short run, meanwhile there was a strong and positive causality from BIST index 

to industrial production in the long run.  

Literature examples in that regard can be extended but the aim is just to show the existence of a general 

relationship between stock markets and real economy. On the other hand, such a relationship is open to the 

impact of different macroeconomic shocks such as the one caused by Covid-19. In search of such an impact, 

Ramelli and Wagner (2020) analyzed the impact of Covid-19 pandemic on different sectors by CAPM-adjusted 

returns and risks of stock markets in the US in their graphical investigation and OLS regressions which 

included three time periods, i.e. incubation, outbreak and fever period of the virus. They deduced that energy, 

consumer services and automobile sectors suffered whereas telecom industry did very well over the whole 

period. Besides that, food and staples retailing sectors were not affected significantly in the incubation and 

outbreak periods, but these sectors surged in fever period. On the contrary, health care industry became a 

winner in the first two periods, but this outperformance did not continue in the last period.  

Yan et al. (2020) examined potential effects of Covid-19 pandemic on different sectors in different stock 

markets. They considered that the following sectors lost value quickly in the short-term, meaning between 

February 21-March 5: travel industry, technology sector, and entertainment industry. The findings showed 

that short selling of the stocks of these sectors was a likely way to make profit because of the panic sell-off in 

short-term period.  

In conformity to the last two works mentioned above, our paper also attempts to understand the effects of 

Covid-19 pandemic on different sectors taken place in stock market of Turkey. Because, until now, impacts of 

Covid-19 pandemic related to Turkish economy have not been studied yet. There are only some general 

assessments without empirical analyses. For instance, Açıkgöz and Günay (2020) came to the conclusion that 

Turkish economy might be destroyed in the short term as the world but if Turkey can overcome the outbreak 

soon, this situation would bring sustainable growth in revenues of manufacturing, exports, and tourism 

sectors. Thus, our study aims to fill in the gap in this regard. 
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3. METHODOLOGY 

By employing a quantitative approach, this analysis used daily returns data of fifteen sectors of BIST 100 Index 

during March 11-April 11 periods of 2018, 2019 and 2020. In order to achieve the goal of this study, we used 

fifteen variables as shown on Table 1: 

Table 1. Sectors Used as Variables, Their Symbols and Measures 

Variable Symbol Measure 

Finance & Banking Sector FBS 
Continuous compounding return derived from average daily 

sector returns 

Multisectoral Holdings MH 
Continuous compounding return derived from average daily 

sector returns 

Information, Technology & 

Telecommunication Sector 
ITTS 

Continuous compounding return derived from average daily 

sector returns 

Defense Industry DI 
Continuous compounding return derived from average daily 

industry returns 

Aviation Industry AI 
Continuous compounding return derived from average daily 

industry returns 

Construction Sector CS 
Continuous compounding return derived from average daily 

sector returns 

Energy & Mining Sector EMS 
Continuous compounding return derived from average daily 

sector returns 

Petroleum Chemical Industry PCI 
Continuous compounding return derived from average daily 

industry returns 

Metallurgical & Mechanical Industry MMI 
Continuous compounding return derived from average daily 

industry returns 

Motor Vehicle Industry MVI 
Continuous compounding return derived from average daily 

industry returns 

Durable Consumer Goods Sector DCGS 
Continuous compounding return derived from average daily 

sector returns 

Food, Wholesale & Retail Sector FWRS 
Continuous compounding return derived from average daily 

sector returns 

Clothing & Textile Sector CTS 
Continuous compounding return derived from average daily 

sector returns 

Health & Pharmaceutical Industry HPI 
Continuous compounding return derived from average daily 

industry returns 

Other Sectors O 
Continuous compounding return derived from average daily 

other sectors returns 

Source: BIST, Equity Market Bulletin Data, March 11-April 11 period in 2018,2019,2020. 

The sector grouping seen on Table 1 was done by the authors. Since the number of firms in each sector changed 

during the given periods, this information is not included on Table 1. However, the firms that left and included 

in the BIST 100 Index at the first business day of April are considered. In order to conduct the empirical 

analysis, firstly, the returns of the firms in each sector were calculated over daily closing prices as shown by 

the following equation: 

𝑟𝑡 = ln(𝑃𝑡 −𝑃𝑡−1) (1) 

And then, daily average returns of the sectors were calculated over daily firm return as shown by the following 

equation: 

𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑓𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 
𝑎𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑓𝑓𝑖𝑟𝑚𝑠𝑖𝑛𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑜𝑓𝑓𝑖𝑟𝑚𝑠𝑖𝑛𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 (2) 

Lastly, continuous compounding returns of the sectors for the above-mentioned periods were calculated by 

using daily average returns of the sectors. The related equation is as follows:  
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𝑟𝑎(𝑏) =  ∑ 𝑟𝑎−𝑚

𝑏−1

𝑚=0

 (3) 

r: continuous compounding return of the sector in the period of March 11-April 11 

a: average return of the sector at April 11 

m: average return of the sector at March 11 

b: business days in the period of March 11-April 11 

The basis of this study depends on return and risk analyzes of fifteen sectors in BIST 100 in the same periods 

of 2018, 2019 and 2020. Markowitz (1952) described risk as variance of security returns. Hence, the risk of the 

sectors was derived from variance of the continuous compounding return of each sector. Correspondingly, 

return and risk volatility of the sectors was compared in order to measure the effects of Covid-19 pandemic 

on fifteen sectors for three consequent years in that the response of each sector to the crisis is different, 

especially in the short run. Therefore, it was argued which sector was more consolidated in the early period 

of the outbreak. Besides, BIST 100 Index tends to decrease prominently during March 11-April 11 period 

corresponding to last three years whereas the index tends to increase during the same periods in the previous 

years. Accordingly, it would make sense to compare the periods of the last three years to investigate the impact 

of Covid-19 pandemic. Thus, the seasonal effect could be minimized. 

In this context, descriptive statistics were analyzed in order to attain returns and risks of the sectors; sector 

correlations were investigated in order to examine variations of cross-sectoral interaction; and periodic risk 

and returns figures were included to observe distribution of returns and risks of the sectors, by using EViews 

11 packaged software. 

4. ANALYSIS 

4.1. Descriptive Statistics 

Table 2, 3, and 4 report descriptive statistics for the main variables used in this study for the aforementioned 

periods. Sum (%), which is seen on each table, refers to continuous compounding return, and variance refers 

to risk of the sectors. Besides, standard deviation indicates how much the daily average sector returns deviate 

from the mean. In addition, skewness and kurtosis point to the direction of the deviation.   

Table 2. Descriptive Statistics, March 11- April 11 period in 2018 

  
Sum (%) 

Variance 

(%) 

Mean 

(%) 

Median 

(%) 

Min. 

(%) 

Max. 

(%) 
Std. Dev. Skewness Kurtosis 

FBS -8.730 0.011 -0.380 -0.276 -3.029 1.098 0.010376 -0.515842 3.16131 

MH -1.256 0.018 -0.055 0.163 -4.034 1.902 0.013485 -1.160286 4.77721 

ITTS -14.988 0.017 -0.652 -0.391 -3.811 1.426 0.013193 -0.734177 3.249023 

DI -13.053 0.020 -0.568 -0.519 -4.190 1.734 0.014152 -0.63325 3.327085 

AI 2.144 0.022 0.093 0.038 -2.529 2.933 0.01476 0.128035 2.287924 

CS -11.394 0.018 -0.495 -0.251 -3.558 1.945 0.013498 -0.663964 3.061982 

EMS -7.959 0.033 -0.346 -0.146 -3.471 3.705 0.01824 0.225763 2.477908 

PCI -4.201 0.019 -0.183 0.159 -3.162 2.073 0.013838 -0.660305 2.937315 

MMI -4.835 0.014 -0.210 -0.337 -2.041 1.848 0.011727 0.116722 1.801859 

MVI -9.074 0.013 -0.395 -0.490 -3.002 2.914 0.011584 0.07906 5.656912 

DCGS -12.090 0.022 -0.526 0.006 -4.114 1.657 0.014754 -1.045872 3.533816 

FWRS -12.162 0.009 -0.529 -0.532 -2.317 1.513 0.009237 0.156287 2.499338 

CTS -5.765 0.023 -0.251 -0.505 -2.701 2.335 0.0153 0.199929 1.827857 

HPI -5.620 0.028 -0.244 0.299 -3.167 2.280 0.016774 -0.265419 2.006429 

O -10.872 0.049 -0.473 -0.652 -4.743 4.675 0.022065 0.312219 3.305932 

Average -7.990 0.021 -0.347 -0.229 -3.325 2.269 0.0141989 -0.297407 3.060793 

As it is seen on Table 2, returns of the sectors variate in between -15% (IITS), and -1.26% (MH), except aviation 

industry for the period of March 11-April 2018. It is worth noting that only “aviation industry” (AI) provided 

profitability (2.14%) during this period. The returns of “information, technology and telecommunication 

sector” (IITS), “defense industry” (DI), “food, wholesale and retail sector” (FWRS), “durable consumer goods 
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sector” (DCGS) and “other sectors” (O) draw attention by staying below the average return of the sectors (-

7.99%). On the other hand, risks of the sectors variate in between 0.009% (FWRS) and 0.049% (O). “Food, 

wholesale and retail sector” (FWRS), “finance and banking sector” (FBS), “motor vehicle industry” (MVI), 

“metallurgical and mechanical industry” (MMI) stand out as the least risky ones, whereas “other sectors” (O), 

“energy and mining sectors” (EMS), “hospital and pharmaceutical industry” (HPI) are the riskiest sectors. 

Moreover, skewness and kurtosis indicate that return flows are negative or positive by distributing the daily 

average sector returns to one tail. 

Table 3 show returns and risks of the same sectors for the period of March 11-April 11 in 2019. 

Table 3. Descriptive Statistics, March 11- April 11 in 2019 

 
Sum (%) 

Variance 

(%) 

Mean 

(%) 

Median 

(%) 

Min 

(%) 

Max 

(%) 
Std. Dev. Skewness Kurtosis 

FBS -6.541 0.048 -0.273 0.263 -6.133 3.047 0.021807 -1.044947 4.159645 

MH -3.342 0.027 -0.139 0.096 -4.743 2.393 0.016315 -0.89921 4.042544 

ITTS -10.616 0.063 -0.442 -0.008 -7.733 3.943 0.025013 -0.986554 4.557883 

DI -7.201 0.070 -0.300 0.034 -8.119 4.053 0.026436 -0.785055 4.389603 

AI 1.268 0.054 0.053 -0.029 -5.205 3.969 0.023168 -0.350291 2.48701 

CS -7.362 0.026 -0.307 -0.091 -5.493 1.510 0.015971 -1.799979 6.334402 

EMS -8.465 0.040 -0.353 -0.347 -4.428 3.207 0.019926 -0.274833 2.685094 

PCI -14.896 0.056 -0.621 -0.247 -9.766 1.867 0.023716 -2.599207 10.43934 

MMI -3.522 0.021 -0.147 -0.078 -3.763 2.035 0.014579 -0.944036 3.829015 

MVI -6.940 0.035 -0.289 -0.488 -5.268 2.403 0.018653 -0.797845 3.466491 

DCGS -5.623 0.062 -0.234 -0.308 -6.000 5.802 0.024945 -0.052228 3.791573 

FWRS -8.355 0.033 -0.348 -0.481 -5.358 2.996 0.018213 -0.439774 4.01758 

CTS -2.164 0.033 -0.090 0.287 -4.486 2.589 0.018145 -0.662117 2.710102 

HPI 2.267 0.035 0.095 0.277 -3.612 4.145 0.018615 -0.015856 3.001791 

O -9.137 0.030 -0.381 -0.173 -4.965 3.130 0.017225 -0.43341 3.80106 

Average -6.042 0.042 -0.252 -0.086 -5.671 0.031 0.020182 -0.80569 4.247542 

As it is seen on Table 3, returns of the sectors variate in between -15% (PCI) and -2.16% (CTS), except “aviation 

industry” (AI), “health and pharmaceutical industry” (HPI) for the given period. Because, “aviation industry” 

(1.27%), “health and pharmaceutical industry” (2.26%) provided profitability. The returns of “petroleum 

chemical industry” (PCI), “information, technology and telecommunication sectors” (ITTS) and “other 

sectors” (O) draw attention by staying below the average return of the sectors (-6.02%). On the other hand, 

risks variate in between 0.021% (MMI) and 0.070% (DI). “Metallurgical and mechanical industry” (MMI), 

“construction sector” (CS), “multisectoral holdings” (MH) stand out as the least risky sectors, whereas 

“defense industry” (DI), “information, technology and telecommunication sector” (ITTS), “durable consumer 

goods sector” (DCGS) are the riskiest sectors. Moreover, skewness and kurtosis indicate that return flows are 

negative or positive by distributing the daily average sector returns to one tail. 

In addition, returns of the sectors are closer to the average return in 2019 compared to the same period of 2018. 

However, investment risk of the sectors has increased in 2019, except “other sectors” (O) due to exist and entry 

of the firms. Remarkable changes relevant to risk occurred in “finance and banking sector” (FBS), 

“information, technology and telecommunication sector” (ITTS), “defense industry” (DI), “durable consumer 

goods sector” (DCGS), “aviation industry” (AI), “food, wholesale and retail sector” (FWRS). Besides that, the 

interval between minimum and maximum sector returns widened in 2019. In other words, return volatility, 

i.e. risk of the sectors increased. 

Table 4 shows return and risk situation of the same sectors for the same period (March 11-April 11) of 2020. 
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Table 4. Descriptive Statistics, March 11- April 11 in 2020 

 Sum 

(%) 

Variance 

(%) 

Mean 

(%) 

Median 

(%) 

Min. 

(%) 

Max. 

(%) 
Std. Dev. Skewness Kurtosis 

FBS -3.169 0.144 -0.138 0.068 -10.162 6.760 0.037897 -0.988027 4.244813 

MH -2.070 0.136 -0.090 0.336 -9.185 6.547 0.036945 -0.877591 4.059714 

ITTS -1.746 0.220 -0.076 0.031 -12.996 7.588 0.046953 -1.022812 4.077192 

DI -3.138 0.173 -0.136 0.717 -10.510 9.356 0.041641 -0.393559 3.77097 

AI 6.673 0.364 0.290 1.002 -11.034 8.466 0.060325 -0.273329 1.801734 

CS 0.169 0.148 0.007 0.185 -8.542 6.185 0.038438 -0.493687 3.234427 

EMS -0.770 0.184 -0.034 0.231 -10.127 7.870 0.042872 -0.585533 3.126689 

PCI 2.377 0.140 0.103 0.677 -9.597 7.063 0.037429 -0.830843 3.913767 

MMI -0.800 0.136 -0.035 0.760 -9.030 6.087 0.036811 -1.055852 3.960275 

MVI -12.291 0.177 -0.534 0.654 -10.767 6.292 0.042094 -0.743757 3.305343 

DCGS -8.753 0.195 -0.381 0.103 -10.891 7.518 0.044181 -0.721899 3.414126 

FWRS 4.800 0.178 0.209 0.763 -10.496 6.645 0.042247 -1.030185 3.967745 

CTS -17.404 0.217 -0.757 0.439 -10.660 6.418 0.046564 -0.613216 2.673095 

HPI 9.206 0.465 0.400 -0.586 -10.452 13.156 0.068219 0.109561 2.133242 

O 6.291 0.200 0.274 1.107 -10.411 8.248 0.044715 -0.784535 3.488845 

Average -1.375 0.205 -0.598 0.432 -10.324 7.613 0.044488 -0.687018 3.411465 

As it is seen on Table 4, negative returns of the sectors variate in between -0.77% (EMS) and -17% (CTS), 

whereas, positive returns of the sectors variate in between 0.17% (CS) and 9.21% (HPI). It is noteworthy that 

the returns of “aviation industry” (AI), “construction sector” (CS), “petroleum chemical industry” (PCI), 

“food, wholesale and retail industry” (FWRS), “health and pharmaceutical industry” (HPI) and “other sectors” 

(O) are positive. On the other hand, risks of the sectors variate in between 0.136% (MH and MMI) and 0.070% 

(HPI). Another important point is that health and “pharmaceutical industry” (HPI) have the highest return 

and risk ratios. “Multisectoral holdings” (MH), “metallurgical and mechanical industry” (MMI), “petroleum 

chemical industry” (PCI) and “construction sector” (CS) stand out as the least risky ones. Moreover, skewness 

and kurtosis indicate that return flows are negative or positive by distributing the daily average sector returns 

to one tail. 

In addition to these, returns of the sectors in 2020 had the least return loss, whereas the period was exposed to 

the highest risk among 2018, 2019 and 2020. Also, the interval returns of the sectors which are in between 

minimum -10.32% and maximum 7.63% are remarkable. This interval, i.e. risk, reached the highest level in 

2020 among others. It is worth noting that “construction sector” (CS), “petroleum chemical industry” (PCI), 

“food, wholesale and retail sector” (FWRS) and “other sectors” (O) provided positive returns in 2020 whereas 

negative returns in 2018 and 2019. Lastly, “health and pharmaceutical industry” (HPI) in 2020 draw attention 

with its highest return among the overall sectors for the whole period of time. 

4.2. Correlations 

Table 5, 6, and 7 report sector correlations matrix in order to observe the relationship between the sectors for 

2018, 2019, and 2020. Correlation coefficients move in between -1 to 1. If the correlation coefficient is closer to 

-1, there is a strong inverse relationship between the sectors; if it is closer to 1, there is a strong linear 

relationship between the sectors; and if it is 0, there is not a linear relationship between the sectors. 
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Table 5. Sector Correlations, March 11- April 11 in 2018 

 
FBS MH ITTS DI AI CS EMS PCI MMI MVI DCGS FWRS CTS HPI O 

FBS 1 0.68 0.53 0.42 0.60 0.73 0.61 0.45 0.72 0.37 0.42 0.64 0.46 0.48 0.18 

MH 0.68 1 0.64 0.47 0.42 0.63 0.52 0.66 0.39 0.63 0.70 0.70 0.42 0.58 0.39 

ITTS 0.53 0.64 1 0.55 0.58 0.57 0.51 0.64 0.50 0.71 0.68 0.61 0.75 0.49 0.48 

DI 0.42 0.47 0.55 1 0.44 0.45 0.57 0.65 0.68 0.46 0.59 0.42 0.40 0.34 0.42 

AI 0.60 0.42 0.58 0.44 1 0.35 0.45 0.45 0.54 0.38 0.44 0.43 0.61 0.47 0.26 

CS 0.73 0.63 0.57 0.45 0.35 1 0.83 0.50 0.51 0.54 0.56 0.58 0.50 0.57 0.25 

EMS 0.61 0.52 0.51 0.57 0.45 0.83 1 0.54 0.57 0.53 0.62 0.54 0.50 0.69 0.34 

PCI 0.45 0.66 0.64 0.65 0.45 0.50 0.54 1 0.52 0.66 0.79 0.61 0.36 0.61 0.35 

MMI 0.72 0.39 0.50 0.68 0.54 0.51 0.57 0.52 1 0.33 0.41 0.50 0.39 0.31 0.22 

MVI 0.37 0.63 0.71 0.46 0.38 0.54 0.53 0.66 0.33 1 0.74 0.50 0.52 0.59 0.07 

DCGS 0.42 0.70 0.68 0.59 0.44 0.56 0.62 0.79 0.41 0.74 1 0.60 0.39 0.70 0.50 

FWRS 0.64 0.70 0.61 0.42 0.43 0.58 0.54 0.61 0.50 0.50 0.60 1 0.46 0.51 0.30 

CTS 0.46 0.42 0.75 0.40 0.61 0.50 0.50 0.36 0.39 0.52 0.39 0.46 1 0.43 0.34 

HPI 0.48 0.58 0.49 0.34 0.47 0.57 0.69 0.61 0.31 0.59 0.70 0.51 0.43 1 0.27 

O 0.18 0.39 0.48 0.42 0.26 0.25 0.34 0.35 0.22 0.07 0.50 0.30 0.34 0.27 1 

According to the results of Table 5, there is a positive relationship between overall sectors. It means that none 

of the sectors is having an inverse relationship with one another. The strength of the correlation varies 

according to sector. “Multisectoral holdings” (MH) have strong linear relationship regards to other sectors 

since they take part in many different sectors. Also, “finance and banking sector” (FBS) has strong correlation 

coefficient in comparison to other sectors. On the other hand, “other sectors” (O) have weak relationship with 

rest of the sectors in general terms. “Energy and mining sectors” (EMS) and “petroleum chemical industry” 

(PCI) have the most consistent correlation coefficient, the reasons of which will be discussed in the upcoming 

section. 

Table 6. Sector Correlations, March 11- April 11 in 2019 

 FBS MH ITTS DI AI CS EMS PCI MMI MVI DCGS FWRS CTS HPI O 

FBS 1 0.83 0.81 0.76 0.60 0.86 0.80 0.42 0.85 0.81 0.64 0.75 0.57 0.67 0.75 

MH 0.83 1 0.76 0.74 0.58 0.80 0.62 0.54 0.82 0.76 0.76 0.80 0.73 0.64 0.74 

ITTS 0.81 0.76 1 0.60 0.52 0.80 0.58 0.38 0.71 0.64 0.60 0.80 0.63 0.59 0.66 

DI 0.76 0.74 0.60 1 0.76 0.70 0.76 0.52 0.80 0.84 0.65 0.68 0.81 0.50 0.69 

AI 0.60 0.58 0.52 0.76 1 0.70 0.82 0.64 0.78 0.73 0.68 0.75 0.69 0.45 0.62 

CS 0.86 0.80 0.80 0.70 0.70 1 0.74 0.52 0.81 0.73 0.65 0.79 0.60 0.66 0.81 

EMS 0.80 0.62 0.58 0.76 0.82 0.74 1 0.51 0.82 0.81 0.58 0.77 0.54 0.49 0.75 

PCI 0.42 0.54 0.38 0.52 0.64 0.52 0.51 1 0.64 0.55 0.46 0.51 0.52 0.47 0.54 

MMI 0.85 0.82 0.71 0.80 0.78 0.81 0.82 0.64 1 0.81 0.71 0.81 0.65 0.62 0.72 

MVI 0.81 0.76 0.64 0.84 0.73 0.73 0.81 0.55 0.81 1 0.58 0.74 0.75 0.50 0.74 

DCGS 0.64 0.76 0.60 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.71 0.58 1 0.71 0.70 0.52 0.71 

FWRS 0.75 0.80 0.80 0.68 0.75 0.79 0.77 0.51 0.81 0.74 0.71 1 0.66 0.61 0.77 

CTS 0.57 0.73 0.63 0.81 0.69 0.60 0.54 0.52 0.65 0.75 0.70 0.66 1 0.45 0.59 

HPI 0.67 0.64 0.59 0.50 0.45 0.66 0.49 0.47 0.62 0.50 0.52 0.61 0.45 1 0.72 

O 0.75 0.74 0.66 0.69 0.62 0.81 0.75 0.54 0.72 0.74 0.71 0.77 0.59 0.72 1 

According to the results of Table 6, there is a positive relationship between overall sectors. Generally, the 

correlation coefficients are greater than 50%. Therefore, almost all sectors are in a stronger relationship with 

each other. It is noteworthy that the correlation of the “other sectors” (O) with rest of the sectors became much 

stronger compared to 2018. 
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Table 7. Sector Correlations, March 11- April 11 in 2020 

 FBS MH ITTS DI AI CS EMS PCI MMI MVI DCGS FWRS CTS HPI O 

FBS 1 0.92 0.80 0.86 0.82 0.89 0.91 0.89 0.94 0.90 0.91 0.68 0.83 0.29 0.93 

MH 0.92 1 0.87 0.88 0.76 0.91 0.96 0.96 0.94 0.89 0.89 0.71 0.81 0.29 0.91 

ITTS 0.80 0.87 1 0.80 0.66 0.74 0.89 0.87 0.78 0.81 0.81 0.76 0.80 0.52 0.82 

DI 0.86 0.88 0.80 1 0.78 0.81 0.91 0.91 0.84 0.85 0.89 0.69 0.89 0.48 0.83 

AI 0.82 0.76 0.66 0.78 1 0.80 0.81 0.78 0.82 0.88 0.87 0.38 0.90 0.34 0.85 

CS 0.89 0.91 0.74 0.81 0.80 1 0.89 0.89 0.92 0.86 0.86 0.64 0.82 0.24 0.87 

EMS 0.91 0.96 0.89 0.91 0.81 0.89 1 0.95 0.92 0.90 0.90 0.69 0.88 0.37 0.90 

PCI 0.89 0.96 0.87 0.91 0.78 0.89 0.95 1 0.92 0.91 0.89 0.73 0.87 0.43 0.89 

MMI 0.94 0.94 0.78 0.84 0.82 0.92 0.92 0.92 1 0.90 0.89 0.63 0.83 0.22 0.93 

MVI 0.90 0.89 0.81 0.85 0.88 0.86 0.90 0.91 0.90 1 0.93 0.61 0.94 0.36 0.88 

DCGS 0.91 0.89 0.81 0.89 0.87 0.86 0.90 0.89 0.89 0.93 1 0.55 0.94 0.30 0.88 

FWRS 0.68 0.71 0.76 0.69 0.38 0.64 0.69 0.73 0.63 0.61 0.55 1 0.57 0.60 0.61 

CTS 0.83 0.81 0.80 0.89 0.90 0.82 0.88 0.87 0.83 0.94 0.94 0.57 1 0.47 0.83 

HPI 0.29 0.29 0.52 0.48 0.34 0.24 0.37 0.43 0.22 0.36 0.30 0.60 0.47 1 0.25 

O 0.93 0.91 0.82 0.83 0.85 0.87 0.90 0.89 0.93 0.88 0.88 0.61 0.83 0.25 1 

According to the results of Table 7, there is a positive relationship between all sectors. The correlation 

coefficients of the sectors are mostly 80-90%, except “health and pharmaceutical industry” (HPI), “food, 

wholesale and retail sector” (FWRS). In other words, overall sectors have strong linear relationship with each 

other, except “health and pharmaceutical industry” (HPI), “food, wholesale and retail sector” (FWRS). Also, 

“health and pharmaceutical industry” (HPI) has weak correlation with rest of the sectors. Besides, “food, 

wholesale and retail sector” (FWRS) has weak correlation coefficients compared to the rest of the sectors. 

Even though sector correlation coefficients varied in 2018, they started to increase in the same period of 2019, 

and they reached the strongest relationship with each other in 2020. 

4.3. Risk and Return Distributions 

Figure 2, 3, and 4 show periodic risk and return distribution of the sectors in 2018, 2019, and 2020. Variance 

implies risk ratio of the sectors and shown on x-axis whereas return is shown on y-axis.   

 
Figure 2. Periodic Risk and Return, March 11-April 11 in 2018 

Figure 2 shows that risk-return pairs scatter vertically within negative returns and risk interval of 0.01% to 

0.03% in general. As an exception, “aviation industry” (AI) has an average risk ratio and a positive return. As 

another outlier, “energy and mining sector” (EMS) has both quite high risk and average return ratio. On the 
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other hand, “other sectors” (O) has high risk but low return. Besides, “food, wholesale and retail sector” 

(FWRS) has also low return but low risk as well. 

 
Figure 3. Periodic Risk and Return, March 11-April 11 in 2019 

Figure 3 shows that risk-return pairs scatter horizontally within negative returns and risk interval of 0.02% to 

0.07%, except “aviation industry” (AI) and “health and pharmaceutical industry” (HPI). “Aviation industry” 

(AI) has quite high-risk ratio but positive return. In addition, “health and pharmaceutical industry” (HPI) has 

moderate risk with the highest positive return. On the other hand, “defense industry” (DI) has the highest risk 

with average returns. Also, “Petroleum chemical industry” (PCI) has quite high-risk ratio with the lowest 

return. Lastly, “metallurgical and mechanical industry” (MMI) has the lowest risk but also low return as well. 

 
Figure 4. Periodic Risk and Return, March 11-April 11 in 2020 

Figure 4 shows that risk-return pairs scatter very close to each other in risk range of 0.10% to 0.20% and return 

range of -5% to 5% for most of the sectors. “Health and pharmaceutical sector” (HPI) has not only the highest 

risk but also the highest return as the most outstanding sector among others. Correspondingly, “aviation 

industry” (AI) has both relatively high risk and high return. Besides that, “other sectors” (O) has an average 

risk ratio, and a positive return. On the other hand, “clothing and textile sector” (CTS) has an average risk 

with the least return. Last but not the least, both “motor vehicle industry” (MVI) and “durable consumer goods 

sector” (DCGS) have average risk but quite low returns. 
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If Figure 2, 3, and 4 are comparatively analyzed, it can be noticed that the sectors taken place in this study 

scatter around the average the most in 2018 whereas risk-return pairs come closest to each other in 2020. There 

are some exceptions though; “health and pharmaceutical industry” (HPI) stand out as outliers with their high 

combinations of risk and return in 2020.  

A sector which seems not to change its place in terms of the risk-return scheme is “clothing and textile sector” 

(CTS) since its situation did not change so much in between 2018 and 2019, and it just moved a bit down in 

2020, meaning that its return decreased a bit compared to the previous two years.  

In terms of horizontal movement, “defense industry” (DI) keeps its place in 2018 and 2020 but its variance, 

meaning risk, increased much in 2019. 

5. DISCUSSION 

BIST 100 Index lost value for the periods of March 11-April 11 in the 2018, 2019 and 2020. The possible reasons 

of this situation are depreciation of Turkish Lira in 2018, negative growth in the first three quarters of 2019, 

and Covid-19 pandemic in 2020. Hence, comparison of these successive periods is significant in order to 

compare the economic problems pertaining to dynamics of Turkish economy, and economic problems caused 

solely by Covid-19 pandemic. 

The loss in returns of BIST 100 Index has been decreasing gradually from -7.72% to -2.74%, and finally to -

2.46% respectively in 2018, 2019, and 2020. However, the index is becoming riskier with variances of 0.007%, 

0.011%, 0.208% respectively in 2018, 2019, and 2020. Relatively small changes in the rate of returns can be 

explained by idiosyncratic dynamics of Turkish economy and global economic fluctuations in the given 

periods. On the other hand, the excessive increase in risk -especially in the last two periods- can be explained 

by the impacts of Covid-19 pandemic. In spite of the extreme risk during the first periods of Covid-19 

pandemic, increase in the returns of the “health and pharmaceutical industry” (9.21%), “aviation industry” 

(6.68%), “other sectors” (6.30%), “food, wholesale and retail sector” (4.80%), and “petroleum chemical industry 

(2.38%)” might have caused the index not to decrease its average return too much. Thus, they counterbalanced 

the negative turn in the index during the last period. It should be noted however that, “other sectors” (O), 

“food, wholesale and retail sector” (FWRS) and “petroleum chemical industry” (PCI) had negative returns in 

the previous periods. 

“Aviation industry” (AI) had positive return in the entire periods. It is worth noting that AI sustained positive 

return (6.67%) in the period of Covid-19 pandemic as well. In this sense, Yan et al. (2020) examined potential 

effects of Covid-19 pandemic on different sectors in different stock markets. They came to conclusion that 

travel industry is one of the sectors losing value quickly in the short-term. Accordingly, it is useful to examine 

firms of Turkish aviation industry on Table 8. 

Table 8. Returns and Variances of the Firms of Aviation Industry, Marc11-April11 in 2020 

Type of Industry Firm Return (%) Variance (%) 

Ground Services CELEBI 5.790235079 0.532131793 

Airline PEGASUS 20.08233622 0.788185588 

Airport Operations TAV AIRPORTS 2.537367235 0.245035005 

Airline TURKISH AIRLINES -1.71981983 0.242941295 

Source: BIST, Equity Market Bulletin Data, March 11- April 11 period in 2020. 

As it is seen on Table 8, returns of the firms in AI were not negatively affected by Covid-19 pandemic, except 

Turkish Airlines since it is the only firm which had negative return during the aforementioned period. On the 

other hand, the high return rate (20%) of Pegasus is remarkable, especially when the latest tragic incidences 

are taken into account. Thus, the situation of Pegasus requires further elaboration. Nevertheless, the firms 

have rather high risk, including Pegasus as well.  

The sub-sectors included by “other sectors” (O) vary from period to period. For instance, the firms of 

entertainment and media sectors were included in the BIST 100 Index for the given period in 2018 and 2019, 

but not in 2020. Therefore, analysis of the O gives different results for each period. For this reason, it is not 

possible to make an accurate analysis about the O. 
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Covid-19 pandemic affected raw material prices in many sectors or industries. As one of them, petroleum 

prices decreased sharply due to decreasing aggregate demand and production relevant to petroleum prices in 

the world. “Petroleum chemical industry” (PCI) had positive return (2.38%) because of decreasing input cost 

in the first period of Covid-19 pandemic, whereas PCI had negative return in the previous period. Besides 

that, PCI had the second lowest risk ratio (0.140) in the Covid-19 pandemic period. This situation expresses 

that Turkish petroleum chemical industry production was not negatively affected from Covid-19 pandemic as 

some of the other sectors. Correspondingly, PCI is one of the locomotive industries of Turkey as in many 

emerging countries. Correspondingly, as it can be seen on Table 5, 6, and 7, PCI has consistent relationship 

with overall sectors throughout the entire period.  

Even though sector correlation coefficients varied normally, meaning not so strongly in 2018, the correlations 

started to increase in the same period of 2019, and they reached their highest levels during the first period of 

Covid-19 pandemic in 2020, except “health and pharmaceutical industry” (HPI), and “food, wholesale and 

retail sector” (FWRS), as it can be seen on Table 5, 6, and 7. In other words, the sectors were affected as a whole 

from economic contraction in 2019, and they were affected much more by Covid-19 pandemic, except the 

aforementioned sectors. It means that the other sectors except FWRS and HPI reacted Covid-19 more and 

varied together. Thus, correlation coefficients among them increased. On the other hand, the exceptional 

situation of FWRS and HPI depends on the fact that they are the primary needs of people.  

“Health and pharmaceutical industry” (HPI) had negative return (-5.62%) and relatively low risk (0.028) in 

2018, but it had positive return (2.27%) in the same period of 2019. However, HPI had not only the highest 

return (9.21%) but also the highest risk (0.47) as the most outstanding sector among others in early periods of 

Covid-19 pandemic. While the importance of HPI had increased, uncertainties also increased the risk of the 

sector. On the other hand, Covid-19 virus is related to human health, before anything else. Therefore, HPI had 

weak relationship with rest of the fourteen sectors in Covid-19 pandemic period since HPI acts differently 

than the remaining sectors due to the strong relationship between HPI and Covid-19 pandemic. 

Furthermore, “food, wholesale and retail sector” (FWRS) kept consistent correlation coefficient for the same 

periods in 2018, 2019 and 2020. Although the remaining thirteen sectors (besides HPI and FWRS) had strong 

relationship with each other in the previous periods, and correlation coefficient of FWRS stayed almost 

unchanged in the Covid-19 pandemic period because of the necessity of them for human life. In addition, 

FWRS was one of the most profitable (4.80%) sectors in Covid-19 pandemic period, whereas FWRS had lowest 

return in the same period of 2018 (-12.16%) and 2019 (-8.36). It means that people attached more importance 

to the consumption of necessary goods than ever before in order to sustain their lives in an environment of 

uncertainty resulting from Covid-19 pandemic. Besides that, FWRS had also high-risk ratio profile like many 

sectors in Covid-19 pandemic period compared to the previous periods. 

Moreover, “finance and banking sectors” (FBS) and “multisectoral holdings” (MH) had strong correlation 

coefficient -except “health and pharmaceutical industry” (HPI) and “food, wholesale and retail sector” 

(FWRS)- during the given periods of 2019 and 2020 but also rather good relationship with each other in the 

same period of 2018. As it is known, FBS provides finance to the sectors, and, MH contains many sectors in 

itself. Hence, it is usual for these sectors to act concomitantly. In this sense, FBS and MH allocate the risk 

according to the sectors. Correspondingly, MH had the lowest risk ratio (0.136%), and FBS (0.140%) had the 

third lowest risk ratio in the Covid-19 pandemic period. Nevertheless, these sectors -FBS (-3.20%) and MH (-

2.07)- had negative return ratios due to adverse effects of Covid-19 pandemic in the world and in Turkey. 

In sum, the most profitable sectors during the first period of Covid-19 in Turkey were as follows: HPI with 

9.21% return, AI with 6.67% return, and O with 6.39% return. On the other hand, the sectors which had the 

highest loss in their returns during this period were the followings: CTS with -17.40% return, MVI with -

12.30% return, and DCGS with -8.75% return. In terms of riskiness, the ones which had the highest risk during 

the first period of the pandemic were respectively HPS, AI, and ITTS. On the other hand, the least risky sectors 

became MH, MMI, PCI, and FBS. The low riskiness can be attributed to the risk spreading factor of the first 

sector, and relatively stability of the second one.  
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6. CONCLUSION 

Covid-19, which appeared in China in December 2019, became a pandemic by spreading all over the world. 

The studies which have been conducted so far about the subject exhibited that the pandemic disrupted global 

supply chain, production, trading and markets, so overall dynamics of economics.  

In this study, we examined the impact of Covid-19 pandemic on fifteen Turkish sectors which are taken place 

in BIST 100 Index by analyzing return and risk of these sectors during the period of March 11-April 11 in 2020 

in comparison to the same periods of 2018 and 2019. In doing this, empirical analyses including descriptive 

statistics, sector correlations and risk-return schemes were used.  

In result of the analyses, it was found that risk of the all sectors had increased extremely during the first period 

of the Covid-19 pandemic (averagely 0.205%) compared to the same period of 2019 (averagely 0.042%) and 

compared to same period of 2018 (averagely 0.021%). However, the average loss in returns of the sectors had 

decreased gradually from -7.99% to -6.04%, and finally to -1.38% respectively in the given periods of 2018, 

2019, and 2020.  

In sum, the most profitable sector during the first period of Covid-19 in Turkey was “health and 

pharmaceutical industry” with 9.21% return whereas the sector which had the highest loss in its return during 

this period was “clothing and textile sector” with -17.40% return. That can be related to the necessity of the 

first one while the relatively unnecessity of the second one. Also, it should be kept in mind that shopping malls 

in which stores of clothing and textile sector taken place were closed down throughout the period. In terms of 

riskiness, the sector which had the highest risk during the first period of the pandemic was also “health and 

pharmaceutical sector” which may prove the close correlation between risk and return in finance literature. 

On the other hand, the least risky sectors were “multi-sectoral holdings” and “metallurgical and mechanical 

industry.”  

These results can guide us regarding especially which sectors can be vulnerable for the possible future crises, 

and which sectors may especially need financial support by economic-political measures.  
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Amaç – Bu çalışmada, ekonomik kalkınmanın önemli göstergelerinden biri olan, genellikle orta ve uzun 

vadeli olarak gerçekleşen, özel sektör yatırım kararları üzerinde belirleyici bir etkisi olan ticari kredi faiz 

oranları Yapay Sinir Ağları (YSA) Doğrusal Olmayan Dışsal Girdili Otoregresif Ağ (NARX) ve Vektör 

Otoregresif (VAR) modelleri ile öngörülmeye çalışılmıştır.  

Yöntem – Bu amaçla bankaların ticari kredilere uyguladıkları faiz oranı üzerinde doğrudan ya da dolaylı 

etkisi olduğu düşünülen makroekonomik altı değişken tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler 

EVDS (Elektronik Veri Dağıtım Sistemi), Investing ve Paragaranti veri tabanlarından elde edilmiş olup 

Ocak 2010 – Haziran 2019 dönemi aylık verileri kapsamaktadır. YSA NARX Modeli ile yapılan öngörü 

çalışmasının performansı, doğrusal model özelliğine sahip öngörü gücü yüksek bir modelleme tekniği 

olan VAR Modeli ile karşılaştırılmıştır.  

Bulgular – Analiz sonucunda dört farklı performans değeri sonuçlarına bakılarak (MAD, MAPE, MSE, 

RMSE) doğrusal olmayan YSA NARX Modelinin doğrusal model özelliğine sahip olan VAR Modeline 

göre oldukça iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Sonuç olarak önemli bir makroekonomik gösterge olan 

ticari kredi faiz oranlarının tahmini ve öngörüsü için doğrusal olmayan modellemenin daha iyi sonuçlar 

verdiği görülmüştür. 

Tartışma – Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde finansal piyasalar aşırı değişken, kırılgan, siyasi ve 

toplumsal risklere karşı oldukça duyarlıdır. Bundan dolayı makroekonomik değişkenlerin durağan bir 

eksende yer alması mümkün olmamaktadır. Bu gibi ekonomilerde, zaman serisi veri setine dayalı 

regresyon analizleri yoluyla yapılan öngörü çalışmalarından doğru ve tutarlı sonuçlar elde etmek 

oldukça zordur. Bu nedenlerden dolayı durağanlığını yitirebilen değişkenlerin doğrusal olmayan 

ilişkilerinin varlığını modelleyebilen yöntemlerin daha doğru sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. 
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Purpose – In this study; commercial loan interest rates which are one of the important indicators of 

economic development, generally occur in medium and long term, and have a determining effect on 

private sector investment decisions was tried to be predicted with Artificial Neural Networks (ANN) 

Nonlinear Autoregressive Exogenous model (NARX) and Vector Autoregressive (VAR) models. 

Design/methodology/approach – For this purpose, six macroeconomic variables, which are thought to 

have a direct or indirect effect on the interest rate applied by banks to commercial loans, were identified. 

The data used in the study were obtained from EVDS (Electronic Data Distribution System), Investing 

and Paragaranti databases and cover monthly data from January 2010 to June 2019. The performance of 

the prediction study with YSA NARX Model has been compared with the VAR Model, which is a 

predictive modeling technique with a linear model featuring a high predictive power.  

Findings – As a result of the analysis, it was observed that the non-linear ANN NARX Model results are 

very good compared to the VAR Model, which has the feature of linear model by looking at the results 

of four different performance values (MAD, MAPE, MSE, RMSE). As a result, nonlinear modeling has 

been shown to give better results for the prediction and forecast of commercial loan interest rates, which 

is an important macroeconomic indicator. 

Discussion – Financial markets in emerging countries such as Turkey are hypervariable, fragile and 

highly sensitive to political and social risks. Therefore, it is not possible for macroeconomic variables to 

be located on stationarity. In such economies, it is quite difficult to obtain accurate and consistent results 

from the foresight studies conducted through the regression analysis based on the time series data set. 

For these reasons, it has been determined that the methods that are able to model the presence of 

nonlinear relationships of variables that may lose their stationarity, give more accurate results. 
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1. GİRİŞ 

Ekonomide reel sektör, kısa, orta veya uzun vadeli işletme ve yatırım finansman ihtiyaçlarını çeşitli 

kaynaklardan sağlayabilmektedir. Bu kaynaklar; firmanın kârını dağıtmayıp sermayeye eklemesi ya da iç 

bünyesinden fon oluşturması gibi iç kaynaklar olabileceği gibi hisse senedi ihracı ve borçlanma yoluyla 

sağlanan (en yaygın olanı banka kredileri, şirket bono/tahvilleri gibi) dış kaynaklar da olabilmektedir (Yaşar, 

2016: 3-4,14).  

Türkiye’de banka kredilerinin yaygın olarak kullanıldığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, kredi faiz 

oranları reel sektörün yatırım kararları üzerinde belirleyici bir etkiye ve öneme sahiptir. Bu yüzden çalışmada 

banka kredi faiz oranı öngörü çalışması gerçekleştirilmiştir. Kredi faiz oranlarına doğrudan veya dolaylı 

olarak etkisi olduğu düşünülen bağımsız değişkenlere aşağıda kısaca değinilmektedir. 

Bu değişkenlerden birisi olan Enflasyon ile faiz oranları arasındaki ilişki literatürde oldukça fazla sayıda 

çalışmada yer almıştır. Bu çalışmaların birçoğunda enflasyonda meydana gelen değişimlerin faiz oranları 

üzerinde ciddi etkilere neden olduğu tespit edilmiştir (Telçeken ve Değirmen, 2019; Masatçı ve Darıcı, 2006; 

Booth ve Ciner, 2001; Benazić, 2013). Bu çalışmaların bir kısmında enflasyon - faiz oranları ilişkisi Fischer 

Denklemi çerçevesinde incelenerek nominal faiz oranlarındaki artışın beklenen enflasyon oranındaki artışa 

eşit olduğu teorisi test edilmiştir. Sonuçlar teoriyi doğrulamaktadır (Masatçı ve Darıcı, 2006; Demirgil ve 

Türkay, 2017). 

Literatürde, bu modelde yer alan değişkenlerden döviz kuru ile faiz oranları ilişkisinin incelendiği çeşitli 

çalışmalarda bu iki değişkenin arasında karşılıklı ve kuvvetli etkileşimin olduğu tespit edilmiştir. Gelişmekte 

olan pek çok ülkenin özellikle kriz dönemlerinde, yerli paranın satın alma gücünü korumak, yurt dışı 

yatırımcıların ülkeye girişlerini teşvik etmek ve dövizde oluşan spekülasyon ortamından uzak durmak 

amacıyla faiz enstrümanından sıklıkla yararlanılmaktadır (Ayla, 2019; Sever ve Mızrak, 2007; Demirgil ve 

Türkay, 2017). 

Kredi değerliliğinin tespit edilmesinde yararlanılan CDS primleri son dönemlerde kullanılan önemli 

göstergelerden biri haline gelmiştir.  Bu çalışmada yer alan modele eklenilen değişkenin çeşitli çalışmalarda 

finansal bir risk göstergesi olarak döviz kuru ve faiz oranları ile ilişkisi incelenmiş ve aralarında anlamlı 

ilişkiler bulunmuştur (Özpınar vd., 2018), (Conkar ve Vergili, 2017). 

Bu çalışmada yer alan diğer bir bağımsız makroekonomik değişken olan para arzı ile faiz ve enflasyon 

arasındaki ilişkilerin incelendiği çeşitli çalışmalarda para arzı ile faiz arasında negatif yönlü, enflasyon ile 

pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır (Cesur, 2006; Yavuz, 2012; Demirgil ve Türkay, 2017). 

Para arzı ile faiz ilişkilerinin açıklanmasına ciddi bir katkı sunmuş olan Post Keynesyen yaklaşıma göre 

piyasada ortaya çıkan kredi talepleri, bankalardaki kredi kaynaklarından biri olan mevduatların artışını, 

dolayısıyla da para arzındaki artışı tetiklemektedir. Bankalar kredi kaynağı olan mevduatlardaki artışı 

kredilere dönüştürülerek bu çalışmada kullanılan diğer bir değişken olan kredi hacminin artmasına yol 

açmaktadır. Merkezi otoritenin (Merkez Bankaları) de paranın fiyatını belirleyerek dahil olduğu bu 

mekanizma içerisinde faizlerin genel seviyesi belirlenmektedir (Nesanır, 2011). 

Bu çalışmada kullanılan değişkenlerden biri olan Devlet İç Borçlanma Senedi'nin  (DİBS) literatürde döviz 

kurlarından ve enflasyondan etkilendiği sonucuna varılan çalışmalar mevcuttur (Aytekin ve Dube, 2016; 

Yavuz, 2012). Devletin kamu açıklarını kapatmada sıklıkla başvurduğu yöntemlerden biri olan iç borçlanma 

senedi/tahvili, ihracında etkin bir borçlanma izlenmediği ve kamu borç stokunun aşırı artış gösterdiği 

ekonomilerde bu durumun enflasyon, faiz ve gayri safi milli hâsıla (GSMH) gibi değişkenleri de olumsuz 

yönde etkilediği görülmektedir (Demir ve Sever, 2008). 

Yukarıda bahsedilen bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişken olarak seçilen faiz (ticari kredi faizleri) oranları 

ile doğrudan veya dolaylı ilişkilere sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum göz önüne alınarak Yapay 

Sinir Ağları (YSA) Doğrusal Olmayan Dışsal Girdili Otoregresif Ağ (NARX) ve Vektör Otoregresif (VAR) 

Modelleri ile yapılan öngörü çalışmasında bu değişkenlerden yararlanılmıştır. 

Bu çalışmada giriş bölümünden sonra yer alan ikinci bölümde finansal alanda yapılan çalışmalar ile YSA ve 

ekonometrik analizler kullanılarak yapılan karşılaştırmalı analiz çalışmalarına yer verilmiştir. Üçüncü 

bölümde, uygulamada kullanılan VAR Modeli ve dördüncü bölümde YSA NARX Modelleri anlatılmıştır. 
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Beşinci bölümde ise iki farklı yöntemle ticari kredi faiz oranlarının öngörüsünde bulunulmuş ve yöntemlerin 

performans ölçütleri karşılaştırılmıştır.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Çalışmanın bu bölümünde yer alan literatür taraması iki farklı şekilde ele alınmıştır. Tablo 1’de yer alan 

literatür taraması makroekonomik değişkenlerin incelendiği çalışmaları, Tablo 2’de yer alan literatür taraması 

ise YSA ve ekonometrik yöntemlerin karşılaştırmalı incelendiği öngörü ve tahmin çalışmalarını 

göstermektedir. 

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Makroekonomik Değişkenlerin İncelendiği Çalışmalar 

Yıl Yazar Konu Sonuç 

2001 
G. Geoffrey BOOTH 

Çetin CINER 

Enflasyon ve faiz oranları arasındaki 

ilişki incelenmiştir. 

Fisher Hipotezi çerçevesinde 9 Avrupa 

ülkesinin verilerinden yararlanılarak 

nominal faiz oranları ile beklenen 

enflasyon verileri arasında uzun dönemli 

birebir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.  

2002 
Daniel LEIGH 

Marco ROSSI 

Döviz kurları ile enflasyon (TEFE-

TÜFE) arasındaki ilişkiye Türkiye 

Ekonomisi perspektifinde 

bakılmıştır. 

Türkiye’de döviz kurları ile enflasyon 

arasında güçlü bir bağıntının olduğu, 

özellikle döviz kurları ile TEFE 

arasındaki açıklayıcı bağın daha kuvvetli 

olduğu sonucuna ulaşıldı. 

2006 Fatma CESUR 

Para arzı (M1, M2, M3) ve enflasyon 

(TEFE-TÜFE) arasındaki ilişki 

incelenmiştir.  

TEFE verilerinin para arzındaki (M1 ve 

M2) değişmelerden pozitif yönde ve 

kuvvetli şekilde, etkilendiği 

gözlemlenmiştir.  

2011 Özge NESANIR 

Para arzı (M2) ile ticari banka 

kredileri toplamı arasındaki ilişki 

analiz edilmiştir. 

Para arzındaki genişlemenin banka 

kredilerine olan talepten kaynaklandığı, 

banka kredilerden para arzına doğru 

nedensellik ilişkisinin bulunduğu tespit 

edilmiştir.  

2013 Manuel BENAZIĆ 

Beklenen enflasyon oranlarındaki 

değişim ile nominal faiz oranları 

arasındaki ilişki (Fisher Etkisi) 

Hırvatistan ekonomisi açısından 

incelenmiştir. 

Beklenen enflasyon değerleri ile nominal 

faiz oranları arasında özellikle uzun 

dönemde ilişkilerin varlığına ulaşılmıştır.  

2013 
Maureen WERE 

Joseph WAMBUA 

Banka kredi faizleri, GSYİH ve 

Enflasyon Oranları arasındaki ilişki 

Kenya ekonomisi için incelenmiştir. 

GSYİH’deki büyümenin faiz oranlarını 

düşürücü etkisinin gözlendiği, enflasyon 

oranlarının etkisinin önemsiz seviyede 

olduğu, bankaya özgü değişkenlerin 

etkisinin daha fazla olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

2017 

 

Biswajit MAITRA 

 

Para arzı ve döviz kurunun nominal 

faiz oranları ile olan ilişkisi 

incelenmiştir.  

Döviz kurundan faiz oranlarına doğru 

negatif ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. 

Para arzının faiz oranlarına olumsuz 

etkisi olduğu belirlenmiştir. 

2017 
Bünyamin DEMİRGİL 

Hakan TÜRKAY 

Para arzı, kamu iç borç stoku, döviz 

kuru, enflasyon, LIBOR faiz oranı, 

tüketici güven endeksi gibi 

değişkenlerin faiz oranları 

(mevduat) üzerindeki etkisi 

incelenmiştir.  

Değişkenlerin faiz oranlarını etkilediği, 

faiz oranı ile döviz kuru ve enflasyon 

arasında pozitif, para arzı ile negatif 

yönlü ilişkinin var olduğu tespit 

edilmiştir.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042444X01000305#!
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2019 

Ömer ÖZPINAR 

Hamit ÖZMAN 

Osman DORU 

USD-TL döviz kuru, gösterge faizi 

ve CDS verileri arasındaki ilişki 

incelenmiştir. 

USD-TL’nin yanında gösterge faizin de 

CDS seviyesi üzerinde etki gücüne sahip, 

anlamlı bir değişken olduğu tespit 

edilmiştir. 

Tablo 2. Yapay Sinir Ağları ve Ekonometrik Yöntemlerin Karşılaştırmalı İncelendiği Tahmin ve Öngörü 

Çalışmaları 

Yıl Yazar Konu Sonuç 

2007 
Chakradhara PANDA 

Vathsala NARASIMHAN 

1997-2004 yılı arasındaki 497 haftalık 

Hint Rupisi/USD döviz kuru verisinin 

YSA, Doğrusal Otoregresif (LAR) ve 

Random Walk (RW) modellerine dayalı 

tahmin performanslarının 

karşılaştırılması yapılmıştır. 

YSA diğer iki doğrusal tahmin 

modeline göre belirgin derecede iyi 

bir tahmin performansı 

göstermiştir.  

2008 Şenol ALTAN 

İlk olarak YSA ve VAR modelinden 

yararlanarak döviz kuru öngörüsünde 

bulunulmuştur. Bu iki farklı model 

karşılaştırıldıktan sonra iki modelde de 

bulunan öngörüler “öngörülerin 

birleştirilmesi yöntemiyle” 

birleştirilmiştir. 

Doğrusal olmayan YSA modeli 

doğrusal bir model olan VAR 

modeline göre çok daha iyi sonuçlar 

vermiştir. Fakat bu iki modelden 

elde edilen öngörü değerlerinin 

birleştirilmesi başarıyı arttırmıştır. 

2009 Yeşim HELHEL 

YSA ve VAR modelinden yararlanarak 

döviz kuru tahmininde bulunulmuştur. 

Sonrasında ise bu iki model 

karşılaştırılmıştır. 

Doğrusal olmayan YSA modeli 

doğrusal bir model olan VAR 

modeline göre çok daha iyi sonuçlar 

vermiştir. 

2010 

Yohan-+es Budiman 

WIJAYA 

Togar Alam 

NAPITUPULU 

Hisse senedi borsasından elde edilen 7 

girdi ve 1 çıktıdan oluşan verileri 

kullanarak çok katmanlı ve sigmoid 

fonksiyonlu YSA ve ARIMA 

yöntemleri ile öngörüde 

bulunulmuştur. Daha sonra her iki 

modelin öngörü performansı 

karşılaştırılmıştır.  

YSA modeli, doğrusal olmayan 

verilerdeki mevcut örüntüyü 

öğrenip ARIMA modeline göre 

daha düşük hatalı tahmin ortaya 

koymuştur.  

2013 

Mohammad VALIPOUR 

Mohammad Ebrahim 

BANIHABIB 

Seyyed Mahmood Reza 

BEHBAHANI 

Baraj rezervuarı su girişinin ARMA, 

ARIMA, Dinamik ve Statik yapılı YSA 

Modelleri yoluyla tahmin edilip bu 

modellerin tahmin performansları 

karşılaştırılmıştır. 

Tahmin performansları en düşükten 

en yükseğe doğru; Sigmoid 

Fonksiyonlu Dinamik YSA, 

ARIMA, ARMA ve Radyal 

fonksiyonlu YSA olarak 

sıralanmıştır.  

2014 

Ayodel Ariyo Adebiyi 

ADEREMI  

Oluyinka ADEWUMI  

Charles Korede AYO 

Dell Inc. Şirketinin (NYSE) 

borsasındaki hisse senedi fiyatlarına ait 

verilerin kullanılarak Yapay Sinir 

Ağları ve ARIMA modellerinin öngörü 

performansları karşılaştırılmıştır. 

Her iki modelin tahmin performansı 

kabul edilebilir sınırlardadır. Fakat 

YSA’nın tahmin performansının 

belirgin bir üstünlüğe sahip olduğu 

gözlenmiştir. 

2014 
Oscar CLAVERIA 

Salvador TORRO 

İspanya Katalonya bölgesinde turizm 

talebi ile ilgili (varış ve geceleme) 2001-

2009 dönemi verilerini Doğrusal 

yöntemler olan ARIMA ve SETAR ile 

doğrusal olmayan YSA yöntemine ait 

tahmin performansları ile 

karşılaştırmıştır. 

Bu araştırmada ARIMA modelinin 

tahmin performansı daha iyi 

çıkmıştır. Mevsimsellik içeren 

orijinal bir serinin durağan hale 

getirilmesi seride veri kaybına yol 

açmaktadır. Veri kaybının YSA’nın 

doğrusal olmayan verilerdeki 

ilişkileri daha iyi modelleme 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161893806000238#!
https://ieeexplore.ieee.org/author/37991042800
https://ieeexplore.ieee.org/author/37991042800


M. Karaaltı- E. Demirci – A. Baykaldı 12/3 (2020) 2327-2343 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2331 

yeteneğine bir engel oluşturduğu 

tespit edilmiştir. 

2015 Fernando Sánchez 

LASHERAS 

Francisco Javier de Cos 

JUEZ  

Ana Suárez SANCHEZ 

Alicja KRZEMIEN 

Pedro Riesgo 

FERNANDEZ 

 

New York Ticaret Borsası Spot Bakır 

Fiyat verilerinden yararlanılarak 

ARIMA ve iki Farklı YSA modelinin 

(Çok Katmanlı Ağ ve Elman) tahmin 

performansı karşılaştırılmıştır. 

Elman (Bağlam Katmanlı, bir tür 

kısmi tekrarlı)YSA modeli en iyi 

tahmin performansı göstermiştir. 

Performans olarak bu modeli Çok 

Katmanlı YSA ve en son ARIMA 

modeli takip etmiştir.  

2016 

Erasmo CADENAS  

Wilfrido RIVERA  

Rafael Campos 

AMEZCUA  

Christopher HEARD 

Rüzgâr hızı ile ilgili tahmin çalışması 

için girdi olarak 5 değişken 

belirlenmiştir. Doğrusal özellikli 

ARIMA ve çok değişkenli bir yapay 

sinir ağı tekniği olan NARX modelleri 

ile tahmin yapılarak her iki modelin 

tahmin performansı karşılaştırılmıştır.  

Doğrusal olmayan ve çok değişkenli 

veriler ile kurulan NARX modeli, 

tek değişkenli ARIMA modeline 

göre daha düşük performanslı 

tahmin sonuçları vermiştir.  

3. ZAMAN SERİLERİ İÇİN VEKTÖR OTOREGRESİF MODELİ (VAR MODELİ)  

VAR Modeli 1980 yılında Sims tarafından ortaya konulmuştur. Sims (1980) içsel-dışsal ayrımına karşı çıkmış, 

ekonometrik bir modelde yer alan her bir değişkenin birbirleri ile etkileşimi olabileceği düşüncesi ile VAR 

Modelini oluşturmuştur. Kısacası, değişkenler birbirlerinden farklı şekilde ele alınmamalı, içsel-dışsal 

değişkenler kendi aralarında bir öncelik sırasına konulmamalıdır. VAR modelinin diğer bir avantajı ise model 

oluşturulurken katı ekonomik teorilere bağlı olunmamasıdır. Bu modelde, değişkenlerin içsel veya 

dışsallığının belirlemesi gerekmediği için araştırmacılara büyük avantaj sağlamaktadır (Davidson ve 

Mackinnon, 1993:685). 

VAR Modelinin birçok kullanım alanı bulunmaktadır fakat en başarılı olduğu alanın öngörü olduğu 

düşüncesi yaygındır. Bunun nedeni ise VAR Modelinde dışsal değişken yer almadığından dolayı öngörü 

yapılacak zaman dilimi için dışsal değişkenler hakkında herhangi bir ekonometrik varsayım uygulanmasının 

zorunlu olamamasıdır. Bu özellik ise model oluşturulurken birçok kısıtlayıcı durumu ortadan kaldırmaktadır 

(Greene, 1993). 

İki değişkenli VAR Modelinin nasıl tahminde bulunduğunu Eşitlik (1) ve (2)’de yer alan basit bir modelle 

açıklamak mümkündür: 

𝑥𝑡= 𝑎10 +  ∑ 𝑎11.𝑖 
𝑝
𝑖=1 𝑥𝑡−𝑖 +  ∑ 𝑎12.𝑖 

𝑝
𝑖=1 𝑧𝑡−𝑖 + 𝜀1𝑡      (1) 

𝑧𝑡= 𝑎20 +  ∑ 𝑎21.𝑖 
𝑝
𝑖=1 𝑥𝑡−𝑖 + ∑ 𝑎22.𝑖 

𝑝
𝑖=1 𝑧𝑡−𝑖 +  𝜀2𝑡      (2) 

Eşitlik (1) ve (2)’de yer alan ai0 sabit terimi, aij.k i’inci denklemdeki j’inci değişkenin k gecikmesine ait 

parametresini, εit ise rassal hata terimi ve p gecikme sayısını göstermektedir. Yukarıdaki modelde eşitliğin sağ 

tarafında bulunan değişkenlerin birbirlerinden farklı olmadıklarına dikkat edilmelidir. Sabit terimin modele 

dahil edilmesi durumu değişkenlerin sıfırdan farklı bir ortalamaya sahip olması durumunda 

gerçekleşmektedir. 

4. ZAMAN SERİLERİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI NARX MODELİ  

YSA biyolojik sinir sistemlerinden esinlenerek oluşturulmuştur. YSA’lar öğrenmesini girdi verilerini 

kullanarak gerçekleştiren, yeni bilgiler üretebilen, genellemelerde bulunabilen ve sınıflama yapabilen 

algoritmalardır (Zhang vd., 1998:35). 

YSA'lar, bazı özelliklerinden dolayı hem araştırmacılar hem de uygulayıcılar için cazip bir alternatif 

yöntemdir. YSA’nın iyi bir tahmin ve öngörü yeteneğinin olması bu yöntemi önemli kılmaktadır. YSA’nın 

geleneksel yöntemlerden farklı olan en önemli özelliği veri odaklı ve kendiliğinden uyarlanabilir olmasıdır. 

Bu yöntem örneklerden öğrenmektedir. YSA, temeldeki ilişkilerin bilinmemesi durumunda veya bu bilgilerin 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030142071500029X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030142071500029X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030142071500029X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030142071500029X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030142071500029X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030142071500029X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030142071500029X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030142071500029X#!
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tanımlanmasının zor olduğu durumlarda bile veriler arasındaki ince fonksiyonel ilişkileri yakalar. Bu 

nedenlerden dolayı YSA'lar, çözümlerinin bulunması zor olan ancak yeterli veri veya gözlemi barındıran 

bilgiye ihtiyaç duyan problemler için oldukça uygundur. Bu anlamda çok değişkenli doğrusal ve parametrik 

olmayan yöntemlerden biri olarak da ele alınabilmektedir (White, 1989; Ripley, 1993; Cheng ve Titterington, 

1994). 

YSA’da bulunan katmanlar aynı doğrultuda bir araya toplanan nöronlardan meydana gelmektedir. Bir YSA 

üç temel katmandan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla; girdi katmanı (input layer), gizli katman (hidden layer) 

ve çıktı katmanı (output layer)’dır. İleri beslemeli çok katmanlı bir YSA’da ilk katmanı girdi katmanı 

oluşturmaktadır. Bu katman girilen verilerin (bağımsız değişken verileri) ağırlıklandırılarak gizli katmana 

ulaşmasını sağlamaktadır. Girdi katmanı problemi etkileyen parametrelerden meydana gelmekte ve bu 

katmandaki nöron sayısı ise parametre sayısınca belirlenmektedir (İslamoğlu, 2015:181). Ağın son katmanı 

olan çıkış katmanı ise gizli katmandan gelen verilerin işlenmesini gerçekleştirerek dış dünyaya 

aktarmaktadır. Bu katmanda oluşan veriler YSA’nın problemler için oluşturduğu çözüm değerleridir 

(Erdoğan ve Özyürek, 2012: 88). 

NARX Modeli ise, zaman serisi çalışmalarında modelleme yapılırken sıklıkla tercih edilip uygulamaya alınan 

doğrusal ARX (Linear Auto Regression Models) modeline dayanmaktadır. NARX’in geleneksel geri beslemeli 

ağ yapılarına göre daha hızlı olduğu ve daha etkili bir performans gösterdiği performans belirleyiciden tespit 

edilmiştir (Aşkın vd., 2011:906). Bu sebeple çalışmada Matlab R2016b yazılımındaki ntstool (Neural Network 

Time Series Tool) aracında yer alan NARX modeli tercih edilmiştir. 

NARX Modelinde ağı meydana getirecek olan nöron sayısı ile gecikme sayısı parametreleri araştırmacı 

tarafından belirlenebilmektedir. Eşitlik (3)’te görüldüğü üzere zaman serisinin 𝑡. değeri daha önce zaman 

serisinde bulunan 𝑝 tane değerin bir fonksiyonu şeklinde ele alınmaktadır. Denklemde fonksiyon ilişkisi elde 

edilmeye çalışılmaktadır (Kirbaş ve Kerem, 2016:185-187 ; Ak vd., 2016:1736 ). 

𝑦𝑡 = 𝑓(𝑦𝑡−1, … , 𝑦𝑡−𝑝) + 𝜀𝑡           (3) 

Eşitlik (4)’te yer alan denklemde zaman serisinin 𝑡. değerinin hesaplanışı açık bir şekilde ifade edilmektedir. 

Denklem incelenecek olursa nöronlar arasında yer alan ağırlık değerlerini 𝑤𝑗 ve 𝑣𝑖𝑗 ifade ederken, gizli 

katmanda bulunan nöron sayısını 𝑝 terimi ve gizli katmanda bulunan aktivasyon fonksiyonunu ise 𝑓 

fonksiyonu göstermektedir. 

0 1

1 1

( )
p n

t j oj ij t t

j i

y w w f v v y −

= =

= + + +           (4) 

Gizli katmanda yer verilecek olan doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonu için çoğunlukla türevi çok kez 

alınabilen fonksiyonlar kullanılmaktadır. Geri yayılım hesaplamaları uygulanırken hata oranını düşürmek ve 

en elverişli ağırlık değerlerini tespit etmek için genellikle sigmoid (5) ve tanjant hiperbolik (6) 

fonksiyonlarından yararlanılmaktadır. 

𝑓(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑥            (5) 

𝑓(𝑥) =
𝑒𝑥−𝑒−𝑥

𝑒𝑥+𝑒−𝑥            (6) 

Lin vd., (1996:1329) taraflarınca öneride bulunulan bir YSA ağı olan NARX doğrusal olmayan dışsal girdili 

otoregresif ağdır. NARX istenilen çıktı değerlerinin geçmiş zamandaki verilere bağlı olduğu problemlerde 

kullanılmaktadır. NARX, çok katmanda oluşan geri beslemeli ve ileri hesaplamalı bir dinamik yapay sinir 

ağıdır. NARX’te yer alan “X” eksojen değerleri göstermektedir. Eksojen değer ise dışsal değişkenlerinde 

modele dahil edilmesini ifade etmektedir. Dinamik YSA’da gelecek değer tahmini için gecikme değerlerinden 

yararlanılmakta ve ağ çıkışı girişe geri besleme şeklinde uygulanmaktadır. 

NARX ağı dışsal bağımlılıkları modelleyerek sonuçları daha iyi bir hale getirmeye yardım sağlayacak dışsal 

girdiyi modelleme özelliğini barındırmaktadır. Ayrıca bu model tahmin için fayda sağlayacak olan fazladan 

bilginin kullanılmasına da izin vermektedir. NARX ağlarının geleneksel geri beslemeli ağ yapılarından diğer 

bir farkı ise daha hızlı ve daha etkili bir şekilde öğrenmeyi gerçekleştirmesidir (Yavuz, 2018: 67). 
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NARX ağlarının genel yapısı yani modelin hücresel yapısı Şekil 1’de yer almaktadır. Şekilde yer alan N giriş 

katmanında bulunan hücre sayısını, L gizli katmanda bulunan hücre sayısını ve M ise çıkış katmanında 

bulunan hücre sayısını göstermektedir (Ham ve Kostanic, 2003; Haykin, 1998). 

 

Şekil 1. NARX Ağlarının Genel Yapısı (Tatlı ve Kahvecioğlu, 2016:131) 

Geri besleme katmanı tahmin edilerek elde edilen verilerden ya da gerçek verilerden meydana gelmektedir. 

Geri beslemeli ağların yapısı paralel ve seri paralel olarak iki farklı şekilde adlandırılmaktadır. Tahmin 

çıktısının geri beslemeli şekilde girişe uygulandığı modeller paralel yapı modelini kullanırken, gerçek verinin 

elde edilmesi ile beraber elde edilen gerçek verinin girişe geri beslemeli şekilde uygulanması işlemi seri-

paralel modelde gerçekleşmektedir (Xie vd., 2009:1276). Şekil 2’de yer alan ağ yapısı NARX YSA modeline ait 

bir ağ yapısıdır. 

 

Şekil 2. NARX YSA Modeline Ait Ağ Yapısı (NARX Neural Network Structure) (Tatlı ve Kahvecioğlu, 

2016:131) 

NARX modelinde yer alan bağımlı değişken, geçmişteki değerin bir fonksiyonudur. Zaman serilerinde yer 

alan çoğu veride bu aşamaları içermektedir. NARX modeli, aşağıdaki eşitlik (7) ile ifade edilebilir; 

o(t)  =  F(o(t − 1), o(t − 2), . . . , o(t − �̂�), x(t), x(t − 1), … , x(t − p))      (7) 
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Eşitlik (7)’da yer alan o(t-�̂�) ∈ ℝ ve x(t-p) ∈ ℝ sırasıyla ağ çıktılarını ve girdilerini, �̂� ve p ise sırasıyla geri 

besleme için uygulanacak geçmiş çıktıların ve geçmiş girdilerin sayısını ifade etmektedir. Geri besleme ve 

girdi katmanları zaman gecikmelidir ve geçmiş verileri barındırmaktadır (Xie vd., 2009:1330). 

MatLab ntstool aracı ile kullanılabilecek eğitim algoritmaları sırasıyla; Levenberg-Marquardt (LM) Method, 

Bayesian Regulation Method ve Scaled Conjugate Gradient Method’larıdır. 

YSA, giriş ve çıkış eşleşme modelini eğitim veri seti ile sağlayabilmek için çoğunlukla geriye yayılım 

algoritmasından yararlanmaktadır (Werbos, 1988). Birinci dereceden türev kullanan geriye yayılım 

algoritmasının eğitim verimi oldukça düşüktür. Ayrıca kötü yakınsama hızı gibi dezavantajlara da sahiptir 

(Hagan ve Menhaj, 1994; Ferrari ve Jensenius, 2008). Dik iniş (steepest descent) ve Newton algoritmalarından 

türetilen Levenberg-Marquart (LM) algoritması ikinci dereceden türev gerektiren algoritmaların öğrenme 

hızını önemli derecede arttırmaktadır (Wilamowski ve Chen, 1999:1725). Bu yüzden LM algoritması son 

zamanlarda yapılan çalışmalarda ağ eğitiminde başarılı sonuçlar elde ettiği için sıklıkla kullanılmaktadır 

(Dohnal, 2004:364; Khosravi vd., 2006). Bu çalışmada da LM eğitim algoritmasından yararlanılmıştır. Ayrıca 

çalışmada tüm algoritmalar denenmiş fakat ele alınan dönemler için en iyi tahmin ve öngörü değerlerine LM 

algoritması ile ulaşılmıştır. 

5. YÖNTEM 

Uygulama bölümünde araştırmanın amacı, araştırmada kullanılan değişkenler ve veri seti, VAR ve YSA 

NARX Modelleri uygulama sonuçlarına ve iki modelin performanslarının karşılaştırılmasına yer verilmiştir.  

5.1. Araştırmanın Amacı 

Bankaların kredi faiz oranları ekonomik kalkınmada önemli bir gösterge olduğu için orta ve uzun vadeli 

olarak gerçekleşen özel sektör yatırım kararları üzerinde etkisi olan makroekonomik göstergelerden biridir. 

Bu amaçla çalışmada bankaların ticari kredilere uyguladıkları faiz oranları öngörü çalışması 

gerçekleştirilmiştir. 

5.2. Araştırmada Kullanılan Değişkenler ve Veri Seti 

Bu çalışmada, Ocak 2010-Haziran 2019 dönemine ait aylık verilerden yararlanılmıştır. Bağımsız değişken 

olarak seçilen Kredi Temerrüt Swapları (CDS) verileri Paragaranti veri tabanından ve Tahvil Faizi (Türkiye 2 

Yıllık) verileri Investing veri tabanından alınmıştır. Diğer bağımsız değişkenler olan; Üretici Fiyat Endeksi 

(ÜFE), Para Arzı (M1), Döviz Kuru Sepeti (USD-EURO), Kredi Hacmi (Yurtiçi Banka Bilançoları Toplamı) ile 

bağımlı değişken olan Ticari Kredi Faiz Oranlarına ait veriler ise Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden (EVDS) 

alınmıştır.  

5.3 VAR Modelinin Uygulanması 

Çalışmanın bu bölümünde VAR Modelinin birim kök test sonuçları gösterilmiş, gecikme sayısı belirlenerek 

tahmin ve öngörü sonuçlarına yer verilmiştir. 

5.3.1. Verilerin durağanlaştırılması (Birim kök testleri) 

VAR Modelinin ilk adımında yapılması gereken serilerin durağan olup olmadığının incelenmesidir. Çünkü 

durağan olmayan bir seri sadece ele alınan bir dönem için geçerli olmaktadır. Birim kök testleri serinin 

durağan olup olmadığına karar verebilmek için kullanılan testlerdir. Seri durağan değilse birim köke sahip, 

durağansa birim köke sahip değildir. Augmented Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi ve Philips-Perron (PP) 

birim kök testi test istatistiklerinin sabitli ve sabitli trendli verilerine bakıldığında; ele alınan yedi değişkenin 

düzeyde durağan olmadığı yani serinin ortalaması etrafında dağılmadığı görülmektedir. Değişkenlerin birinci 

farkları alındığında durağanlaşma varsayımını sağladıkları Tablo 3’te görülmektedir.  
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Tablo 3. ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler ADF(sabit) ADF (Trend-Sabit) PP(sabit) PP (Trend-Sabit) 

LOGTKFO -7.0384 -7.0168 -6.7945 -6.7670 

LOGCDS -11.4698 -11.4508 -11.5068 -11.4923 

LOGM1 -3.4080 -3.3887 -14.1917 -14.1156 

LOGSEPET -8.2106 -8.4068 -7.3433 -7.3135 

LOGTF -10.1558 -10.2582 -10.3182 -11.4142 

LOGUFE -6.9262 -7.3321 -6.1042 -5.9360 

LOGYIKH -8.2268 -8.8840 -8.2285 -8.7781 

5.3.2. VAR Modelinde gecikme sayısının belirlenmesi 

VAR Modelinde yapılması gereken diğer bir adım ise gecikme uzunluğunun belirlenmesidir. Fakat uygun 

gecikme sayısı seçiminde bazı güçlüklerle karşılaşılabilir. Örneğin, üç değişkenin yer aldığı bir VAR 

modelinde, her bir denklemde bulunan değişkenin sekiz gecikmesi olduğu varsayılsın yani bu ise yirmi dört 

gecikmeli parametre ve sabit terim bulunacağı anlamına gelmektedir. Bunun sonucunda ise örnek uzayı 

boyutu büyük olmadığı sürece, tahmininde bulunulan çoğu parametre serbestlik derecesini tüketir ve bunun 

sonucu olarak da modelde yer alan parametrelerin tahmini zorlaşır (Gujarati, 1995). 

VAR Modelinin gecikme uzunluğuna olan duyarlılığından dolayı bu model için gecikme sayısı seçimi oldukça 

önemlidir. Oluşan modelin gecikme uzunluğu, olduğundan küçük seçilirse, parametre tahminlerinin 

değişkenliği fazla çıkmaktadır. Eğer büyük seçilir ise parametreler yanlış tahminler vermektedir (Sevüktekin 

ve Nargeleçekenler, 2007:53). Gecikme uzunluğunun belirlenmesinde bakılan, Akaike Bilgi Kriteri (AIC), 

Schwartz Kriteri (SIC), Hannan ve Quinn Kriteri (HQ), Shibate Kriteri gibi farklı yöntemler mevcuttur. Yapılan 

çalışmada yararlanılan gecikme uzunluğu kriterleri ise AIC, SIC ve HQ Kriterleridir. Gecikme uzunluğu 

seçimine veriler aylık olduğundan dolayı on iki ile başlanmış, daha sonra azaltılarak ilerlenmiştir. Tablo 5’de 

SIC ve AIC kriterlerinin verdiği değerler gösterilmiştir. Bu değerlere göre gecikme uzunluğu AIC için on iki, 

SIC ve HQ için ise bir olarak saptanmıştır. 

Lütkepohl’un Monte Carlo Simülasyon çalışmalarında SIC kriterinin diğer kriterlere bakılarak daha iyi 

sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur. Bu sebeple çalışmada bir gecikme uzunluğu dikkate alınmıştır (* uygun 

gecikme uzunluğunu göstermektedir). 

Tablo 4. Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

Lag LogL LR FPE AIC SIC HQ 

0 1951.357 NA 4.48e-26 -38.50211 -38.32086 -38.42874 

1 2083.138 242.6869 8.72e-27* -40.14135 -38.69138* -39.55436* 

2 2109.495 44.88513 1.38e-26 -39.69297 -36.97428 -38.59237 

3 2153.338 68.58636 1.59e-26 -39.59086 -35.60345 -37.97664 

4 2191.182 53.95577 2.11e-26 -39.36995 -34.11381 -37.24211 

5 2247.192 72.09195 2.06e-26 -39.50876 -32.98390 -36.86731 

6 2286.383 45.01100 2.98e-26 -39.31451 -31.52093 -36.15945 

7 2353.057 67.33410* 2.73e-26 -39.66449 -30.60219 -35.99581 

8 2412.291 51.60973 3.26e-26 -39.86714 -29.53612 -35.68485 

9 2483.246 51.98698 3.65e-26 -40.30190 -28.70216 -35.60599 

10 2582.834 59.16150 2.95e-26 -41.30365 -28.43519 -36.09413 

11 2709.795 57.82378 2.03e-26 -42.84743 -28.71025 -37.12429 

12 2892.874 58.00526 8.95e-27 -45.50246* -30.09656 -39.26571 

5.3.3. VAR Modeli ile tahmin değerlerinin elde edilmesi  

Bu çalışmada VAR ve YSA NARX Modellerinin tahmin başarısını ölçmek için Ortalama Mutlak Sapma (Mean 

Absolute Deviation-MAD), Ortalama Mutlak Yüzde Hata (Mean Absolute Percentage Error-MAPE), Ortalama 

Hata Kareleri (Mean Square Error-MSE) ve Hata Kareleri Ortalamasının Karekökü ( Root Mean Square Error-

RMSE) performans ölçütleri kullanılmıştır. Ortalama hata kavramını temel alan ve yaygın şekilde kullanılan 

başlıca bu performans ölçütlerinin formülleri Eşitlik 10, Eşitlik 11, Eşitlik 12, Eşitlik 13’te verilmiştir. 
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Denklemde yer alan 𝑒𝑡 t dönemi için tahmin hatasını göstermektedir. 𝐹𝑡 t dönemi için tahmin değeri ve 𝐷𝑡 ise 

t dönemi için gerçekleşen değeri olması durumunda tahmin hatası Eşitlik 9’da görülmektedir. 

 𝑒𝑡  =  𝐷𝑡  − 𝐹𝑡             (9)  

n dönemde gerçekleşen tahmin hataları 𝑒1, 𝑒2…, 𝑒𝑛 olması durumunda aşağıdaki formüller kullanılarak sonuca 

ulaşılmaktadır.  

𝑀𝐴𝐷 = (1 𝑛⁄ ) ∑ |𝑒𝑖|
𝑛
𝑖=1            (10) 

𝑀𝑆𝐸 = (1 𝑛⁄ ) ∑ |𝑒𝑖
2|𝑛

𝑖=1            (11) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √(1 𝑛⁄ ) ∑ 𝑒𝑖
2𝑛

𝑖=1           (12) 

𝑀𝐴𝑃𝐸 = (100/𝑛) ∑ |
𝑒𝑖

𝑦𝑡
|           (13) 

Uygulamada kullanılan Ocak 2010- Haziran 2019 dönemlerine ait veri seti programa girilerek VAR Modeli ile 

ticari kredi faiz oranlarının tahmini gerçekleştirilmiştir. Tahmin değerleri için hesaplanan MAD, RMSE, MSE 

ve MAPE performans ölçütleri Tablo 5’te gösterilmektedir. 

Tablo 5. Tahmin Değerleri İçin Hesaplanan MAD, MSE, MAPE ve RMSE 

Performans Ölçütleri Performans Ölçüt Değerleri 

MAD 2.69495 

MSE 10.76881 

RMSE 3.281589 

MAPE 18.28702 

5.3.4. VAR Modeli ile öngörü değerlerinin elde edilmesi  

VAR Modeli ile yapılan ticari kredi faiz oranlarının Temmuz 2019 - Haziran 2020 dönemine kadar on iki aylık 

öngörüsü gerçekleştirilmiş ve on iki aylık verinin Temmuz 2019-Aralık 2019 dönemleri açıklandığından dolayı 

öngörü değerlerinin başarısını ölçmek amacıyla gerçek değerler ile öngörü değerleri arasındaki MAD, MSE, 

RMSE ve MAPE performans ölçütlerine bakılmıştır. Bulunan değerlere ise Tablo 6’da yer verilmiştir. 

Tablo 6. VAR Modelinin 6 Aylık Tahmin ve Performans Ölçüt Değerleri 

Tarihler Gerçek Değerler Tahmini Değerler Performans Ölçütleri Performans Ölçüt Değerleri 

07.2019 23.945 26.1016 MAD 9.03157 

08.2019 19.910 26.3474 MSE 96.94534 

09.2019 18.235 26.5955 RMSE 9.84608 

10.2019 15.955 26.8460 MAPE 57.15089 

11.2019 14.112 27.0987   

12.2019 13.9967 27.3539   

Tablo 7’de ise Ocak 2019- Haziran 2020’ye kadar olan altı aylık öngörü değerleri görülmektedir. 

Tablo 7. VAR Modelinin 6 Aylık Öngörü Değerleri 

Tarihler Öngörü Değerleri 

01.2020 27.6115 

02.2020 27.8715 

03.2020 28.1340 

04.2020 28.3989 

05.2020 28.6663 

06.2020 28.9362 

5.4. YSA NARX Modelinin Uygulanması  

YSA’da uygulamaya başlamadan önce verilerin normalize edilmesi gerekmektedir. Literatürde birçok 

normalizasyon tekniği bulunmaktadır. Ancak Yavuz ve Deveci (2012:185) yaptıkları “İstatistiksel 

Normalizasyon Tekniklerinin Yapay Sinir Ağının Performansına Etkisi” isimli çalışmalarında, normalizasyon 
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teknikleri üzerinde durmuş ve bu tekniklerden yararlanarak hava tahmininde hangisinin daha iyi sonuç 

verdiğini araştırmışlardır. Araştırmanın sonucunda en iyi sonucu veren normalizasyon tekniğinin 

D_Min_Max olduğu kanısına varmışlardır. Bu çalışmada da bu teknikten yararlanılmış ve Eşitlik 8’de yer alan 

formüle göre verilerin normalizasyonu gerçekleştirilmiştir. 

𝑥′ = 0.8 ×
𝑥𝑖−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
+ 0.1          (8) 

Eşitlikte yer alan “x” normalize edilmiş veriyi, “xi” girdi değerini, “xmin” girdi seti içerisinde yer alan en küçük 

sayıyı, “xmax” ise girdi seti içerisinde yer alan en büyük sayıyı ifade etmektedir. 

5.4.1. Optimal YSA NARX Modelinin eğitimi ve testi 

YSA NARX modelinin optimal mimarisinin açıklanması, eğitim ile doğrulama için veri üretiminin 

sağlanmasını ayrıca minimum MSE’yi çıkaran mimarinin tercihini içermektedir. En az MSE’ye sahip olan 

mimari ise gizli katmanda yer alan nöronların değiştirilmesi, gecikme sayısının değiştirilmesi, eğitim, 

doğrulama ve test yüzdeliklerinin değiştirilmesi ile seçilmektedir (Manonmani vd., 2016:920). 

Eğitim kümesinin amacı ağın öğrenmesini sağlamaktır. Doğrulama kümesinin amacı ise en iyi modelin 

seçimine yardımcı olmaktır. Bu şekilde çok kez eğitiminde bulunulmuş bir ağ ile tahminde bulunma riskinin 

aza indirgenmesi mümkün olmaktadır (Hamzaçebi, 2005:123). 

Bu çalışmada Matlab R2016b programında yer alan ntstool aracı içinde bulunan NARX modeli kullanılarak 

oluşturulan YSA modeli çözümlenmeye çalışılmıştır. Bağlantıda yer alan ağırlıklar eğitim aşamasının 

başlangıcında rassal şekilde belirlenmiştir. Model oluşturulurken Ocak 2010-Haziran 2019 dönem aralığına ait 

aylık veriler kullanılmıştır. Gecikme uzunluğu VAR modeli SIC kriterine göre seçilen bir gecikme sayısı olarak 

alınmıştır. 

Uygulamada oluşturulan modellerin MAD, MSE, MAPE ve RMSE değerleri Tablo 8’de görülmektedir. 

Bunların dışında birçok model denemiş ancak performans ölçüt değerleri yüksek çıkmıştır. 

Tablo 8. Öğrenme, Doğrulama ve Test Değerleri İçin Hesaplanan MAD, MSE, RMSE ve MAPE Değerleri 

Performans 

Ölçütleri 

%80 eğitim 

%10doğrulama 

%10 test 

15 nöron 

%75 eğitim 

%15doğrulama 

%10 test 

25 nöron 

%70 eğitim 

%15doğrulama 

%15 test 

20 nöron 

%65 eğitim 

%15doğrulama 

%20 test 

20 nöron 

%60 eğitim 

%20doğrulama 

%20 test 

10 nöron 

MAD 0.30474 0.57836 0.44169 0.37049 0.54297 

MSE 0.17545 0.57347 0.50442 0.23888 0.71848 

RMSE 0.41887 0.75728 0.71023 0.48876 0.84763 

MAPE 2.33573 4.56717 3.01160 2.75319 3.51765 

Tablo 8’de verilen MAD, MSE, RMSE ve MAPE değerlerinin düşük olması ağın iyi öğrendiğini kanıtlamıştır. 

En iyi tahminlemeyi ise %80 eğitim, %10 doğrulama ve %10 test modeli gerçekleştirmiştir. Şekil 7’de ise bu 

modelin kapalı döngü NARX modeli yer almaktadır. 

Şekil 3’de yer alan modelde x(t) bağımsız değişken sayısını, y(t) ise bağımlı değişken sayısını göstermektedir. 

Bu modelde ağ iki giriş katmanı, bir gizli katman ve bir adet de çıkış katmanına sahiptir. Gizli katmanda on 

beş, çıkış katmanında ise bir adet nöron yer almaktadır. 

 

Şekil 3. Oluşturulan Kapalı Döngü NARX Modeli 
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Eğitim işleminin başarısını R (Regresyon) parametresi ve hata oranı belirlemektedir. Ayrıca iki veya daha fazla 

değişkenin birbirleri ile olan ilişkisini ölçmek içinde regresyon analizi kullanılmaktadır. Eğitim, doğrulama, 

test ve tüm aşamalar için bulunan regresyon sonuçlarına Şekil 4’de yer verilmiştir. Şekilde hedeflenen değer 

1’e oldukça yakın olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 4. Regresyon Analizi Grafiksel Sonuçları 

5.4.2 YSA NARX Modeli ile öngörü sonuçlarının elde edilmesi 

Tablo 9’da belirlenen eğitim, doğrulama ve test modelleri için ticari kredi faiz oranlarının Temmuz 2019-

Haziran 2020 dönemine kadar on iki aylık öngörüsü gerçekleştirilmiştir. Fakat bulunan on iki aylık verinin 

Temmuz 2019-Aralık 2019 dönemleri açıklandığından dolayı öngörü değerlerinin başarısını ölçmek amacıyla 

gerçek değerler ile öngörü değerleri arasındaki MAD, MSE, RMSE ve MAPE değerleri hesaplanmış ve Tablo 

10’da verilmiştir. 

Tablo 9. YSA NARX Tüm Modeller İçin Altı Aylık Tahmin ve Performans Ölçüt Değerleri 

Performans 

Ölçütleri 

%80 eğitim 

% 10 doğrulama 

% 10 test 

15 nöron 

% 75 eğitim 

% 15 doğrulama 

% 10 test 

25 nöron 

% 70 eğitim 

% 15doğrulama 

% 15 test 

20 nöron 

% 65 eğitim 

% 15doğrulama 

% 20 test 

20 nöron 

% 60 eğitim 

% 20 doğrulama 

% 20 test 

10 nöron 

MAD 1.26039 0.87505 1.36829 1.24175 1.78855 

MSE 1.95766 1.23038 2.56264 2.43950 4.89054 

RMSE 1.39916 1.10923 1.60083 1.56189 2.21146 

MAPE 6.99736 4.81570 8.29109 6.74584 9.14203 

Tablo 9’da yer alan modellerin performans ölçütleri incelendiğinde en iyi modelin %75 eğitim, %15 doğrulama 

ve %10 test seçilen model olan grup olduğu görülmektedir. Tablo 10’da ise en iyi model için elde edilen tahmin 

ve performans ölçüt değerlerine yer verilmiştir. 

Tablo 10. YSA NARX En iyi Modeli İçin 6 Aylık Tahmin ve Performans Ölçüt Değerleri 

Tarihler Gerçek Değerler Tahmini Değerler Performans Ölçütleri Performans Ölçüt Değerleri 

07.2019 23.945 26.0374 MAD 0.875885 

08.2019 19.910 20.2611 MSE 1.230978 

09.2019 18.235 17.4684 RMSE 1.109495 

10.2019 15.955 15.5221 MAPE 4.821409 

11.2019 14.112 13.9421   

12.2019 13.997 12.5542   

Tablo 11’de ise Ocak 2020- Haziran 2020’ye kadar bulunan 6 aylık öngörü değerleri görülmektedir. 
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Tablo 11. YSA NARX Modeli 6 Aylık Öngörü Değerleri 

Tarihler Öngörü Değerleri 

01.2020 11.2869 

02.2020 10.1185 

03.2020 9.0570 

04.2020 8.1263 

05.2020 7.3504 

06.2020 6.7404 

5.5. YSA NARX ve VAR Modellerinin Öngörülerinin Karşılaştırılması 

Uygulama sonucunda iki modelin sonuçları Grafik 1’de karşılaştırılmıştır. Doğrusal olmayan bir modelleme 

yöntemi olan YSA NARX Modelinin doğrusal bir yöntem olan VAR Modeline göre oldukça iyi sonuçlar 

verdiği görülmüştür. 

 

Grafik 1. YSA NARX ve VAR Modellerinin 6 Aylık Tahmin Sonuçları 

6. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Türkiye gibi finansal piyasaların aşırı değişken, kırılgan, siyasi ve toplumsal risklere karşı oldukça duyarlı 

olduğu gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik değişkenlerin durağan bir eksende yer alması çoğu zaman 

mümkün olmamaktadır. Türkiye’de son yirmi yıl içinde biri ulusal (2001) biri uluslararası (2008) kaynaklı 

olmak üzere iki ayrı finansal kriz yaşanmıştır. Ayrıca 2018 ve 2019 yılı içinde döviz kurlarında ortaya çıkan 

artışlarda ülke ekonomisini olumsuz şekilde etkilemiştir. Bunun yanında siyasi alanda yaşanan krizlerin (2008 

kapatma davası ve 2013 Gezi olayları, 15 Temmuz 2016 darbe girişimleri) varlığı da bu tespiti 

doğrulamaktadır. 

Türkiye’ye benzer istikrar sorunu yaşayan ekonomilerde, zaman serisi veri setine dayalı regresyon analizleri 

yoluyla yapılan öngörü çalışmalarından isabetli sonuçlar almak oldukça zor hale gelmektedir. Bunun yerine, 

çoğu zaman durağanlığını yitirebilen değişkenlerin doğrusal olmayan ilişkilerinin varlığını modelleyebilen 

yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. YSA NARX Modeli de bu yöntemlerden biridir. 

Bu çalışmada, ticari kredi faiz oranları ile ilgili öngörü çalışması için Ocak 2010- Haziran 2019 dönemi verileri 

kullanılmıştır. YSA NARX Modeli ile yapılan öngörü çalışmasının performansı doğrusal model özelliğine 

sahip öngörü gücü yüksek bir modelleme tekniği olan VAR Modeli ile karşılaştırılmış ve YSA NARX 

Modelinin oldukça iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. YSA NARX Modeli çoklu değişkenlerle bir arada 

çalışmaya olanak sağlayan ve yüksek doğrulukta tahminler veren bir yöntemdir. Çalışmada yer alan iki ayrı 

yönteme ait tahmin sonuçları da bu tespiti doğrulamaktadır. 

Bu bağlamda önemli bir makroekonomik gösterge olan ticari kredi faiz oranlarının tahmini ve öngörüsü için 

doğrusal olmayan modellemenin daha iyi sonuçlar vereceği kanısına varılmıştır. 

Kredi faiz oranlarının doğru tahmin edilmesi ekonomi dünyasındaki paydaşlara önemli faydalar 

sağlayacaktır. Bu çalışma ile elde edilen sonuçlar, bireysel ve kurumsal yatırımcılar, üretim yapan işletmeler, 

finans kuruluşları ve mali politikaları hayata geçiren kamu kurumları için oldukça önemlidir. Bireysel ve 

kurumsal yatırımcılar ticari kredi faiz oranlarından yola çıkarak fon getirilerini yani vadeli mevduat faiz 
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oranlarını ve tahvil getirilerini tahmin etmeye çalışabilir. Böylece fon yönetiminde karar alma sürecini 

etkileyen temel bir bilgiye ulaşmış olurlar. İşletmeler ileride kendilerini bekleyen fon maliyetlerini erkenden 

tahmin edebilirse borçlanma maliyetlerinin işletmenin mali yapısını nasıl etkileyebileceği konusunda fikir 

sahibi olurlar. Bunun yanında ticari kredi faiz oranlarının başarılı tahmini işletmelerin büyüme amacıyla 

yatırım yapıp yapmama konusunda karar vermelerini kolaylaştıracaktır. İleride kredi faiz oranlarının 

yükselmesini bekleyen işletmeler dış kaynak kullanarak büyüme yerine büyümemeyi veya özsermaye yoluyla 

büyümeyi tercih edebilir. Finans kuruluşları fon fazlası olan birimlerden sağladıkları kaynağı, fon ihtiyacı olan 

birimlere kullandırarak gelir elde etmeye çalışır. Burada amaç fon toplamak için kullandığınız maliyetten 

daha yüksek oranda getiri elde etmeye çalışmaktır. Finans kuruluşları kredi faiz oranlarının hangi seviyelerde 

gerçekleşebileceğini tahmin ederse maliyetlerini de buna göre ayarlayacaktır. Dolayısıyla risklerini minimize 

edeceklerdir. Kredi faiz oranlarının doğru tahmini kamu kurumları açısından da oldukça önemlidir. 

Tahminleme doğru yapılırsa makroekonomik değişkenlerin ileride hangi noktalara ulaşacağı politika 

yapıcıların işlerini kolaylaştıracaktır. İşletmeler için dış kaynak kabul edilen ticari kredi faiz oranlarının doğru 

tahmin edilmesi ekonomik kesimde yer alan paydaşların neredeyse tamamı açısından önemlidir. Çalışmanın 

bu yönüyle de ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin kişilik özelliklerinin belirlenerek hedonik tüketim üzerindeki 

etkisini anlamak ve çok boyutlu yapısını incelemektir. Literatürde tüketim ve tüketici davranışları ile 

ilgili araştırmalarda kişilik özelliklerini konu edinen araştırmalara rastlansa da bu çalışmalarda 

tüketimin A ve B tipi kişiliği ilişkilendirdiği ya da araştırmaların plansız, içgüdüsel satın alma üzerine 

odaklandığı görülmektedir. Bu anlamda çalışma, beş faktör kişilik özelliklerinin hedonik tüketim 

üzerine etkisinin incelenmesi açısından önemlidir. 

Yöntem – Çalışmada Beş Faktör Kişilik Envanteri ve hedonik tüketim ölçeği kullanılmış ve böylece 

kişilik tiplerinin hedonik tüketimin alt boyutlarına etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, 2019 

yılının Mayıs-Eylül ayları arasında Ankara ilinin en kalabalık ilçesi olan Çankaya’da bulunan iki 

alışveriş merkezinde anket uygulaması şeklinde yürütülmüştür. Araştırma katılımcıları, gönüllülük 

esasıyla araştırmaya katılan, 18 yaş üstü, satın alma gücü olduğunu beyan eden 370 kişiden 

oluşmaktadır. İncelenen literatür doğrultusunda, tüketicilerin alışverişlerinde hedonik güdülerin 

faydacı güdülerden ziyade baskın olduğu ve zevk almak için tüketim yaptıkları varsayımı ile hareket 

edilmiştir. Bu nedenle, özellikle bir ürün grubu belirtilmemiş ve genel tüketim davranışlarını analiz 

etmek için son alışveriş deneyimleri dikkate alınmıştır. 

Bulgular – Elde edilen bulgular tüketicilerin kişilik tiplerinin hedonik tüketim boyutları üzerinde çeşitli 

düzeylerde etkisi bulunduğunu göstermektedir. Özellikle dışa dönük kişilik özelliğinin, hedonik 

tüketimin birden fazla alt boyutu üzerinde etkisi olduğu bulunmuştur. 

Tartışma – Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, hedonik güdüler ile alışveriş yapan tüketicilerin 

kişilik özelliklerinin doğru şekilde belirlenmesinin ve buna yönelik olarak pazarlama karması 

elemanlarının belirlemesinin işletmelere rekabetçi avantaj sağlayabileceğini göstermektedir. 
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Purpose – The aim of this study is to determine the personality traits of consumers and to understand 

the effect of hedonic consumption and to examine its multi-dimensional structure. In the literature, 

there are studies on the subject of personality traits in researches related to consumption and consumer 

behavior. However, in these studies, it is seen that consumption associates A and B personality or 

focuses on unplanned, impulse purchasing. In this sense, the study is important in terms of examining 

the effect of five-factor personality traits on hedonic consumption. 

Design/methodology/approach – In this study, Five Factor Personality Inventory and hedonic 

consumption scale were used, and thus, the effects of personality types on the sub-dimensions of 

hedonic consumption were tried to be determined. The research was carried out in the form of a 

questionnaire in two shopping centers in Çankaya, the most populous district of Ankara, between May 

and September 2019. The research participants consisted of 370 people over the age of 18 who declared 

that they had purchasing power. In line with the literature examined, it was acted with the assumption 

that hedonic motives predominate rather than utilitarian motives in consumers' shopping and that they 

make consumption to enjoy. For this reason, especially a product group is not specified, and recent 

shopping experiences are considered in order to analyze general consumption behaviors. 

Findings – The findings show that the personality types of consumers have various effects on hedonic 

consumption dimensions. Especially the extroverted personality trait has been found to have an effect 

on more than one sub-dimension of hedonic consumption. 

Discussion – The results obtained from this research show that the correct determination of the 

personality traits of the consumers who shop with hedonic motives and the determination of the 

marketing mix elements for this purpose can provide a competitive advantage to the enterprises. 
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1. GİRİŞ 

İkinci dünya savaşından sonra toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarında önemli dönüşümler 

yaşanmıştır. Kültürel yapıyı oluşturan önemli unsurlardan biri olan tüketim olgusu da bu değişimlerin etkisi 

ile yeniden tanımlanmaya başlanmış ve özellikle 1960’lardan itibaren oluşmaya başlayan postmodern 

koşullar, üretim toplumundan tüketim toplumuna geçişe zemin hazırlamıştır. Artık tüketim, toplumsal 

hayatın merkezinde yer almakta ve bireylerin kimliklerini belirleyerek toplumsal ilişkileri düzenlemektedir. 

İhtiyacı için tüketen modern insan, tüketimi teşvik eden, tüketimin gerçekleşmesi için sürekli yeni alternatifler 

üreten postmodern anlayışıyla artık haz almak için ürünlerin gerçek değerlerinden ziyade sembolik 

değerlerine odaklanarak tüketim eylemini gerçekleştirmektedir. Tüketim, haz alma isteği ve arzuları tatmin 

duygusu ile hedonist bir yapıya kavuşmuştur. Böylece Eski Yunanda bir felsefi öğreti olarak ortaya çıkan 

hedonizm, değişen tüketim alışkanlıkları ile günümüzde pazarlama alanında yapılan tüketim 

araştırmalarında kendinden sıkça söz ettirmeye başlamıştır.  

Kişilik, insan davranışlarına yön veren önemli etmenlerden biridir. Tüketim açısından değerlendirildiğinde, 

bireylerin kişiliklerinin doğru şekilde analiz edilmesi tüketim alışkanlıklarının ve satın alma davranışlarının 

nedenlerinin ortaya konması açısından önemli bilgiler sağlayacaktır.  Tüketimde hedonizmin derecesi kişilere 

ve toplumlara göre değişiklik gösterebilmektedir (Türk, 2018: 856). Bu nedenle bireylerin kişilik özelliklerinin 

bilinmesi onların hedonik tüketim eğilimlerinin belirlenmesi açısından önemlidir. 

Bu araştırma farklı kişilik özelliklerinin hedonik tüketim üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla 

hazırlanmıştır. Literatürde tüketim ve tüketici davranışları ile ilgili araştırmalarda kişilik özelliklerini konu 

edinen araştırmalara rastlansa da (Goldsmith, 2016; Guido, 2006; Deniz ve  Erciş,  2010)  araştırmalarda 

tüketimin A ve B tipi kişiliği ilişkilendirdiği ya da araştırmaların plansız, içgüdüsel satın alma üzerine 

odaklandığı görülmektedir. Bu çalışma hedonik tüketim boyutlarını beş faktör kişilik özellikleri açısından ele 

aldığı için literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Hedonizm  

Hazzı, yaşamın anlamı ve en yüksek değer olarak gören hedonizm, Yunanca “zevk, haz” anlamlarına gelen 

“hedone” kelimesinden doğmuştur. Hedonizm temelinde  “insan mutluluğa nasıl erişebilir?” sorusunu içeren 

felsefi bir görüştür. Bu felsefi görüş,  M.Ö 435-336 yılları arasında yaşayan, Sokrates’in öğrencisi ve aynı 

zamanda Kirene Okulunun kurucusu olan Aristippos tarafından ortaya atılmıştır. Aristippos’a göre yaşamın 

tek amacı ve erdemin tek şartı hazza ulaşmaktır. (Yıldız Turan, 2015: 251). İnsan acı veren durumlardan 

kaçınmalı ve en iyi olan hazza ulaşmalıdır. Haz mutluluktur ve hayatın amacı en iyiye ulaşmaktır (Sönmez, 

2014: 10). 

Hedonizm dendiğinde akla ilk gelen isimlerden bir diğeri de Epiküros’tur. Epiküros hazzı Aristippos’tan 

farklı yorumlamış bedensel hazdan ziyade ruhani hazzın önemine vurgu yapmıştır. Epiküros, hazzın iyi 

olduğunu fakat haz elde etmek için çekilecek sıkıntıların da acı vereceğini belirtmiştir. Epikuros’a göre 

sonunda acı olan haz insanı mutlu etmez, insan acıdan ve sıkıntıdan kaçındıkça mutlu olabilir (Arı, 2012: 3). 

2.1.1. Hedonik Tüketim  

M.Ö. 4. ve 5.yüzyılda felsefi bir öğreti olarak ortaya çıkan hedonizmin tüketim boyutunda kendine yer 

bulması, 18 yüzyılda kapitalizmin toplumsal ahlak ve değer yargılarını etkilediği döneme rastlamaktadır 

(Odabaşı, 2017: 115). Yeni üretim güçlerinin var olduğu ve tüketimin gittikçe artarak ihtiyaçtan isteğe 

döndüğü (Hatipler, 2017: 1) bu dönem “tüketim toplumu” kavramının belirginleştiği dönemdir.  

Tüketim, Bauman (1997) tarafından postmodern sürecin bir ürünü olarak ifade edilmektedir (akt. Özcan, 2011: 

142). Bu dönemde tüketimi temel ihtiyaçlarını karşılamak yerine kimlik oluşturmak, toplumda saygın bir yer 

edinmek için yapan postmodern bireyler ortaya çıkmıştır. İnsan hayatının merkezinde bir eylem olan tüketim, 

zorunlu ihtiyaçların giderilmesi amacıyla ürünlerin faydasına odaklanılarak yapılırken, postmodernizm 

etkisiyle normal bir tavır olmaktan çıkmış (Osmanlı ve Kaya, 2014: 11) ve haz ve mutluluk almak, psikolojik 

tatmin yaşamak amacıyla yapılmaya başlanmıştır. Tüketiciler ürünlerin temel işlevlerinden ziyade o üründen 

elde edecekleri psikolojik ve sosyolojik tatmine odaklanmıştır. Hedonik (hazcı) tüketim olarak adlandırılan ve  

“tüketim deneyiminin çok boyutlu, fantazi ve duygusal yönleriyle ilgili olan tüketici davranışı biçimleri” 
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(Hirschman ve Holbrook, 1982: 92) olarak tanımlanan bu kavram giderek önemini arttırmış ve çeşitli 

disiplinlerde araştırma konusu haline gelmiştir. 

Tüketimi inceleyen geleneksel araştırmalarda tüketimin faydacı, rasyonel değerine odaklanılmıştır. Faydacı 

değer, satın alma olayını başarılması gereken bir iş, tamamlanması gereken bir görev olarak görmekte ve 

ürünlerin işlevsel ve fiziksel özelliklerine yoğunlaşmaktadırlar. Faydacı değer, insanların bir ürüne ihtiyaç 

duymaları halinde, o ürünün verimli ve bilinçli satın almasıyla ortaya çıkmaktadır (Babin, Darden ve Griffin, 

1994: 645). Tüketimi inceleyen modern çalışmalarda ise değer konusu biraz daha karmaşıklaşmaktadır. Bu 

araştırmalar modern tüketicinin sadece akılcı, faydacı alışveriş yapmadığını (Odabaşı, 2017: 118),  duygusal 

anlamda haz duyabilecekleri, eğlenebilecekleri ve keyif alabilecekleri alışverişler de yaptıklarını 

göstermektedir (Doğrul, 2012: 324). Çünkü tüketim davranışının temelinde faydacı ve hedonik olmak üzere 

iki tür değer söz konusudur. Geleneksel araştırmaların göz ardı ettiği boyut da, tüketim deneyimi ile ilgili 

olan hedonik değerlerdir (Hirschman ve Holbrook, 1982: 138). Hedonik değerde, tüketimin deneyimsel ve 

duygusal yönü söz konusudur (Doğrul, 2012: 325). İnsanlar tüketimi zevk almak ve haz elde etmek için 

yapmaktadırlar (Fettahlıoğlu, Yıldız ve Birin, 2014: 309). Tüketicinin sağladığı hedonik değer, faydacı değere 

kıyasla daha eğlenceli ve kişiseldir. Hedonik tüketimde görev tamamlama değil, tüketimden zevk alma, 

heyecan duyma vardır. 

Felsefi olarak hazzı ulaşılması gereken en yüksek değer olarak kabul eden hedonizm, psikolojik olarak 

güdülenme ile açıklanmaktadır. Arnold ve Reynolds (2003) çalışmalarında insanları alışverişe iten hedonik 

tüketim güdülerini altı kategoride incelemiştir. 

1. Macera Alışverişi: Hedonik güdülerin ilki “macera alışverişi” olarak adlandırılmıştır.  Arnold ve 

Reynolds’ın (2003) araştırmasına katılan tüketicilerin önemli bir kısmı, alışverişe tamamen heyecan yaşamak, 

başka bir dünyada olma hissini tatmak ve macera aramak için gitmektedirler. Katılımcılar, alışveriş 

deneyimini macera, heyecan, harekete geçme, uyarılma, kokular ve seslerden oluşan farklı bir evrene girme 

olarak tanımlamıştır.  

2.Sosyal Alışveriş: İkinci kategori “sosyal alışveriş ”olarak isimlendirilmekte ve insanların alışveriş yaparken 

çevresindeki insanlarla kurduğu sosyal bağlarla açıklanmaktadır. İnsanlar alışverişi arkadaşları ve aileleri ile 

zaman geçirmenin bir yolu olarak görmekte ve alışveriş esnasında başkaları ile iletişimde olmanın keyfini 

yaşamaktadırlar. 

3. Değer Alışverişi: Üçüncü kategoride yer alan “değer alışverişi” olarak isimlendirilmiştir. İnsanlar alışverişte 

pazarlık yapmakta ve indirim aramaktadırlar. Eğer istediklerini elde ederlerse başarma duygusu hissetmekte 

ve alışverişten zevk ve keyif almaktadırlar. İnsanlar alışverişe bir meydan okuma ya da kazanılacak bir oyun 

gözüyle bakmaktadırlar. 

4. Fikir Alışverişi: Dördüncü kategori, trendler hakkında bilgi edinme ve yeni modaları takip etmek ve yeni 

ürünleri ve yenilikleri görmek için yapılan alışverişleri içermekte ve “fikir alışverişi” olarak 

adlandırılmaktadır. İnsanlar satın alma ihtiyacından ziyade bilgi toplama ve fikir edinme amacı ile alışverişe 

çıkmaktadırlar. 

5. Rol Alışverişi (Başkalarını Mutlu Etme Amaçlı): Beşinci kategoriyi oluşturan “rol alışverişi”, kişilerin 

başkaları için alışveriş yaptıklarında elde ettikleri hazzı ve keyfi açıklamaktadır. İnsanlar için ailelerine, 

arkadaşlarına ve sevdikleri kişilere hediye almak mutluluk verici ve önemli bir olaydır. Başkaları için hediye 

almak insanlara kendini iyi hissettirmekte ve olumlu duygular yaşatmaktadır. 

6. Rahatlama Alışverişi: Son kategori “rahatlama alışverişi” stres gibi olumsuz duygulardan arınmak için 

yapılan alışverişlerdir. İnsanlar alışverişi sorunlarını unutmak için kendileri için yaptıkları özel muamele bir 

nevi tedavi olarak görmektedirler. 

Yukarıda açıklanan hedonik tüketim güdülerinin etki derecesi bireyden bireye değişiklik gösterebilmektedir. 

Bu durum hedonizmin öznellik özelliği ile de doğrudan bağlantılıdır. Çünkü “iyi” kavramını her birey 

kendince tanımlamaktadır (Yücedağ, 2005: 58). Ayrıca bu değişiklik, bireylerin yaşadıkları toplumun, içinde 

bulundukları durumun ya da bireylerin kişilik özelliklerinin farklılığından kaynaklanabilmektedir.   
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2.2. Kişilik 

Latince “persona” kelimesinden ortaya çıkan ve Batı dillerinde personality, personalität ve personnalité, 

personality olarak kullanılan “kişilik” kavramının literatürde birçok tanımının olmasının nedeni hala 

psikologların ve araştırmacıların üzerinde anlaştığı tek bir tanımının bulunmamasıdır (Cüceloğlu, 1999: 404).  

Cüceloğlu, (1999) kişiliği “bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve 

yapılaşmış ilişki biçimi” olarak tanımlarken, Burger (2006), “bireyin kendisinden kaynaklanan tutarlı davranış 

kalıpları kişilik içi süreçler”  şeklinde tanımlamaktadır. Larsen ve Buss, (2010) ise kişiliği, “nispeten kalıcı olan, 

bireyin sosyal ve fiziksel çevreye uyumunu ve karşılıklı iletişimini etkileyen psikolojik özelliklerinin kümesi” 

olarak tanımlamaktadır. 

Kişiliğin yapısını anlama ve kişilikler arası farklılıkların nedenleri ortaya koyabilmek için birçok kuram 

geliştirilmiştir. Bu kuramlar arasında en çok tartışılanı Sigmund Freud’un psikanalitik kuramıdır ve diğer 

kuramlar genellikle psikanalitik kurama bir tepki, eleştiri ya da bu kuramın eksik taraflarını tamamlamak 

üzere ortaya çıkmıştır. Kişilik kuramlarının diğerleri Ayırıcı Özellik Kuramı, Biyolojik Kuram, İnsancıl Kuram, 

Davranışsal Kuram, Sosyal Öğrenme Kuramı ve Bilişsel Kuramdır. Bu kuramların her biri kişiliği oluşturan 

farklı kaynaklar üzerinde durmaktadır. Örneğin Freud’un psikanalitik kuramı kişilikten “bilinçaltını” 

sorumlu tutarken, biyolojik kuram kişiliğin gelişimini “kalıtsal faktörlere” bağlamaktadır. Burger (2006), her 

kuramın kişiliğin belirli yönlerini açıklamak için faydalı olduğunu fakat hiçbir kuramın diğerleri olmadan 

kişiliği açıklamak için yeterli olmadığını ifade etmektedir. 

Kuramlar içinde Ayırıcı Özellikler Kuramı, kuramsal bir yapıdan ziyade araştırma odaklı olduğu için farklı 

bir yere sahiptir. Bu kuram, kişilik özelliklerinin kararlılık göstererek aynı kaldığını, uzun vadede 

değişmediğini varsaymaktadır (Burger, 2006: 235). Ayırıcı Özellikler kuramının temsilcileri olan Gordon 

Allport, Henry Murray ve Raymond B. Cattell kişiliği anlamaya ve sınıflandırmaya yönelik klinik gözlemlerin 

yerine araştırma odaklı bir yaklaşımı tercih etmişlerdir (Gürel, 2011: 116). Araştırmalarından elde ettikleri 

bulguları sayısallaştırarak somutlaştırmaya çalışmış  (Girgin, 2007: 71) ve bunun sonucunda kişiliği 

sınıflandırabilmek adına ölçme ve değerlendirme araçları geliştirilmişlerdir. Ayırıcı özellikler kuramına 

yapılan temel eleştiri, kişilik testlerinden alınan puanlarının davranışları açıklamada yeterli olamayacağı 

şeklindedir.  Fakat bireyler arası karşılaştırma imkânı sunması ve bireysel farklılıkları belirlemesi açısından 

diğer kuramlar arasında bu kuram hala farklılığını ve gücünü korumaktadır.  

2.2.1. Kişilik Tipleri 

Psikologlar ve araştırmacılar, kişilik farklılıklarını belirlemek ve bireyleri birbirinden ayıran özellikleri ortaya 

koyabilmek adına gözlem yöntemini, kişilik envanterlerini ve projektif teknikleri kullanmaktadır. Kişilik 

envanterlerinden biri olan Beş Faktörlü Kişilik Envanteri ya da bir diğer adıyla “Büyük Beşli” üzerine yapılan 

araştırmalarda tutarlı bulgular üretmesi ve kişiliği açıklamada evrensel olarak genellenebilirlik sağlaması 

bakımından günümüzde en fazla kullanılan kişilik testlerindendir. Beş faktörlü kişilik envanteri kişiliği beş 

farklı boyut olarak sınıflandırmaktadır. Bunlar, dışadönüklük, deneyime açıklık, uyumluluk, sorumluluk ve 

nevrotiklik boyutlarıdır. 

1. Dışadönüklük: Dışadönük olarak sınıflandırılan bireyler, girişken, sosyal, cana yakın, maceracı ve konuşkan 

özelliklere sahiptirler. Bu bireyler insanlarla kolayca iletişime geçebilen, dış dünyaya açık bireylerdir. 

Dışadönüklük boyutunun diğer ucunu içedönüklük oluşturmaktadır (Somer, Korkmaz ve Tatar, 2002: 23). 

2.Deneyime Açıklık: Deneyime açıklık kişilik özelliğine sahip bireyler, bağımsız ve meraklıdırlar. Yeni 

görüşlere ve deneyimlere açık, hayal gücü yüksek kişiler bu boyutta yer almaktadır. Daha geleneksel ve 

yenilikten çok bilineni tercih eden, değişime direnen bireyler ise deneyime açıklık boyutunun diğer ucunda 

yer almaktadır (Burger, 2001: 254). 

3. Uyumluluk: Uyumluluk boyutunda yüksek puana sahip bireyler, iyi huylu, işbirliğine yatkın ve güvenilir 

olarak tanımlanmaktadır (John ve Srivastava, 1999: 6). Bu boyuttan düşük puana sahip bireyler ise uyumsuz 

olarak tanımlanmakta ve bencil, rekabetçi ve kaba özellikler göstermektedirler. 

4. Sorumluluk: Sorumluluk boyutu bireylerin disiplinli, düzenli ve dikkatli olma özellikleri ile ilgilidir. 

Sorumlu bireyler, planlı, tertipli, verimli ve kararlı özellikler gösterirken, sorumsuz bireyler, dikkatsiz, güven 

vermeyen ve umursamaz davranışlar sergilemektedir (Goldberg, 1992: 33).  
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5. Nevrotiklik:  Nevrotiklik boyutu bireylerin duygusal tutarsızlıkları ile açıklanmaktadır. Aşırı duygusal 

değişimler yaşayan, olaylar karşısında olumsuz duygulara kapılan bireylerin nevrotiklik boyutunda puanları 

yüksek olmaktadır (John ve Srivastava, 1999: 30). Bu boyutta düşük puan alan bireyler ise, duygusal olarak 

tutarlı kontrollü ve daha az stres yaşayan bireylerdir. 

İnsan davranışlarını etkileyen önemli unsurlardan biri olan kişilik, sahip olduğu boyutlar itibariyle de satın 

alma davranışlarını yönlendirebilmektedir. Hazırlanan bu çalışmada kişilik tipleri ile hedonik tüketim 

arasındaki ilişki tespit edilerek bu ilişkinin yönü analiz edilmeye çalışılmıştır. 

3. YÖNTEM  

3.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı 

Tüketici memnuniyeti, son yıllarda işletmelerin özellikle üzerinde durdukları bir kavram haline gelmiştir. 

Çünkü rekabet ortamında işletmeler için tüketici memnuniyeti, devamlı müşteriler, başarılı ve sürekli bir 

işletme anlamına gelmektedir. Bu memnuniyetin sağlanması tüketici profilinin doğru değerlendirilmesine, 

tüketicilerle ortak değerler oluşturmaya ve tüketici davranışlarının iyi analiz edilmesine bağlıdır. Potansiyel 

tüketicileri satın almaya iten faktörlerin belirlenmesi işletmeler için doğru pazarlama stratejilerin seçilmesini 

ve böylece kaynaklarının verimli şekilde kullanılabilmesini sağlayacaktır. 

Tüketici satın alma davranışları ile ilgili araştırmalarda tüketicilerin sadece faydacı ve rasyonel beklentiler 

içerisinde alışveriş yapmadıkları, haz odaklı sonuçlarla da motive edilebildikleri ortaya konulmuştur (Babin, 

Darden, ve Griffin,1994). Hatta bazı araştırmalar tüketim eyleminde hedonik, haz odaklı yönlerin rasyonel ve 

faydacı olanlara göre öncelikli olduğunu savunmaktadır (Avello, Gavilán, Blasco ve Abril, 2010: 131). 

Postmodern dönemlerde hedonik değerlere odaklanan yeni tüketim kalıpları ortaya çıkmasıyla birlikte 

işletmelerin tüketim deneyimden haz almaya odaklanan tüketicilerin özelliklerini ve farklılıklarını doğru bir 

şekilde çözümleyebilmesi rekabette üstünlük sağlayabilmeleri açısından önem taşımaktadır.  

Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen önemli faktörlerden biri de kişilikleridir. Bu nedenle tüketicilerin 

kişilik özelliklerinin tespit edilerek, hedonik tüketim davranışları ile ilişkisinin ortaya konulması bu 

araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, araştırma katılımcılarının kişilik özellikleri 

beş faktör kişilik envanteri ile tespit edilmiş, katılımcıların beş faktör kişilik tipleri belirlenmiştir. Daha sonra 

katılımcıların kişilik tipleri ile hedonik tüketim güdüleri arasında ilişki olup olmadığı ve varsa ilişkinin yönü 

analiz edilmiştir. 

3.2. Araştırmanın Hipotezleri ve Modeli  

Hipotezler: 

H1:Kişilik özellikleri ile macera amaçlı alışveriş arasında pozitif yönlü anlamlı bir etki vardır.  

H2:Kişilik özellikleri ile sosyal amaçlı alışveriş arasında pozitif yönlü anlamlı bir etki vardır.  

H3:Kişilik özellikleri ile değer amaçlı alışveriş arasında pozitif yönlü anlamlı bir etki vardır.  

H4:Kişilik özellikleri ile fikir amaçlı alışveriş arasında pozitif yönlü anlamlı bir etki vardır.  

H5:Kişilik özellikleri ile başkalarını mutlu etme amaçlı alışveriş arasında pozitif yönlü anlamlı bir etki vardır.  

H6: Kişilik özellikleri ile rahatlama amaçlı alışveriş arasında pozitif yönlü anlamlı bir etki vardır. 
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Şekil 1. Araştıma modeli 

Araştırma hipotezleri doğrultusunda oluşturulan model Şekil 1’de gösterilmektedir. 

3.3. Araştırmanın Örneklemi   

Hazırlanan bu araştırma kapsamında örnekleme ulaşılırken amaca uygun ve kolay ulaşılabilir örnekleme 

yöntemi tercih edilmiş, araştırma örneklemine dâhil edilecek tüketicilere ilişkin ölçütler, amaçsal örnekleme 

yöntemi kapsamında seçilmiştir. Kozak (2015), Nicel araştırmalarda 300-400 adet arasında değişen soru formu 

sayısının sağlıklı bir veri analizi için uygun olduğunu belirtmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı Mayıs-Eylül 

ayları arasında hafta sonları Ankara ilinin Çankaya İlçesinde bulunan iki alışveriş merkezinde araştırmaya 

gönüllü katılan, gelire sahip ve satın alma gücü olduğunu beyan eden 18 yaş üstü 370 kişiye anket 

uygulanmıştır. Literatürde ifade edildiği gibi tüketicilerin postmodern döneme geçiş ile birlikte 

alışverişlerinde faydacı güdülerden ziyade hedonik güdülerin ağır bastığı ve tüketimi artık zevk almak için 

yaptıkları ifade edilmektedir. Bu varsayımdan hareketle, çalışmada özellikle bir ürün grubu belirtilmemiş, 

genel tüketim davranışlarının incelenebilmesi açısından son alışveriş deneyimleri konu edilmiştir. 

Araştırmada katılımcıların anket sorularına içtenlikle cevap verdiği varsayılmaktadır. 

3.4. Araştırmada Kullanılan Ölçekler  

Araştırmada iki adet ölçek kullanılmıştır. Ölçeklerden ilki Fettahlıoğlu, Yıldız ve Birin (2014)’in kullanmış 

oldukları hedonik alışveriş ölçeğidir. Ölçeğin ilk hali 20 ifadeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan ifadeler 5’li 

Likert ölçeği şeklinde “1.kesinlikle katılmıyorum-5. kesinlikle katılıyorum” ifadeleriyle uygulanmıştır. Faktör 

analizi sonrası hedonik alışveriş ölçeğinde yer alan ifadelerin faktör yükleri incelenmiş ve 0,50’nin altında 

kalan 6. ve 9. ifadeler ölçekten çıkartılmıştır. Tablo 2’de gösterilen Hedonik alışveriş ölçeği 18 ifade olarak 

analizlere tabi tutulmuştur.  

Ankette yer alan bir diğer ölçek ise John, Donahue ve Kentle (1991) ile John, Naumann ve Soto (2008)’nun 

çalışmalarında kullandıkları, Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Karaman, Doğan ve 

Çoban (2010) tarafından gerçekleştirilen 44 ifadeli, 5 alt kişilik tipinden oluşan beş faktör kişilik envanteri 

(BFI)’dir. Beş faktör kişilik envanteri, beş temel boyut açısından (dışadönük, deneyime açık, uyumlu, sorumlu 

ve nevrotik) kişilik tiplerini belirlemek ve açıklamak için kullanılan bir yapıdır (McCrae ve John, 1992: 175). 

Beş Faktör Kişilik envanteri, kültürel ve bireysel farklılıkları anlamak için temel ve güvenilir evrensel bir 

ölçektir (Bandura, 1999; McCrae ve Costa, 1999; Schmitt, Allik, McRae ve Benet-Martinez, 2007; Steenkamp ve 

Maydeu-Olivares, 2015). 
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Tablo 1. Beş Faktör Kişilik Envanterinin Boyutlarına Ait Maddeler 

Dışadönüklük  1, 6R 11, 16, 21R, 26, 31R, 36 

Uyumluluk 2R, 7, 12R, 17, 22, 27R, 32, 37R, 42 

Sorumluluk 3, 8R, 13, 18R, 23R, 28, 33, 38, 43R 

Nevrotiklik 4, 9R, 14, 19, 24R, 29, 34R, 39 

Deneyime Açıklık 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35R, 40, 41R, 44 

Beş faktör kişilik envanteri toplamda 44 madde ve beş adet kişilik alt boyutundan oluşmaktadır. Envanterdeki 

her alt boyutu ifade eden maddeler Tablo 1’de  yer almaktadır. R simgesi ters döndürülen maddeleri işaret 

etmektedir. 

3.5. Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi ve Verilerin Analizi 

Veri toplama işlemine başlamadan önce, ölçeklerin anlaşılabilirliğini ölçmek adına yapılan pilot çalışma 

sonucunda ölçek maddelerinin anlaşılırlığında bir sorun olmadığı tespit edilmiştir. Daha sonra hazırlanan 

anket formları nicel veri toplama yöntemlerinden yüz yüze görüşme tekniğiyle uygulanmıştır. Anket 

yardımıyla toplanan veriler sosyal bilimler için geliştirilen bir istatistik programı yardımıyla analiz edilmiştir. 

Verilerin analizi için tanımlayıcı ve tahminleyici istatistiki yöntemlerden yararlanılmıştır. 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Katılımcıların demografik özelliklerini tanımlayabilmek amacıyla frekans ve yüzde dağılımlarına bakılmıştır. 

İlgili istatistik programına veriler kodlanarak girilirken 16 anket formunun eksik ve hatalı doldurulduğu tespit 

edilerek analizlerden çıkartılmış, geriye kalan 354 anket formunda yer alan veriler kodlanmıştır. Örneklemden 

elde edilen veriler, analiz edilmeden önce “Kayıp Değer”, ve “Uç Değer” analizleri yapılarak veriler yeniden 

düzenlenmiştir. Bu amaçla verilerin boxplot değerleri incelenmiş rastgele ve özensiz işaretlemelerden 

kaynaklanabilecek olan uç değerler tespit edilmiştir. İlgili değerlerin yer aldığı seriye ilişkin veriler 

analizlerden çıkartılarak, ilgili serinin ortalaması alınıp kayıp değerler yeniden atanmıştır.  354 anket 

formundan elde edilen veri seti böylece son şeklini almıştır. Verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığını 

analiz etmek için “Çarpıklık ve Basıklık” değerleri incelenmiştir. Tabachnik, Fidell ve Ullman (2007) verilerin 

çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,5 ile 1,5 arasında olması durumunda normal dağılmış kabul edileceğini 

ifade etmektedir. Ölçeğe ilişkin değerlerin -1,5 ile 1,5 aralığında olduğu ve ilgili değişkenlere ait verilerin çoklu 

normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. 

Ölçekte yer alan her bir alt boyuta ilişkin güvenirlik katsayıları incelenmiş Tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo 2’e 

göre ilgili değerlerin 0,746 ila 0,906 arasında değerlere sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca her bir değişkene 

ilişkin ortalama açıklanan varyans (AVE) değerlerinin 0,50 üzerinde olduğu (minimum 0,508), bileşik 

güvenilirlik değerlerinin (CR) ise 0,70 üzerinde olduğu (minimum 0,753)  tespit edilmiştir. 
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Tablo 2. Verilerin Dağılımı ve Güvenilirliğine İlişkin Bulgular 

Faktörler / Maddeler Standart 

Yükler 

Çarpıklık Basıklık  

CR 

 

AVE 

α 

Faktör MAV: Maceracı Alışveriş  Statistic Std. 

Error 

Statistic Std. 

Error 

0,906 0,708 ,906 

1- Benim için alışveriş coşku verici 

bir olaydır. 

,853 -,109 ,130 -1,072 ,259    

2- Alışveriş yapmak bana her zaman 

için ilgi çekici gelmiştir 

,874 -,139 ,130 -1,027 ,259    

3- Alışverişe çıktığım zaman 

kendimi başka bir dünyada ve çok 

güçlü hissederim. 

,808 ,221 ,130 -,957 ,259    

4- Alışverişte zaman geçirmek haz 

vericidir 

,829 -,086 ,130 -1,072 ,259    

Faktör SAAV:Sosyal Amaçlı Alışveriş      0,755 ,508 ,766 

5- Bana göre tanıdıklarla alışverişe 

çıkmak yeni paylaşımlar 

yaşamaktır. 

,775 -,162 ,130 -,845 ,259    

6- Bana göre tanıdıklarla alışverişe 

çıkmak onlarla eğlenceli vakit 

geçirmek için bir fırsattır  

,500        

7- Alışverişe ailemle ya da 

arkadaşlarımla etkileşimde 

bulunmak, sosyalleşmek için 

giderim. 

,724 -,156 ,130 -,836 ,259    

8- Alışverişe gittiğimde diğer 

insanlarla etkileşime girmekten 

zevk alırım 

,632 -,018 ,130 -,892 ,259    

Faktör DAAV:Değer Amaçlı Alışveriş      0,802 0,575 ,800 

9-Alışverişe indirim zamanlarının 

avantajlarından faydalanmak için 

giderim  

,349        

10-Alışverişe çıktığımda indirimli 

ürünleri arayıp bulmak hoşuma 

gider 

,737 -,436 ,130 -,724 ,259    

11- Alışverişe çoğunlukla indirim 

zamanlarında çıkarım.  

,782 -,020 ,130 -,832 ,259    

12- Alışverişe çıktığımda 

indirimdeki ürünleri başkalarından 

önce yakalayıp bulmaktan çok zevk 

alırım.  

,755 ,158 ,130 -1,017 ,259    

Faktör FAAV:Fikir Amaçlı Alışveriş      0,761 0,520 ,748 

13- Alışverişe piyasadaki en son 

ürünleri görmek için çıkarım. 

,685 ,222 ,130 -,791 ,259    
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14- Alışverişe son modayı takip 

etmek için çıkarım.  

,839 ,348 ,130 -,800 ,259    

15- Markalı ürünleri almak beni 

mutlu eder  

,621 ,132 ,130 -1,122 ,259    

Faktör BMEAAV:Başkalarını Mutlu 

Etmek  Amaçlı Alışveriş 

     0,753 0,505 ,746 

16- Alışverişe başkalarına bir şeyler 

satın almak için giderim. Çünkü 

onlar mutlu olduklarında ben de 

olurum  

,696 -,052 ,130 -,767 ,259    

17- Ailem ve arkadaşlarım için 

alışveriş yapmaktan zevk alırım  

,778 -,519 ,130 -,475 ,259    

18- Hediye alırken mükemmeli 

bulmak için zaman ve çaba 

harcamaktan çok hoşlanırım. 

,653 -,325 ,130 -,912 ,259    

Faktör RAAV:Rahatlama Amaçlı 

Alışveriş 

     0,837 0,720 ,835 

19-. Belirli bir ihtiyacım olmasa da 

mağazaları gezip ürünleri 

incelemek bana haz verir  

,883 -,040 ,130 -1,088 ,259    

20-Alışveriş yapmasamda 

mağazaları gezmek bana haz verir 

. ,812 ,064 ,130 -1,205 ,259    

Araştırmada kullanılan Beş Faktör Kişilik Envanteri (BFI)’nde yer alan 44 ifadeye ilişkin güvenirlik ölçeği ise 

Tablo 3’te gösterilmiş ve ,712 olarak tespit edilmiştir. Sosyal bilimler alanında “0,80 -100” arasında çıkan 

Cronbach’s Alfa değerlerinin oldukça yüksek derecede güvenilir ve “0,60 - 0,80” arasında çıkan Cronbach’s 

Alfa değerlerinin oldukça güvenilir olarak kabul edildiğinden (Kalaycı, 2009: 405), bu araştırmada kullanılan 

ölçeklerin oldukça güvenilir olduğu değerlendirmesi yapılabilir. 

Tablo 3. Beş Faktör Kişilik Envanteri Genel Güvenirlik Katsayısı 

 Madde Sayısı Cronbach’s Alfa 

Toplam  44 ,712 

Beş faktör kişilik envanterinde (BFI) genel güvenirlik katsayısı  ,712 olarak tespit edilmiştir. Tüketicilerinin 

demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 4’te yer almaktadır. 

 

Tablo 4.  Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

Yaş Sayı % Meslek Sayı % 

18-24 yaş 71 20,1 Kamu Personeli 125 35,3 

25-34 yaş 103 29,1 Özel Sektör 106 29,9 

35-44 yaş 74 20,9 Serbest Meslek 32 9,0 

45-54 yaş 80 22,6 Emekli 22 6,2 

55 ve üzeri 26 7,3 Çalışmıyor 42 11,9 

   Diğer 27 7,6 
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Gelir Sayı % Eğitim Sayı % 

2020 TL ve daha az 40 11,3 İlköğretim 54 15,3 

2021-3500 TL 115 32,5 Lise 117 33,1 

3501-5000 TL 94 26,6 Üniversite 145 41,0 

5001-6500 TL 57 16,1 LisansÜstü 38 10,7 

6500+ TL 48 13,1    

Cinsiyet Sayı % Çocuk Sayısı Sayı % 

Kadın 140 39,3 Çocuksuz 126 35,6 

Erkek 214 60,5 1 Çocuk 42 11,9 

Medeni Durum Sayı % 2 Çocuk 109 30,8 

Bekâr 123 34,7 3+ Çocuk 77 21,7 

Evli 231 65,3    

Toplam 354 100  354 100 

 

Çalışmaya katılan tüketicilerin demografik özellikleri incelendiğinde %65,3’ünün (231 kişi) evli, %34,7’sinin 

(123) bekâr olduğu, eğitim durumları açısından %41’inin (145 kişi) üniversite, %33,1’inin (117 kişi) lise mezunu 

olduğu, meslek grupları açısından değerlendirildiğinde %35,3’ün (125 kişi) kamu personeli, %29,9’unun ise 

(106 kişi) özel sektör çalışanı olduğu, cinsiyet değişkeni açısından %60,5’inin (214 kişi) erkek, %39,3’ünün (140 

kişi) kadın olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çocuk sayısı açısından %35,6’sının (126 kişi) çocuk sahibi olmadığı, 

%30,8’inin (109 kişi) ise iki çocuğu olduğu, gelir durumu açısından %32,5’inin (115 kişi) 2021 TL-3500 TL 

aralığında gelire sahip olduğu, %26,6’sının (94 kişi) ise 3501 TL-5000 TL arası gelir sahip olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 5. Katılımcıların Kişilik Özelliklerine Göre Dağılımları 

Kişilik Özellikleri N % 

Dışa Dönük 76 21,5 

Uyumlu 79 22,3 

Sorumlu 109 30,8 

Nevrotik 34 9,6 

Deneyime Açık 56 15,8 

Toplam 354 100 

 

Katılımcıların kişilik özellikleri beş faktör kişilik envanteri ile ölçülmüş ve katılımcıların verdikleri yanıtlara 

göre; her bir kişilik özelliği için, alt boyutlarının ortalamaları alındıktan sonra en yüksek ortalamaya sahip her 

katılımcının o kişilik özelliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Tablo 5’e göre toplamda 354 kişi olan 

katılımcılardan %21,5’i (76 kişi) dışa dönük, %22,3’ü (79 kişi) uyumlu, %30,8’i (109 kişi) sorumlu, %9,6’sı (34 

kişi) nevrotik ve %15,8’i ise (56 kişi) deneyime açık kişilik özelliğine sahip olduğu görülmektedir.  

Korelasyon katsayısı, iki veya daha fazla sayıdaki değişken arasındaki ilişkinin miktarını ve yönünü 

belirleyebilmek için uygulanmaktadır. Büyüköztürk (2002: 31-32)’e göre korelasyon katsayısı -1.00 ila 1.00 

arasında bir değer alabilmektedir. Bu değer -1 ise mükemmel negatif bir ilişkiyi, 0 ilişki olmadığını, 1 ise 

mükemmel pozitif bir ilişkiyi ifade etmektedir. Ayrıca korelasyon katsayısının 0,70-1,00 arasında olması, 

yüksek; 0,30-0,69 aralığında olması, orta; 0,00-0,29 arasında olması ise düşük düzeyde ilişki olarak ifade 

edilmektedir. Buna göre Tablo 6’da değişkenlere ait korelasyon katsayıları görülmektedir. 
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Tablo 6. Değişkenlere ait Korelasyon Katsayıları Matrisi 

 Macera 

Amaçlı 

Sosyal 

Amaçlı 

Değer 

Amaçlı 

Fikir 

Amaçlı 

BME 

Amaçlı 

Rahatlama Amaçlı 

Dışadönük Pearson 

Correlation 

,167** ,090 ,087 ,013 ,297** ,047 

Sig. (2-tailed) ,002 ,089 ,102 ,808 ,000 ,373 

Uyumlu Pearson 

Correlation 

,063 ,090 ,029 -,166** ,346** ,006 

Sig. (2-tailed) ,239 ,092 ,588 ,002 ,000 ,917 

Sorumlu Pearson 

Correlation 

,010 ,031 -,029 -,173** ,323** -,026 

Sig. (2-tailed) ,851 ,557 ,592 ,001 ,000 ,626 

Nevrotik Pearson 

Correlation 

-,002 -,049 -,013 ,095 -,186** ,033 

Sig. (2-tailed) ,963 ,359 ,807 ,076 ,000 ,540 

DeneyimeAçık Pearson 

Correlation 

,251** ,131* ,171** ,082 ,329** ,128* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,014 ,001 ,122 ,000 ,016 

* p ≤ 0,05 (tek yönlü)                                                                                ** p ≤ 0,01 (iki yönlü)  

Korelasyon matrisi incelendiğinde değişkenler arası en yüksek korelasyonun uyumlu kişilik tipi ile 

başkalarını mutlu etme amaçlı alışveriş boyutu arasında olduğu, ilgili korelasyonun anlamlı, pozitif, çift yönlü 

ve orta düzeyde (r=,346, p<0,01) olduğu görülmektedir. İkinci yüksek korelasyona sahip değişkenlerin ise 

deneyime açık kişilik tipi ile başkalarını mutlu etme amaçlı alışveriş boyutu arasında görülmektedir. Matrise 

göre bu iki değişken arasında anlamlı, pozitif, çift yönlü ve orta düzeyde (r=,329, p<0,01) bir korelasyon 

bulunmaktadır. Matris incelendiğinde ayrıca sorumlu kişilik tipi ile başkalarını mutlu etme amaçlı alışveriş 

boyutu arasında anlamlı, pozitif çift yönlü ve orta düzeyde (r=,323, p<0,01) olduğu görülmektedir.  

İlgili değişkenler içerisinde başkalarını mutlu etme amaçlı alışveriş boyutu ile tüm kişilik tipleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler tespit edilse de nevrotik kişilik tipine sahip kişiler ile başkalarını mutlu 

etme amaçlı alışveriş boyutu arasında negatif, çift yönlü ve düşük bir korelasyon olduğu görülmektedir(r=-

,186, p<0,01). 

Dışa dönük kişilik tipi ile macera amaçlı alışveriş boyutu arasında anlamlı, pozitif, çift yönlü ve düşük 

düzeyde (r=,167, p<0,01) bir ilişki olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra uyumlu kişilik tipi ile fikir amaçlı 

alışveriş boyutu arasında anlamlı, çift yönlü fakat negatif ve düşük düzeyde bir korelasyon olduğu tespit 

edilmiştir (r=-,166, p<0,01). Benzer şekilde sorumlu kişilik tipi ile fikir amaçlı alışveriş boyutu arasında negatif 

ve düşük düzeyde, çift yönlü bir ilişki görülmektedir (r=-,173, p<0,01). 

Ayrıca tablo incelendiğinde deneyime açık kişilik tipinin hedonik tüketim alt boyutlarından, macera amaçlı 

ve değer amaçlı alışveriş boyutları ile çift yönlü, pozitif, anlamlı ve düşük düzeyde bir ilişkisi olduğu (sırasıyla 

r=,251, r=171 ve p<0,01), sosyal amaçlı alışveriş boyutu ve rahatlama amaçlı alışveriş boyutları ile tek yönlü, 

pozitif, anlamlı ve düşük düzeyde bir ilişkisi olduğu görülmektedir (sırasıyla r=,131, r=,128 ve p<0,05). 

Deneyime açık kişilik tipinin fikir amaçlı alışveriş boyutu (r=,082, p>0,05) ile anlamlı bir ilişkisi olmadığı 

görülmektedir.  

4.1. Kişilik Tiplerinin Hedonik Tüketim Tercihlerini Etkilemesine Yönelik Bulgular 

Katılımcıların sahip oldukları kişilik tiplerini hedonik tüketim tercihlerini belirlemeye yönelik beş faktör 

kişilik envanteri alt boyutları ile her bir hedonik tüketim tercihi alt boyutuyla arasında çoklu regresyon analizi 

uygulanmıştır. Analizler sonucu elde edilen bulgular tablolar yardımıyla aktarılmıştır. 
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Tablo 7. Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Hedonik Tüketimin Alt Boyutları Üzerindeki Etkisi 

Faktörler  
Çoklu Doğrusal 

Bağlantı 
Macera Amaçlı Alışveriş  

 Standardize 

Edilmemiş β Tolerans 

VIF t p 

Dışadönük ,179 ,680 1,471 1,714 ,087 

Uyumlu ,137 ,595 1,680 ,972 ,332 

Sorumlu -,318 ,537 1,862 -2,641 ,009* 

Nevrotik ,093 ,693 1,442 ,787 ,432 

Deneyime Açık ,652 ,669 1,494 4,422 ,000* 

(Sabit) ,631  ,814 ,416 

R=,299 Adj. R2=,079 F=6,814 D/W=1,686 p=,000 

   Sosyal Amaçlı Alışveriş  

Dışadönük ,059 ,680 1,471 ,631 ,529 

Uyumlu ,163 ,595 1,680 1,284 ,200 

Sorumlu -,152 ,537 1,862 -1,403 ,162 

Nevrotik -,010 ,693 1,442 -,907 ,923 

Deneyime Açık ,263 ,669 1,494 1,988 ,048 

(Sabit) 1,989  2,856 ,005 

R=,160 Adj. R2=,012 F=1,825 D/W=1,732 p=,107 

   Değer Amaçlı Alışveriş  

Dışadönük ,064 ,680 1,471 ,661 ,509 

Uyumlu ,078 ,595 1,680 ,588 ,557 

Sorumlu -,281 ,537 1,862 -2,495 ,013* 

Nevrotik -,012 ,693 1,442 -,106 ,916 

Deneyime Açık ,474 ,669 1,494 3,439 ,001* 

(Sabit) 2,104  2,904 ,004 

R=,218 Adj. R2=,034 F=3,469 D/W=1,820 p=,004 

   Fikir Amaçlı Alışveriş  

Dışadönük ,079 ,680 1,471 ,836 ,000* 

Uyumlu -,239 ,595 1,680 -1,871 ,404 

Sorumlu -,347 ,537 1,862 -3,181 ,062 

Nevrotik -,005 ,693 1,442 -,044 ,002* 

Deneyime Açık ,434 ,669 1,494 3,246 ,965 

(Sabit) 3,076  4,383 ,001 

R=,277 Adj. R2 =,063 F=5,772 D/W=2,002 p=,000 
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Regresyon modelinde birden fazla bağımsız değişkenin bulunması durumunda (dışadönük, uyumlu, 

sorumlu, nevrotik, deneyime açık) ilgili değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı problemi incelenmelidir 

Bu amaçla tolerans ve VIF değerleri dikkate alınmalıdır. Hair,  Bush ve Ortnau (2003) tolerans değerinin 0,10 

üzerinde olması gerektiğini ifade etmektedir. Allison (1999)’a göre ise VIF değerinin 2,5 altında olması 

gereklidir. Tablo 7 incelendiğinde bu değerlerin ilgili değerleri karşıladığı ve çoklu doğrusal bağlantı 

probleminin olmadığı görülmektedir. Ayrıca bağımsız değişkenler arasında incelenmesi gereken bir diğer 

değer Durbin-Watson değeridir. Değişkenler arasındaki otokorelasyonun varlığını ifade eden bu değerin 1,5 

ila 2,5 arasında olması gereklidir (Kalaycı, 2006: 264) Tablolar incelendiğinde Durbin-Watson (D/W) 

değerlerinin 1,686 ile 2,002 arasında değerler aldığı görülmektedir. 

Bu aşamadan sonra modelin genel olarak anlamlı olduğu, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken olan 

maceracı alışveriş boyutunu oldukça düşük düzeyde, pozitif yönde etkilediği görülmektedir (Adj. R2=,079, 

p<,000). Tabloya göre sorumlu kişilik özelliği ile maceracı alışveriş boyutu arasında istatiksel olarak anlamlı 

fakat negatif yönlü (β=-,318, p<0,01) bir ilişki olduğu görülmektedir. Sorumlu kişilik özelliğindeki 1 birimlik 

artışın macera amaçlı alış veriş boyutu üzerinde -,318 birimlik azalışa sebep olabileceği tespit edilmiştir. Bunun 

yanı sıra deneyime açık kişilik özelliğinin macera amaçlı alışveriş boyutu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu, orta düzeyde ve pozitif yönde etki ettiği görülmektedir (β=,652, p<0,01). Bu sonuca göre ise deneyime 

açık kişilik özelliğindeki 1 birimlik artış, macera amaçlı alışveriş üzerinde ,652 birimlik artışa sebep 

olabilmektedir. Buna göre H1 hipotezi kısmen kabul edilmiştir. 

Bağımsız değişken olan kişilik özellikleri ile bağımlı değişken olan hedonik tüketimin alt boyutu olan sosyal 

amaçlı alışveriş arasında oluşturulan regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit 

edilmiştir. Kişilik özelliklerindeki herhangi bir değişiklik sosyal amaçlı alışveriş boyutuna yönelik nötrdür 

(Adj. R2=,012, p>0,05). Yani H2 hipotezi ret edilmiştir. Tablo 6’da yer alan korelasyon matrisinde ise kişilik 

özelliklerinden sadece dışa dönük kişilik özelliğinin (r=,131, p<0,05) sosyal amaçlı alışveriş ile pozitif yönde, 

düşük düzeyde korelasyona sahip olduğu görülmüştür.  

Katılımcıların kişilik tiplerinin değer amaçlı alışveriş boyutu üzerindeki regresyonu incelendiğinde bağımsız 

değişkenlerin bağımlı değişken olan değer amaçlı alışveriş boyutunu oldukça düşük düzeyde, pozitif yönde 

etkilediği görülmektedir (Adj. R2=,034, p<0,05). Tabloya göre maceracı alışveriş tüketim boyutunda olduğu 

   BME Amaçlı Alışveriş  

Dışadönük ,170 ,680 1,471 2,001 ,046* 

Uyumlu ,415 ,595 1,680 3,607 ,000* 

Sorumlu ,121 ,537 1,862 1,231 ,219 

Nevrotik ,072 ,693 1,442 ,746 ,456 

Deneyime Açık ,339 ,669 1,494 2,817 ,005* 

(Sabit) -,510  -,807 ,420 

R=,431 Adj. R2 =,174 F=15,895 D/W=1,847 p=,000 

   Rahatlama Amaçlı  Alışveriş  

Dışadönük ,029 ,680 1,471 ,249 ,803 

Uyumlu ,065 ,595 1,680 ,409 ,683 

Sorumlu -,215 ,537 1,862 -1,573 ,117 

Nevrotik ,091 ,693 1,442 ,679 ,498 

Deneyime Açık ,454 ,669 1,494 2,718 ,007 

(Sabit) 1,609  1,,833 ,068 

R=,167 Adj. R2 =,014 F=1,988 D/W=1,887 p=,080 

D/W=Durbin-Watson 
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gibi sorumlu kişilik özelliği ile değer amaçlı alışveriş boyutu arasında da istatiksel olarak anlamlı fakat negatif 

yönlü (β=-,281, p<0,05) bir ilişki olduğu görülmektedir. Sorumlu kişilik özelliğindeki 1 birimlik artışın değer 

amaçlı alış veriş üzerinde -,218 birimlik azalışa sebep olabileceği belirlenmiştir. Ayrıca benzer şekilde 

deneyime açık kişilik özelliğine sahip olanların değer amaçlı alışveriş boyutu üzerinde istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu, orta düzeyde ve pozitif yönde etki ettiği görülmektedir (β=,474, p<0,01). Bu sonuca göre 

deneyime açık kişilik özelliğindeki 1 birimlik artış değer amaçlı alışveriş üzerinde ,474 birimlik artışa sebep 

olabilmektedir. Bu duruma göre H3 hipotezinin kısmen kabul edildiği sonucuna varılmaktadır. 

Tablo 7’ye göre kişilik envanterinden yer alan alt boyutların, hedonik tüketim alt boyutlarından biri olan fikir 

amaçlı alışveriş üzerinde istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü fakat oldukça düşük bir etkisi olduğu 

görülmektedir (Adj. R2=,063, p<0,01). İlgili alt boyutlardan dışadönük kişilik özelliğinin fikir amaçlı alışveriş 

boyutunu pozitif yönde fakat düşük düzeyde etkilediği görülmektedir (β=,079, p<0,01). Elde edilen bulguya 

göre dışadönük kişilik özelliğinde meydana gelecek 1 birimlik artış fikir amaçlı alışverişi ,079 birim olumlu 

yönde etkileyebilecektir. Bunun yanı sıra nevrotik kişilik özelliğinin fikir amaçlı alışveriş üzerinde istatistiksel 

olarak anlamlı, negatif yönlü fakat çok düşük düzeyde etkisi olduğu görülmektedir (β=-,005, p<0,01). Bu 

sonuçlar doğrultusunda H4 hipotezi kısmen kabul edilmiştir. 

Kişilik envanterinde yer alan alt boyutlar arasında hedonik tüketim alt boyutlarına anlamlı ve pozitif yönde 

en yüksek etki, başkalarını mutlu etme amaçlı alışveriş alt boyutunda tespit edilmiştir (Adj. R2=,174, p<0,01). 

Yani H5 hipotezi desteklenmiştir. Buna göre başkalarını mutlu etmek  amaçlı alışveriş alt boyutundaki 

değişkenliğin %17,4’lük kısmı kişilik tipi alt boyutları tarafından açıklanmaktadır. Hangi kişilik tipinin etkili 

olduğu incelendiğinde ise en büyük etkinin uyumlu kişilik özelliğinde pozitif yönlü ve orta düzeyde olduğu 

(β=,415, p<0,01), bunu deneyime açık (β=,339, p<0,01) ve dışadönük kişilik özelliğinin (β=,170, p<0,05) izlediği 

ifade edilebilir.  

Regresyon modellerinden sonuncusu ise kişilik envanterinde yer alan boyutların rahatlama amaçlı alışverişle 

arasında oluşturulan modeli göstermektedir. Elde edilen bulgular sonucunda kişilik tipleri ve rahatlama 

amaçlı alışveriş alt boyutu arasında uygulanmak istenilen modelin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

görülmektedir (Adj. R2=,014, p>0,05). Bu sonuca göre H6 hipotezi ret edilmiştir.  

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Hedonizm felsefik bir görüş olarak ortaya çıkmış olmasına rağmen tüketim alışkanlıklarının değişmeye 

başlamasıyla beraber çeşitli alanlarda araştırmalara konu olmuştur. Pazarlama alanında hedonik tüketim 

kavramı Hirschman ve Holbrook’un (1982) makalesinde ele alınarak açıklanmış ve daha sonra birçok tüketim 

araştırmasında irdelenmiştir.  

Günümüzde tüketicilerin sadece rasyonel beklentiler içerisinde alışveriş yapmadıkları, kişilik özelliklerine 

bağlı olarak oluşan duygularının da alışverişlerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle tüketicilerin 

kişilik özelliklerinin tespit edilerek, hedonik tüketim alışkanlıklarının ortaya konulması önemli kabul 

edilmektedir. Zira işletmeler için tüketici profilinin doğru değerlendirilmesi, doğru stratejilerin seçilmesi ve 

pazara nüfuz edilmesi oldukça önemlidir. Tüketicilerin kişilik özelliklerinin tespit edilerek, hedonik tüketim 

davranışları ile ilişkisinin ortaya konulması amacını taşıyan bu çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda 

kişilik özellikleri ile hedonik tüketimin alt boyutları arasında çeşitli düzeylerde karşılıklı ilişki ve etkiler 

olduğu görülmektedir. Buna göre;  

Dışadönük kişilik tipinin hedonik tüketimin alt boyutlarından macera amaçlı alışveriş ve başkalarını mutlu 

etme amaçlı alışveriş boyutları ile çift yönlü ilişkili olduğu, bunun yanı sıra dışadönük kişilik tipinin fikir 

amaçlı alışveriş ve başkalarını mutlu etme amaçlı alışveriş boyutları üstünde pozitif etkileri olduğu 

görülmektedir. Yani dışadönük kişilik özelliğine bağlı tüketim tercihlerinde yaşanan artış veya azalış benzer 

şekilde fikir amaçlı ve başkalarını mutlu etme amaçlı hedonik tüketim alt boyutlarında da artış veya azalışa 

sebep olabilecektir. Diğer taraftan bu iki hedonik tüketim boyutundan herhangi birinde oluşabilecek 

değişimler kişilik özelliğinden kaynaklanan satın alma tercihlerinde de aynı yönlü değişikliklere yol açacaktır.  

Uyumlu kişilik tipinin fikir amaçlı alışveriş boyutu ile negatif yönlü, başkalarını mutlu etme amaçlı alışveriş 

boyutu ile ise pozitif yönlü ilişkisi olduğu görülmektedir.  Elde edilen sonuçlar uyumlu kişilik tipinin 

başkalarını mutlu etme amaçlı alışverişi boyutunu orta düzeyde etkilediği görülmektedir. Bu anlamda 

hazırlanan bu araştırma literatür tarafından desteklenmektedir. Guido (2006), beş faktör kişilik tipleri ile 
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hedonik ve faydacı alışverişin ilişkisini araştırdığı çalışmasında da Dışa dönüklük, Deneyime Açıklık ve 

Uyumluluk kişilik özelliklerinin Hedonik alışveriş ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Yine, Flynn ve Goldsmith 

(2015) deneyime açık, dışadönük, uyumlu ve sorumlu kişilik özelliklerine sahip kişileri pazar maveni olarak 

tanımlamış ve bu tüketicilerin alışverişte daha yetkin olduğunu ifade etmişlerdir. 

Sorumlu kişilik özelliğinin fikir amaçlı ve başkalarını mutlu etme amaçlı alışveriş boyutlarıyla ilişkili olduğu, 

sorumlu kişilik özelliğindeki olumlu artışın fikir amaçlı alışveriş boyutunda azalmaya neden olduğu, 

başkalarını mutlu etme amaçlı alışveriş boyutunda ise olumlu artış şeklinde etki gösterdiği tespit edilmiştir. 

Bunun yanı sıra sorumlu kişilik özelliğinde oluşabilecek değişimin macera amaçlı ve değer amaçlı alışveriş 

boyutlarını negatif yönde düşük düzeyde etkilediği görülmüştür. Bu sonuç, sorumlu kişilik özelliğine sahip 

bireylerin düzeni seven, planlı, tertipli, verimli ve kararlı özellikler göstermesi sebebiyle yaşamlarının planını 

değiştirecek herhangi bir alışveriş tarzını benimsemedikleri şeklinde ifade edilebilir.  

Nevrotik kişilik özelliğine sahip bireylerin başkalarını mutlu etme amaçlı alışveriş boyutu ile negatif yönlü 

düşük düzeyde bir ilişkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, Kavut’un (2018) nevrotiklerde 

gözlemlenebilen tutumlardan birinin insanlarla temas kurma ve benzeri konularda ketlenmeleri olduğu 

görüşünü desteklemektedir.  Ayrıca nevrotik kişilik özelliğinin fikir amaçlı alışveriş boyutu üzerinde anlamlı 

fakat negatif yönlü etkiye sahiptir. McRae ve John (1992) nevrotik kişilik özelliklerine sahip olanların 

dürtülerini daha az kontrol edebildiğini, stresle başa çıkamadığını ve çoğu insanı etkilemeyecek durumlara 

duygusal yanıtlar verdiğini ifade etmiştir. Goldsmith (2016) ise nevrotik tüketicilerin, daha az sosyal aktivite 

ile mutlu edilebileceğini belirtmiştir.   

Elde edilen bulgular doğrultusunda, deneyime açık kişilik özelliğinin fikir amaçlı alışveriş boyutu dışındaki 

tüm hedonik alışveriş alt boyutları ile ilişkili olduğu görülmektedir. Macera amaçlı, değer amaçlı ve 

başkalarını mutlu etme alışveriş boyutlarıyla pozitif yönlü karşılıklı ilişkiye sahipken, sosyal amaçlı ve 

rahatlama amaçlı alışveriş boyutları ile yine pozitif yönlü fakat tek yönlü ilişkiye sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Goldsmith de (2015), araştırmasında deneyime açık kişilik tipinin alışveriş üzerinde doğrudan bir 

etkisi olduğunu tespit etmiştir. Çoklu doğrusal regresyon tabloları incelendiğinde ise deneyime açık kişilik 

özelliğinin macera amaçlı, değer amaçlı, fikir amaçlı ve başkalarını mutlu etme amaçlı alışveriş boyutlarını 

pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı şekilde etkilediği görülmektedir. Bu sonuç deneyime açık kişilik tipinin, 

bireylerin zihinsel ve deneyimsel yaşamlarındaki yeni olan her şeye gösterdiği toleransla (John ve Srivastava, 

1999, s, 30) hareket ettiği sonucu ile tamamen bir uyum içerisindedir. 

Beş faktör kişilik özelliklerinin tüketicilerin davranışları üzerinde etkisini inceleyen pek çok araştırma olsa da 

bu çalışma bireylerin kararlarını ve davranışlarını etkileyen kişilik özellikleri ile hedonik tüketimin boyutları 

arasındaki ilişkiyi ele alması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmada gerek korelasyon 

gerekse de regresyon tabloları yardımıyla kişilik özellikleri ve hedonik tüketim alt boyutları arasındaki 

ilişkiler açıklanmaya çalışılmıştır. Katılımcıların yaş, cinsiyet ve eğitim gibi diğer demografik değişkenlere 

hipotezlerde yer verilmemiş bu veriler bilgi amacıyla sunulmuştur.  

Araştırma sonuçları, beş faktör kişilik özelliklerinin hedonik alışveriş boyutları ile çeşitli yönlerde ilişkili 

olduğunu göstermektedir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar işletmelerin müşterilerinin kişilik 

özelliklerini doğru şekilde belirlemesinin, alışverişlerinde sadece faydacı davranmayan aynı zamanda 

alışveriş deneyimden haz ve mutluluk elde etmenin peşinde olan müşterilerinin de ihtiyaç ve beklentilerini 

karşılamalarının rekabetçi avantaj sağlayabileceğini göstermektedir. İşletmeler hedonizm odağında değişen 

tüketim ihtiyaçlarına cevap verebilecektir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda demografik verilerinde 

karşılaştırmalı analizlere dahil edilmesi konu ile ilgili daha spesifik sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. 
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Amaç – Tüketicilerin satın alma öncesinde ürün ya da hizmeti deneme imkânı olmadığından, 

internet üzerinden yapılan paylaşımlar önem kazanmaktadır. Potansiyel tüketiciler birçok ihtiyaçta 

olduğu gibi yeme içme ihtiyacını karşılamak için de sosyal medyadan faydalanarak yiyecek içecek 

işletmesi tercihlerini yapabilmektedirler. Bu çalışmada, sosyal medya ve yeme-içme eylemleri 

arasındaki ilişki değerlendirilerek sosyal medya kullanımının tüketicilerin yiyecek içecek işletmesi 

tercihleri ve yeme-içme alışkanlıkları üzerinde nasıl bir rol oynadığı ve sosyal medya kullanan 

tüketicilerin yiyecek içecek işletmesi tercihlerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip 

göstermediği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

Yöntem – Çalışmada 2020 yılı Ocak ve Şubat aylarında kolayda örneklem yöntemiyle Muğla ilinde 

farklı demografik özelliklere sahip olan ve sosyal medya araçlarının bir veya daha fazlasını kullanan 

403 tüketici ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.  

Bulgular – Araştırma sonucunda; erkek tüketicilerin kadınlara kıyasla sosyal medyada yer alan 

fırsatlardan ve yiyecek içecek işletmelerinin yapmış oldukları paylaşımlardan daha çok etkilendiği, 

sosyal medya kullanımın daha çok genç yaşlardaki tüketicilerin yiyecek içecek işletmesi tercihlerini 

etkilediği ve bireylerin eğitim düzeyi yükseldikçe yiyecek içecek işletmesi tercihlerinde sosyal 

medyanın daha fazla etkin olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Tartışma – Tüketiciler her türlü sosyal medya aracını takip edip kullanarak kendileri için en doğru 

yiyecek içecek işletmesine karar vermekte ve işletmelerde yeni ürünlerini tanıtıp, ürünler hakkında 

etkileyici paylaşımlarını yapabilmektedir. Tüm bu paylaşımlar ve yorumlar, sosyal medya araçları 

vasıtası ile işletme ve tüketiciler arasında birbirlerini tamamlayıcı ve geliştirici bir bağ olduğunu 

göstermektedir. Yiyecek-içecek işletmeleri bu bağdan faydalanarak yiyecek-içecek paylaşımlarını 

artırmaktadır. Tüketicilerinin yapmış oldukları bu paylaşımlar, yiyecek-içecek işletmesi tanıtımı, 

yemek tanıtımları ve tüm bu bilgi aktarımının sürdürülebilmesi için önemli hale gelmiştir. 
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Purpose – Since the consumers do not have the opportunity to try the product or service before 

purchasing, the sharing over the Internet gains importance. Potential consumers can make their food 

and beverage business preferences by using the social media in order to meet their eating and 

drinking needs, as in many needs. This study evaluates the relationship between social media and 

eating and drinking actions and attempts to reveal how social media use plays a role on consumers' 

food and beverage business preferences and eating and drinking habits, and whether consumers 

who use social media differ according to demographic variables. 

Design/methodology/approach – In the study, a survey was carried out with 403 consumers who 

had different demographic features and used one or more social media tools in Muğla province with 

convenience sampling method in January and February 2020. 

Findings – As a result of the research, it has been determined that male consumers are more affected 

by the opportunities in social media and the sharing of food and beverage businesses compared to 

women. It was determined that the use of social media in the food and beverage business preference 

mostly affects the consumers in the young age range. In addition, as the education level of the 

individuals increased, it was revealed that social media was more effective in food and beverage 

business preferences. 

mailto:yeliz.ulusan@gmail.com
mailto:muratkaplann1.mk@gmail.com
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/convenience%20sampling%20method
https://orcid.org/0000-0003-4769-7717
https://orcid.org/0000-0002-5991-6828


Y. Pekerşen – M. Kaplan 12/3 (2020) 2362-2381 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal  of Business Research-Turk 2363 

 Discussion – Consumers decide on the right food and beverage business by following and using all 

kinds of social media tools, may introduce their new products and share their impressive products. 

All these shares and comments show that there is a complementary and developing connection 

between business and consumers through social media tools. Food and beverage establishments 

benefit from this connection and increase their shares on food and beverage. These shares made by 

consumers have become important for the promotion of food and beverage business, food 

promotions and for maintaining all this information transfer. 

GİRİŞ 

Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve internetin kullanım alanının genişlemesi bireylerin hem günlük hem 

de çalışma hayatını etkilemiştir. Günümüzde teknoloji ve iletişim yönüyle önemli derecede etki oluşturan 

kavram ise sosyal medyadır. Sosyal medya, bireylerin internet üzerinden yer ve zaman sınırlaması olmaksızın 

fikirlerini belirtmelerine imkân veren, aynı zamanda başka bireyler ile karşılıklı görüş alışverişine ve 

paylaşıma dayalı interaktif bir ortamın varlığını hayata geçiren geniş tabanlı bir platformdur (Bulunmaz, 2011: 

29). Günümüzde tüketicilerin tercihinde geleneksel iletişim araçlarının yanı sıra, ürün ya da hizmeti daha önce 

deneyimleyen tüketicilerin değerlendirmeleri de etkili olmaktadır (Arlı, 2012: 156).  

Kullanıcılar sosyal medya araçlarında kendileri, çevreleri, kullandıkları ürün ve hizmetler, yaşadıkları 

deneyimler gibi farklı konular ile ilgili paylaşımlarda bulunmaktadırlar. Bu paylaşımların önemli bir kısmı bir 

ürün/hizmet veya marka hakkındaki görüş ve düşüncelerinden oluşmaktadır. Bu da kullanıcıların tüketici 

kimlikleri ile sosyal medyada var olduklarını ortaya koymaktadır. Tüketiciler bir ürün veya hizmet satın 

aldıktan sonra söz konusu ürün/hizmet ile ilgili düşüncelerini yansıtan yorumlarını yine sosyal medya 

araçlarında paylaşmaktadırlar (Constantinides ve Stagno, 2011: 9). Buradan hareketle sosyal medyanın geniş 

halk kitleleri tarafından benimsendiğini ve satın alma davranışına etki eden önemli bir faktör haline geldiğini 

söylemek mümkündür. Yiyecek-içecek işletmesinin seçiminde tüketicilerin birçok unsura dikkat ettikleri 

görülmektedir. Menü çeşitliliği, yemek kalitesi, fiyat, atmosfer, konum, servis hızı, tavsiye, yeni deneyim 

sunması, açılış saatleri ve çocuklar için oyun alanı bulunması bu unsurlar arasında sayılabilmektedir (Otamış, 

2015: 32). Sosyal medya araçları bu unsurları da kullanarak yiyecek-içecek işletmeleri ile tüketicilerin bir araya 

gelmesine, karşılıklı iletişim kurmalarına ve paylaşım yapabilmelerine olanak sağlamaktadır (Seçer ve Boğa, 

2017: 312). Aynı zamanda işletmeler, satın-alma davranışları değişkenlik gösteren tüketiciler üzerinde sosyal 

medya araçlarını etkin kullanarak bilgilendirme ve satış fonksiyonu açısından avantaj elde edebilmektedir 

(Budden vd., 2007: 9-10).  

Sosyal medya ile yiyecek-içecek işletmeleri kendilerini tüketicilere daha doğru ve etkileyici bir biçimde 

tanıtma fırsatı bulabilmektedir. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar tüketiciye yeni yerler, tatlar ve 

deneyimler keşfedebilmesine olanak sağlamaktadır. Buradan yola çıkılarak çalışmada sosyal medya ve yeme-

içme eylemleri arasındaki ilişki değerlendirilerek sosyal medya kullanımının tüketicilerin yiyecek içecek 

işletmesi tercihleri ve yeme-içme alışkanlıkları üzerinde nasıl bir rol oynadığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Sosyal Medya Kavramı, Önemi ve Sosyal Medya Araçları 

Sosyal medya; çevrimiçi iletişim, paylaşım ve sosyal iletişim araçlarından oluşan, kullanıcılar tarafından 

oluşturulan çeşitli içeriklerin paylaşılmasına ve yayılmasına olanak veren internet alt yapılı ortamlardır 

(Tunalı, 2016: 1-3). Sosyal medyada kullanıcılar ortaya çıkardığı çeşitli bilgi, görsel veya video gibi iletileri 

geniş kitlelere sunmaktadır (Eryılmaz ve Şengül, 2016: 33). İşletmeler ile tüketiciler arasında yakın iletişim 

kurulmasında önemli bir rol oynayan sosyal medya (Sashi, 2012: 253), kullanıcıların fikirlerini, düşüncelerini 

ve yorumlarını paylaştıkları çevrimiçi ortam olarak da tanımlanmaktadır (Weber, 2009: 4). Sosyal medya, 

internet ortamında en hızlı büyüyen iletişim teknolojilerinden birisi olup (Kang ve Schuett, 2013: 93), Web 

2.0’ın ideolojik ve teknolojik temeline dayanan kullanıcılar tarafından içerik oluşturulmasını ve bu içeriklerin 

paylaşılmasını kapsayan uygulamalar bütünüdür (Kaplan ve Haenlein, 2010: 61). Kullanıcıların oluşturduğu 

içerik olarak belirtilen sosyal medya (Comm ve Burge, 2009: 2), yer ve zaman sınırını aşan, paylaşım ve 

tartışmalardan oluşan mobil tabanlı bir iletişim aracıdır (Vural ve Bat, 2010: 3351). Sosyal medya, insanların 

online (çevrimiçi) olarak birlikte zaman geçirmelerine, özel olarak birbirleriyle birşeyler paylaşmalarına imkan 

tanıyan ortam olarak da nitelendirilebilmektedir (Cheung vd., 2011: 1337). 

Sosyal medyanın asıl amacı; insan, içerik ve veri arasındaki iletişimi kolaylaştırmak ve bu etkileşim nedeniyle 

yeni iş biçimleri, sosyal yapı ve teknolojik sunumlar oluşturmaktır (Özdemir vd., 2014: 59). Günümüzde 
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tüketiciler radyo, televizyon, dergi ve gazete gibi geleneksel reklam kaynaklarından giderek uzaklaşmakta ve 

kendilerinin tükettiği kaynakları benimsemeye başlamaktadır (Mangold ve Faulds, 2009: 360). İnsanlar 

Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanmaya başlamıştır. Bu araçlarla arkadaş 

edinme, iletişim kurma, ürünler hakkında bilgi edinme ve fikirlerini kolayca paylaşma ayrıcalıklarından 

faydalanabilmektedir (Pate ve Adams, 2013: 93). Sosyal medyanın düşük maliyetli olması, içeriğin hızla diğer 

kullanıcılara ulaşması, güncel olması, hedef kitleyi tanıma kolaylığı sunması, popüler olması ve kolay erişim 

olanağı sağlaması işletme ve tüketicileri, sosyal medya araçlarını daha fazla kullanmaya yöneltmektedir 

(Eryılmaz ve Zengin, 2014: 148). 

Sosyal medya, insanın ve toplumun davranışlarına yön yermektedir. Bu yön verme süreci sosyal medya 

kullanıcısına hızlı ve etkili geri bildirimler şeklinde gerçekleşmektedir (Vural ve Bat, 2010: 3352). Sosyal medya 

araçlarının etkili olması ve paylaşım sınırlılıklarının olmaması hem işletme hem de tüketiciler açısından çok 

kullanışlı bir ortam oluşturmaktadır (Köksal ve Özdemir, 2013: 335). Bu bilgiyi doğrular nitelikte Baruah 

(2012) bir iletişim aracı olarak sosyal medyanın etkinliğini ve teknolojik çevrimiçi araçlarla insanlar arasındaki 

etkileşimi vurgulamış ve insanlar arasında sosyal medyada çevrimiçi olarak iletişim kurulmasının önemli hale 

geldiğini ifade etmiştir. Di Pietro, Di Virgilio ve Pantano (2012) sosyal medyanın turizm destinasyonlarının 

seçimi için güçlü bir iletişim aracı olduğunu, tanıtım, hızlı, ayrıntılı bilgi elde etmek için iyi bir araç olarak 

kullanılabileceğini belirtmiştir. Özdemir (2019) ise sosyal medyanın bireyin görünür olma isteğini etkilediğini 

ve bu istek doğrultusunda insanlarda yiyecek fotoğrafları üzerinden görünür olma eğiliminin gerçekleştiğini 

ortaya koymuştur. Yeme-içmenin temel ihtiyaç olmanın dışında yeni anlamlar taşımaya başladığı, yenilen ve 

içilenlerin Instagram’da paylaşılarak diğer bireylere karşı kimlik ve imaj oluşturulduğu dile getirilmiştir. 

Ayrıca günümüzde Instagram’da fotoğraf paylaşımının trend haline geldiği ve statü göstergesi olduğu 

çıkarımında bulunulmuştur. Özer, Albayrak ve Güdük (2016) Edirne ilinin tanıtım çalışmalarında Instagram 

uygulamasıyla fotoğraf, kısa video ve konum paylaşılmasının tüketicilerin üzerinde olumlu etki, faydalı 

tutum ve davranış oluşturduğu sonucuna varmıştır. Böylece sosyal medya aracı Instagram’ın tüketicilerin 

günlük yaşantısının bir parçası olup yaygın ve etkili bir biçimde kullanıldığı da görülmüştür (Mohsin, 2018). 

Son zamanlarda Instagram’da tüketim unsuru içeren eklentilerle (alışveriş/sepet) birlikte tüketimi teşvik eden 

paylaşımlara yer verilmektedir. Bu ifadeleri destekler nitelikte Çelik (2020) Instagram’ın büyük bir tüketici 

kitlesini çok fazla para harcamadan elde ettiğini, işletme ve tüketiciler için büyük bir pazar oluşturduğunu 

ifade etmiştir. Dolayısıyla sosyal medya aracı olan Instagram’ın, insanların özendirici yaşam tarzlarıyla 

oluşturulan tüketim ideolojisiyle birlikte daha da etkili hale gelip büyümekte olduğu sonucuna varılmıştır. 

Özdemir (2015) insanın kendini gösterme, beğenilme, fark edilme arzusu taşıdığını, fotoğrafların insanların 

kendilerini bir nevi sunum şekilleri olduğunu, insanların bulunduğu yeri, sosyal çevreyi, yediklerini ve 

içtiklerini kullanarak kendilerine kimlik oluşturduklarını ve birbirine ulaşma, yaşamlarını paylaşma, ilgi 

çekme ve fark edilme istekleri gibi sebeplerle fotoğraf çekip paylaştıklarını ifade etmiştir. 

Sosyal medya tüketicileri, yapılan paylaşımlarla istedikleri ürüne ve ürüne ilişkin bilgiye sahip olabilmektedir. 

Sosyal medyanın sağladığı şeffaflık ile sosyal medya kullanımının güvenirlik düzeyi artmıştır. Tüketicilerin 

birçoğu da sosyal medya araçları sayesinde hem daha ucuz hem de daha kaliteli ürüne kolaylıkla 

ulaşabilmektedir (Muthiah ve Kannan, 2015:2153). 

Sosyal medyanın günümüzde en çok tercih edilen sosyal araçlardan biri haline gelmesinin nedeni, tüketicilere 

ve işletmelere sağladığı kolaylıklar olarak ifade edilebilir. İşletmeler yeni ürettikleri ürünü veya hizmeti 

tüketicilere sunarken sosyal medyanın kolay ve hızlı ulaşılabilirlik, bilgi edinebilme ve kullanıcı yorumlarını 

görebilme avantajları sağlamasından faydalanmaktadır (Olgun, 2015: 487). Sosyal medya, internet veri tabanlı 

birçok araca sahiptir. Bunlar; bloglar, video ve resim paylaşım siteleri, sosyal ağlar, microbloglar, wikiler ve 

e-mailing vb. sosyal medya araçlarıdır. Bu araçların bir kısmında maliyet olmadan etkinliklerin yapılması, 

müşterilerle iletişim kurulması, onların düşünce ve tavsiyelerine hızlıca ulaşılabilmesi tüm işletmeler için pek 

çok fayda sağlamaktadır (Köksal ve Özdemir, 2013:326). 

Sosyal ağ siteleri, kullanıldıkları alanlar ve ne şekilde kullanıldıklarına göre sınıflandırılmaktadır. Bu ağlara 

konum kullanan servisler, veri işleme servisleri ve içerik paylaşılan servisler örnek olarak verilebilir. Bunların 

ortak noktası kullanıcılara iletişim ve paylaşım yapabilmelerini sağlamaktır (Kahraman, 2013: 21). Sosyal 

medya araçları Web 2.0 ile gelişmiştir. Gelişen medya araçları ile insanlar arası iletişim ve paylaşım 

artmaktadır. Sosyal medya, kullanıcılara sosyal beceri gelişimi, kendini gerçekleştirme ve araştırma 

çalışmaları yapma gibi birçok konuda fayda sağlamaktadır (Kırık, 2013: 73-78). Ayrıca kişiye özel çalışma 
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ortamı sunmakta ve kişilerin çalışmalarının diğer kullanıcılar ile de paylaşılabilmesine imkan tanımaktadır 

(Vural ve Bat, 2010: 3356). Yaygın olarak kullanılan sosyal medya araçları arasında Facebook, Instagram ve 

Twitter yer almaktadır (Penni, 2017: 498). 

Facebook, 2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından yalnızca Harvard Üniversitesi öğrencilerine özel bir 

sosyal ağ sitesi olarak kurulmuştur. Mark Zuckerberg’in amacı dünyayı daha açık ve bağlantılı bir yer haline 

getirmekti. Katılımcıların Facebook’a bağlanabilmesi için “harvard edu” uzantılı bir e-posta adresine sahip 

olması gerekmekteydi (Okur ve Özkul, 2015: 225-226). Facebook ağına, 2005 yılından itibaren liseler ve bazı 

büyük şirketler de katıldı (Yeniçıktı, 2016: 128). Facebook, kullanıcılarının çevrimiçi bir profilde sunum 

yapmalarına, birbirlerinin sayfalarına yorum gönderebilecek ve birbirlerinin profillerini görüntüleyebilecek 

"arkadaşlar" biriktirmelerine olanak tanımaktadır. Facebook üyeleri aynı zamanda ortak ilgi alanlarına dayalı 

sanal gruplara katılabilir, ortak oldukları sınıfları görebilir ve profiller aracılığıyla birbirlerinin hobilerini, ilgi 

alanlarını, müzik zevklerini ve ilişki durumlarını öğrenebilmektedir (Ellison vd., 2007: 1143). 

Instagram ise kullanıcılara, bir dizi resim ve video aracılığıyla yaşadıkları anları yakalamak ve paylaşmak için 

bir platform sağlamaktadır (Hu vd., 2014: 595). Çevrimiçi ortamda ve akıllı telefonlarda fotoğraf paylaşımı, 

video paylaşımı ve sosyal ağ hizmetleriyle hızlı büyüyen ve gelişen bir sosyal ağ sitesidir. Sitenin arkasındaki 

fikir, bir hashtag kullanarak fotoğraf ve video paylaşmaktır ve bu hashtag (#) diğer kullanıcıların fotoğrafları 

bulabilmesi içindir (Sheldon ve Bryant, 2016: 89). 

Son olarak Twitter, Jack Dorsey ve ortakları tarafından 2006 yılında kurulmuştur. Twitter, kullanıcıların 140 

karakter ile sınırlandırılmış “tweet”(cıvıldama) adı verilen gönderiler yazabildiği bir sosyal ağdır. 2013 yılında 

en çok kullanılan internet araçlarından biri olmuştur. Twitter herkes tarafından oluşturulabilecek ve 

algılanabilecek kısa, açık, net ifadeleri içeren, bireylerin daha hızlı ve daha sık mesaj göndererek sürekli 

iletişim kurabileceği bir hizmettir (Weller vd., 2014: 10). 

Sosyal Medya Kullanımının Tüketicilerin Yeme-İçme Alışkanlıkları ve Yiyecek İçecek İşletmesi 

Tercihi Üzerindeki Etkisi 

Sosyal medyanın gelişimi ve kullanım oranının artmasıyla, yeme-içme alışkanlıklarında ve yemeğe olan bakış 

açısında köklü bir değişim başlamıştır. İnsanların sosyal ağlarda yeme-içme ile ilgili paylaşım yapmaları, farklı 

yemek kültürlerinin de herkes tarafından tanınmasında etkili olmuştur. İletişim teknolojisinin gelişimiyle ve 

internet kullanımının artışıyla birlikte yemek, tüketim merkezli toplumsal statü ve kimlik oluşumunda etkin 

bir yapıya bürünmüştür (Çaycı, 2019: 120). Yemek; sosyal medyada giderek yaygınlaşan bir alanı kaplamış ve 

dünyadaki mutfak kültürleri ve tüketici davranışlarına ayna tutmaya başlamıştır (Sajadmanesh vd., 2017: 1-

2). 

Sosyal medya araçlarındaki fotoğraf paylaşımlarıyla gündelik yaşamımız estetikleştirilmiş bir biçimde sosyal 

medya kullanıcılarına sunulmaktadır (Slater, 1995: 137). Sosyal medyada, yiyecek-içecek fotoğraf ve yorumları 

paylaşan tüketiciler duygusal açıdan güdülenmekte ve tatmin olmaktadır (Çaycı, 2019: 134). Tüketiciler için 

yiyecek-içecek fotoğraflarını çekmek ve bunları sosyal ağ sitelerinde paylaşmak yaygın bir sosyal olay haline 

gelmiştir (Dejmanee, 2015: 429). 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi doğrultusunda ortaya çıkan en önemli özellik, zaman ve mekân 

kısıtlarının ortadan kalkması ve kişilerarası etkileşim ortamının yaratılmasıdır. Bu bağlamda, geniş 

topluluklar bilgi edinmek, gündemden haberdar olmak ve sosyal etkileşim içinde olmak için yeni iletişim 

mecralarını kullanmaya başlamıştır. Geleneksel iletişim yerini, toplumsal konumun ve mekânın yeniden 

tanımlandığı dijital temelli ortamlara bırakmıştır (Üçer, 2016: 1). Sosyal paylaşım siteleri, bireyin sosyal 

ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli düzeyde katkıda bulunmaktadır. Zengin ve etkileşimli sanal ortamların 

yaratılmasıyla sosyal platformlar, iletişim, fikir alışverişi ve kişinin hayatındaki olayların başkalarıyla 

paylaşılması için kullanılan sosyal çevrelerin oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır (Khan, 2017: 305). Bu 

nedenle, sosyal medya tüketici davranışlarını ve karar alma süreçlerini de etkilemiş durumdadır (Sigala ve 

Gretzel, 2017: 1). 

Yiyecek içecek işletmeleri, bireylerin yaşadıkları yerde veya seyahat esnasında yeme içme gereksinimlerini 

karşılama, misafir ağırlama, sosyalleşme ve bireysel amaçlarla gittikleri işletmeler olarak belirtilmektedir 

(Çuhadar vd., 2018: 461). İş temposundaki yoğunluk, kadınların çalışma hayatına dâhil olması, fizyolojik ve 

psikolojik gereksinimleri giderme isteği bireylerin yiyecek içecek işletmelerini daha sık tercih etmesine neden 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_a%C4%9F


Y. Pekerşen – M. Kaplan 12/3 (2020) 2362-2381 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal  of Business Research-Turk 2366 

olan faktörlerdendir. Aynı zamanda yiyecek-içecek sektörü sağlıkla ilişkili olduğundan potansiyel 

tüketicilerin gidecekleri işletmeler ile ilgili bilgi almasını kolaylaştıracak mecraların bulunması oldukça 

önemlidir (Battalar ve Cömert, 2015: 40). Sosyal medya, tüketicilerin yeme-içme işletmeleri hakkında bilgi 

sahibi olmadığı zamanlarda başvuru kaynağı olabilmektedir. Genellikle insanların yeni destinasyon, yeni tat 

ve deneyimleme arzularından dolayı sosyal medyanın önemi gün geçtikçe artmaktadır (Caruana ve Farrugia, 

2018: 224). Yiyecek içecek işletmelerinin sunduğu ürün ya da hizmet ile ilgili deneyim sahibi olan tüketiciler, 

memnuniyetini, eleştiri veya önerilerini sosyal ağlar üzerinden paylaşarak geniş kitlelere ulaştırmaktadır. 

Sosyal medyada yapılan bu yorumlar, yiyecek içecek işletmesi hakkında herhangi bir bilgisi olmayan kişileri 

etkileme potansiyeline sahiptir. Bu durum çoğunlukla bireylerin yiyecek içecek işletmesi tercihlerinde etkili 

olmaktadır (İbiş ve Engin, 2016: 325). Sosyal medyanın mobil iletişim araçlarında da yer alması tüketicilerin 

daha kolay bilgi edinmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle yiyecek-içecek işletmeleri için bu durumun 

kazanımı çok daha fazla olmaktadır (Battalar ve Cömert, 2015: 40). 

Sosyal medyanın yiyecek içecek işletmeleri için sağladığı söz konusu kazanımlar aşağıdaki gibi 

sıralanabilmektedir (Goyal, 2016: 2435; Cummins vd., 2014: 171-172). 

▪ Güçlendirilmiş marka bilinirliği: Sosyal medya, markaları farklılaştırmada ve müşterilere özel ürünler 

sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Müşteriye özel ürün ve hizmetlerin hazırlanması, itibarı ve 

güveni önemli ölçüde etkiler. 

▪ Satışlardaki artış: Ağızdan ağza pazarlama, indirimler, kampanyalar veya sosyal medya kanallarında 

sunulan etkinlikler nedeniyle artan marka bilinirliği ve artan müşteri sayısı sonucu satışlar 

artmaktadır. 

▪ Sürekli gelen müşteri sayısının artması: Sosyal medya, yiyecek içecek işletmesine marka imajı sağlar ve 

müşteriler iyi bir yemek deneyimi yaşadıktan sonra tekrar aynı işletmeye gelmek istemektedir. 

▪ Düşük maliyet ve yüksek getiri: Sosyal ağlar, bloglar ve diğer sosyal medya platformları düşük 

pazarlama maliyetine sahiptir. 

▪ Etkinlik ve promosyon bildirimleri: Sosyal medyada herhangi bir etkinliği duyurma veya yeni bir ürün 

ya da hizmeti sunma haberinin paylaşılması küçük bir çaba gerektirirken birçok müşteriye ulaşma 

olanağı sağlamaktadır 

▪ Güçlendirilmiş müşteri etkileşimi: Sosyal medya, müşteri görüşü sunmaktadır. Müşteriler, işletme 

deneyimlerini geri bildirim yaparak ifade edilebilmektedir. Müşterilerle etkileşim kurmak sadakati 

artırmaktadır. 

▪ Çevrimiçi itibarın takibi: Sosyal medya, işletmelere müşterilerin sıklıkla kullandığı sosyal medya 

platformlarını izleme olanağı tanımaktadır ve varsa müşteri sorunlarını tanımlama ve çözme fırsatı 

verir. Sosyal medya, müşterilerin hem olumlu hem de olumsuz görüşlerini bildirmeye, bunları etkili 

bir şekilde yönetmeye ve itibarın oluşturulmasına yardımcı olan çeşitli tartışma platformları sunar. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Araştırmada sosyal medya ve yeme-içme eylemleri arasındaki ilişki değerlendirilerek sosyal medya 

kullanımının tüketicilerin yiyecek içecek işletmesi tercihleri ve yeme-içme alışkanlıkları üzerinde nasıl bir rol 

oynadığı ve sosyal medya kullanan tüketicilerin yiyecek içecek işletmesi tercihlerinin demografik 

değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Sosyal medyada yapılan 

yorumlar ve paylaşımlar bireylerin yeme-içme alışkanlıklarını ve işletme tercihlerini etkileyebilmektedir. Bu 

paylaşımları gören diğer insanlar bu yorumlardan veya fotoğraflardan etkilenerek eylemlerini 

yönlendirebilmektedirler. Her anlamda hayatımızda yer alan sosyal medyaya yönelik böyle bir çalışmanın 

yapılması önem taşımakta ve çalışmanın bu anlamda ilgili yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri  

Çalışmanın amacı doğrultusunda belirtilen araştırma modeli Şekil 1'de sunulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

Rahayu ve Yahya (2019)  çalışmalarında bir sosyal medya aracı instagram kullanılırken hizmet kalitesi, tüketici 

bilinci ve bilinirlik arasında anlamlı bağ olduğunu tespit etmiş, tüketicilerin özellikle kozmetik ürünlerin 

paylaşımlarından ve yorumlarından etkilendiğini ve buna dayanarak güvenerek satın alma işlemini 

gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir. Bu çalışmaları destekler nitelikte Eşitti ve Işık (2015) sosyal medya 

kullanıcılarının gezecekleri destinasyonlara karar vermeden önce sosyal medya araçlarındaki paylaşımlardan 

bilgi edindiklerini, yabancı turistlerin sosyal medya araçlarını daha çok kullandıklarını ve sadece destinasyon 

seçiminde değil konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri seçimlerinde de bu araçlardan faydalandıkları 

sonucuna ulaşmıştır. Gidilmesi planlanan destinasyondaki yiyecek ve içecek olanakları bir turistin 

destinasyontercihini veya karar verme durumunu etkileyerek destinasyon imajı oluşturduğu için turist 

deneyiminin önemli bir kısmını da oluşturmaktadır (Ritchie, Tung ve Ritchie, 2011). Nitekim Zeng ve 

Gerritsen (2014) sosyal medyanın turizm ürünlerini tanıtmak için kullanıldığını ve işletmeler açısından 

stratejik önem arz ettiğini vurgulamıştır. Turizm sektöründe, sosyal medya araçları, ziyaretçi deneyiminin 

paylaşılması ve turizmde yer alan paydaşların bunlara bağlı olarak gelişim göstermesi açısından önemli bir 

rol oynamaktadır (Huang, Goo, Nam ve Yoo, 2017). Kütük (2016) de benzer şekilde, sosyal medya araçlarıyla 

tatil deneyimlerinin paylaşılmasının, turistlerin satın alma düşüncesine olumlu yönde etkisi olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Doğan, Pekiner ve Karaca (2018) sosyal medyanın bireylerin turizme ilişkin tercih ve kararları 

üzerinde etkili olduğunu, destinasyonlar ve turizm tesisleri hakkında bilgi edinme aracı olarak kullanıldığını 

dile getirmiştir. İşletmelerin sosyal medya alanlarında tüketici yorumlarına yer verilip etkin bir şekilde 

kullanılması vurgulanmıştır. Ayrıca sosyal medyadaki bilgi ve deneyim paylaşımlarının seyahat tercihlerinde 

etkin rol oynadığı görülmüştür. Bu çalışmalara paralel olarak Eryılmaz ve Şengül (2016)’ün çalışmasında 

sosyal medyada paylaşılan yöresel yemek fotoğrafları ile gidilecek yer ve turistlerin turistik işletme seçimleri 

arasında olumlu ilişkiler olduğu saptanmıştır. 

Bu bağlamda alanyazında yer alan çalışmalarla birlikte araştırmanın amaçları doğrultusunda literatüre 

dayandırılarak geliştirilen hipotezler (Duman vd., 2019; Cankül vd., 2018; Seçer ve Boğa, 2017; Bekar ve 

Özçetin, 2015) aşağıdaki şekliyle sıralanmıştır; 

H1: Tüketicilerin yiyecek içecek işletmesi tercihlerinde sosyal medya kullanımının alt boyutları cinsiyet 

değişkenine göre farklılık göstermektedir.  

H2: Tüketicilerin yiyecek içecek işletmesi tercihlerinde sosyal medya kullanımının alt boyutları medeni durum 

değişkenine göre farklılık göstermektedir.  

H3: Tüketicilerin yiyecek içecek işletmesi tercihlerinde sosyal medya kullanımının alt boyutları yaş 

değişkenine göre farklılık göstermektedir.  

H4: Tüketicilerin yiyecek içecek işletmesi tercihlerinde sosyal medya kullanımının alt boyutları eğitim düzeyi 

değişkenine göre farklılık göstermektedir.  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın ana kütlesi Muğla ilinde farklı demografik özelliklere sahip olan ve sosyal medya araçlarının bir 

veya daha fazlasını kullanan tüketicilerdir. Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda 

örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. 2019 yılı verilerine göre Muğla il merkezi nüfusu 983.142’dir (Türkiye 

Muğla İlinde Tüketicilere Ait 

Demografik Değişkenler 

(Cinsiyet, Medeni Durum, Yaş, 

Eğitim Düzeyi) 

Tüketicilerin Sosyal Medya 

Kullanımlarının Yiyecek İçecek 

İşletmesi Tercihlerine Etkisi 
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İstatistik Kurumu, 2019). Evren büyüklüğünün 10.000'in üzerinde olması nedeniyle, oran için kullanılan 

sınırsız evren formülü kullanılarak örneklem büyüklüğü, varyansı maksimum kılan oran (p:0,50) dikkate 

alınarak, %5 anlam düzeyinde ve %5 örneklem hatası ile 384 kişi olarak tespit edilmiştir (Ural ve Kılıç, 2013:45). 

Bu durumda araştırmaya katılan 403 sosyal medya kullanıcısının anketlerinin değerlendirilmesi örneklem 

büyüklüğünü karşılamaktadır. 

Veri Toplama Araçları  

Anket uygulaması 15 Ocak – 10 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verilerin 

toplanması için üç bölümden oluşan bir soru formu kullanılmıştır. Birinci bölümde katılımcıların cinsiyetleri, 

yaşları, eğitim durumları, meslek ve gelir durumlarına ilişkin demografik sorular yer almaktadır. İkinci 

bölümde Hökelekli’nin (2019) tezinde kullanmış olduğu tüketicilerin sosyal medyayı gastronomik bir iletişim 

biçimi olarak nasıl gördüklerine yönelik 15 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Anketin üçüncü bölümünde 

ise Güngör (2018)’ün doktora tez çalışması kapsamında geliştirmiş olduğu, 29 ifadeden oluşan “Sosyal 

medyada yiyecek içecek işletmesi tercihi belirleme” ölçeği kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında yapılan anket çalışmasının sonucunda elde edilen veriler istatistiki yöntemler 

kullanılarak analiz edilmiştir. Her bir boyutta yer alan ifadeler için güvenilirlik analizi olarak Cronbach Alpha 

katsayısı kullanılmıştır. Alfa değeri 0 ile 1 arası değerler alır ve kabul edilebilir bir değerin en az 0.70 olması 

arzu edilir (Altunışık vd., 2010: 122-124). Anket formunda yer alan, “Sosyal medyada yiyecek içecek işletmesi 

tercihi belirleme” beşli Likert tipi ölçeğin güvenilirliği araştırılmış ve yapılan analiz sonucunda güvenilirlik 

katsayısı (Cronbach Alpha) 0.948 olarak saptanmıştır. Bu değer ölçeğin yüksek seviyede güvenilir olduğunu 

göstermektedir. Araştırmada kullanılan ifadelerin her birinin basıklık ve çarpıklık değerleri -1,5 ve +1,5 

arasında yer aldığı için normallik dağılımını sağladığı söylenebilir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Bu yüzden 

yapılan analizlerde normallik dağılımı varsayımına göre parametrik testler tercih edilmiştir. Likert ölçeği 

kullanılarak sorulan 29 ifadeden oluşan kısmın yapı geçerliliğini test etmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi 

kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri arasında farklılık olup olmadığını tespit edebilmek için 

ise bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizleri yapılmıştır. 

Araştırmanın Varsayımı ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın temel varsayımı; katılımcıların yanıt vermede gerekli özeni gösterdikleri ve soruları içtenlikle 

cevapladıklarıdır. Araştırmanın evreni Muğla ilinde farklı demografik özelliklere sahip olan ve sosyal medya 

araçlarının bir veya daha fazlasını kullanan tüketiciler ile sınırlıdır. Araştırma verileri, katılımcıların anket 

formundaki sorulara verdiği cevaplarla sınırlıdır.  

BULGULAR 

Tanımlayıcı İstatistikler 

Demografik değişkenlere ait istatistikler Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet n % 

Kadın 205 50,9 

Erkek 198 49,1 

Yaş   

18-24 yaş arası 104 25,8 

25-34 yaş arası 73 18,1 

35-44 yaş arası 121 30,0 

45-54 yaş arası 81 20,1 

55 yaş ve üzeri 24 6,0 

Medeni Durum   

Bekâr 152 37,7 

Evli 251 62,3 

Eğitim Durumu   

İlkokul 44 10,9 
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Ortaokul 31 7,7 

Lise  148 36,7 

Üniversite 180 44,7 

Meslek   

Çiftçi 23 5,7 

Emekli 19 4,7 

Kamu Çalışanı 82 20,3 

Özel Sektör Çalışanı 97 24,1 

Ev Hanımı 34 8,4 

Esnaf 50 12,4 

Öğrenci 75 18,6 

Çalışmıyor 14 3,5 

Diğer 9 2,2 

Gelir Aralığı   

Gelirim Yok 111 27,5 

1000 TL ve altı 12 3,0 

1.001-2.000 TL 22 5,5 

2.001-3.000 TL 71 17,6 

3.001-4.000 TL 52 12,9 

4.001-5.000 TL 78 19,4 

5.001 TL ve üzeri 57 14,1 

Toplam  403 100 

Araştırmaya katılan katılımcılardan %50,9’u kadın, %49,1’i erkektir. Katılımcıların %36,7’si lise ve %44,7’si 

üniversite mezunudur. Anket çalışmasına katılanların %30,0’ı 35-44 yaş aralığındadır. Katılımcıların %37,7’si 

bekâr, %62,3’ü evlidir. Gelir durumları incelendiğinde %27,5’inin herhangi bir gelire sahip olmadığı, 

%19,4’ünün 4.001-5.000 TL arasında, %17,6’sının ise 2.001-3.000 TL arasında gelire sahip olduğu 

görülmektedir. Tablo irdelendiğinde araştırmaya katılanların %24,1’inin özel sektör çalışanı ve %20,3’ünün 

kamu çalışanı olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Sosyal Medya ve İnternet Kullanımına Yönelik Bulgular 

Gün içerisinde internete kaç saat zaman ayırıyorsun?  n % 

1 Saat 161 40,0 

2-3 Saat 181 44,9 

3 Saat ve üzeri 61 15,1 

Sosyal medya denildiğinde aklınıza ilk olarak gelen şey nedir?  n % 

Anlık İletişim 81 20,1 

Paylaşım 118 29,3 

İletişim 131 32,5 

Eğlence 73 18,1 

Sosyal iletişim araçlarından en çok kullandığınız ya da kullandıklarınız hangileridir?  n % 

Facebook 166 41,2 

Twitter 31 7,7 

Instagram 206 51,1 

Sosyal paylaşım sitelerine günlük ne kadar vakit ayırıyorsunuz?  n % 

1 saate kadar 213 52,9 

2 saate kadar 135 33,5 

3 saatten fazla 55 13,6 

Arkadaş listenizdekilerin sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımlarına dikkat eder 

misiniz?  

n % 

Evet 306 75,9 

Hayır 97 24,1 

Arkadaş listenizdekilerin bir ürün veya marka ile ilgili olumlu/olumsuz 

paylaşımlarından etkilenir misiniz?  

n % 

Evet 211 52,4 

Hayır 192 47,6 
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Sosyal paylaşım sitelerinde fotoğraf paylaşır mısınız?  n % 

Evet 270 67,0 

Hayır 133 33,0 

Sosyal paylaşım sitelerinde restoran, yemek fotoğrafları paylaşır mısınız?  n % 

Evet 129 32,0 

Hayır 274 68,0 

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan yiyecek-içecek fotoğrafları ve yorumları 

insanların yeme-içme alışkanlıkları üzerinde etkilidir.  

n % 

Evet 233 57,8 

Hayır 170 42,2 

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan yiyecek-içecek fotoğrafları ve yorumları ile ilgili 

paylaşımları takip ederim.  

n % 

Evet 206 51,1 

Hayır 197 48,9 

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan yiyecek-içecek fotoğrafları ve yorumları benim de 

yorum yapmama neden oluyor.  

n % 

Evet 109 27,0 

Hayır 294 73,0 

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan yiyecek-içecek fotoğrafları ve yorumları farklı 

yemek kültürlerini tanıtmaktadır.  

n % 

Evet 313 77,7 

Hayır 90 22,3 

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan yiyecek-içecek fotoğrafları ve yorumları çoğu 

zaman dikkat çekici değildir.  

n % 

Evet 225 55,8 

Hayır 178 44,2 

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan yiyecek-içecek fotoğrafları ve yorumları fikir 

verir ve en kısa zamanda ben de denerim.  

n % 

Evet 162 40,2 

Hayır 241 59,8 

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan yiyecek-içecek fotoğrafları ve yorumları yeni 

tatları deneme fırsatı vermektedir.  

n % 

Evet 268 66,5 

Hayır 135 33,5 

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan yiyecek-içecek fotoğrafları ve yorumları ile yeni 

yerler (restoranlar, cafeler) keşfedilebilir.  

n % 

Evet 308 76,4 

Hayır 95 23,6 

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan yiyecek-içecek fotoğraflarını ve yorumlarını 

gereksiz buluyorum.  

n % 

Evet 158 39,2 

Hayır 245 60,8 

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan yiyecek-içecek fotoğrafları ve yorumlarının 

görgüsüzlük olduğunu düşünüyorum.  

n % 

Evet 196 48,6 

Hayır 207 51,4 

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan yiyecek-içecek fotoğrafları ve yorumları 

insanların hayat tarzı hakkında ipucu vermektedir.  

n % 

Evet 250 62,0 

Hayır 153 38,0 

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan yiyecek-içecek fotoğrafları ve yorumlarının 

eğlenceli olduğunu düşünüyorum.  

n % 

Evet 178 44,2 
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Hayır 225 55,8 

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan yiyecek-içecek fotoğrafları ve yorumlarının yeme 

içme alışkanlıklarına olumsuz etkileri vardır.  

n % 

Evet 201 49,9 

Hayır 202 50,1 

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan yiyecek-içecek fotoğrafları ve yorumlarının 

normal bir davranış olmadığını düşünüyorum.  

n % 

Evet 199 49,4 

Hayır 204 50,6 

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan yiyecek-içecek fotoğrafları ve yorumları 

sosyalleşmeyi sağlamaktadır. 

n % 

Evet 199 49,4 

Hayır 204 50,6 

Toplam  403 100 

Tablo 2’de katılımcıların sosyal medya ve internet kullanımına ilişkin sorulara vermiş oldukları yanıtlar yer 

almaktadır. Katılımcılardan %44.9’unun 2-3 saat arası, %40.0’ının ise günlük bir saat internette vakit geçirdiği 

anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılan katılımcılardan %32.5’inin aklına sosyal medya denildiğinde  “iletişim”, 

%29.3’ünün ise “paylaşım” geldiği görülmektedir. Katılımcılardan %51.1’i Instagram, %41.2’si ise 

Facebook’un en çok kullandıkları sosyal medya aracı olduklarını belirtmiştir. Katılımcılardan %52.9’u 1 saate 

kadar, %33.5’i ise 2 saate kadar sosyal paylaşım sitelerinde günlük vakit geçirmektedir. Çalışmaya katılan 

katılımcılardan %75.9’u arkadaşlarının sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımlarına dikkat ettiğini 

belirtmiştir. Katılımcılardan %52.4’ü arkadaşlarının bir ürün veya marka ile ilgili olumlu/olumsuz 

paylaşımlarından etkilendiğini belirtmiştir. Katılımcılardan %67.0’ının sosyal paylaşım sitelerinde fotoğraf 

paylaştığı, %33.0’ının fotoğraf paylaşımı yapmadığı görülmektedir. Ankete katılan katılımcılardan %32.0’ı 

sosyal paylaşım sitelerinde restoran ve yemek fotoğrafları paylaştığını, %68.0’ı bu tür paylaşımlar 

yapmadığını belirtmiştir. Araştırmaya katılan katılımcılardan %57.8’i paylaşılan yiyecek-içecek fotoğraf ve 

yorumlarının insanların yeme-içme alışkanlıkları üzerinde etkili olduğunu, %42.2’si etkili olmadığını 

düşünmektedir. Katılımcılardan %51.1’i paylaşım sitelerinde yiyecek-içecek fotoğraf ve yorumlarını takip 

ettiğini, %48.9’u ise takip etmediğini belirtmiştir. Katılımcılardan %27.0’ı paylaşılan yiyecek-içecek fotoğraf ve 

yorumlarından etkilenip yorum yaptığını, %27.0’ı ise yorum yapmadığını ifade etmiştir. Araştırmaya katılan 

katılımcılardan %77.7’si paylaşım sitelerindeki yiyecek-içecek fotoğraf ve yorumlarının farklı yemek 

kültürlerini tanıttığını, %22.3’ü ise tanıtmadığını dile getirmiştir. Ankete katılan katılımcılardan %55.8’i 

paylaşım sitelerindeki yiyecek-içecek fotoğraf ve yorumlarının çoğu zaman dikkat çekici olmadığını, %44.2’si 

ise dikkat çekici olduğunu düşünmektedir. Katılımcılardan %59.8’i paylaşım sitelerindeki yiyecek-içecek 

fotoğraf ve yorumlarının kendilerine fikir vermediğini, %40.2’si ise fikir verdiğini ifade etmiştir. 

Katılımcılardan %66.5’i paylaşılan yiyecek-içecek fotoğraf ve yorumlarının yeni tatlar deneme fırsatı 

verdiğini, %33.5’i böyle bir deneyim fırsatı oluşturmadığını dile getirmiştir. Tablo incelendiğinde 

katılımcılardan %76.4’ü paylaşılan fotoğraf ve yorumların yeni yerler (restoran, cafeler) keşfetmeye 

yönlendirdiğini, %23.6’sı bu tarz paylaşımların böyle bir yönlendirmeye neden olmadığını belirtmiştir. 

Araştırmada katılımcılardan %39.2’si paylaşılan yiyecek-içecek fotoğraf ve yorumlarının gereksiz olduğunu, 

%60.8’i ise gerekli olduğunu düşünmektedir. Katılımcılardan %48.6’sı paylaşılan yiyecek-içecek fotoğraf ve 

yorumlarının görgüsüzlük olduğunu, %51.4’ü görgüsüzlük olmadığını ifade etmiştir. Katılımcılardan %62.0’ı 

paylaşılan yiyecek-içecek fotoğraf ve yorumlarının insanların yaşam tarzı hakkında bilgi verdiğini, %38.0’ı 

bilgi vermediğini düşünmektedir. Araştırmadaki katılımcılardan %44.2’si paylaşılan yiyecek-içecek fotoğraf 

ve yorumlarının eğlenceli olduğunu, %55.8’i ise eğlenceli olmadığını belirtmiştir. Katılımcılardan %49.9’u 

paylaşılan yiyecek-içecek fotoğraf ve yorumlarının yeme-içme alışkanlıklarına olumsuz etkisinin olduğunu, 

%50.1’i böyle bir etkisinin olmadığını düşünmektedir. Araştırmaya katılan katılımcılardan %49.4’ü sosyal 

medyada yiyecek-içecek fotoğraf ve yorum paylaşımının normal bir davranış olmadığını, %50.6’sı normal bir 

davranış olduğunu belirtmiştir. Çalışmadaki katılımcıların %49.4’ü paylaşılan yiyecek-içecek fotoğraf ve 

yorumlarının sosyalleşmeyi sağladığını, %50.6’sı sosyalleşmeyi sağlamadığını dile getirmiştir. 
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Faktör Analizine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların sosyal medyada yiyecek içecek işletmesi tercihlerini belirlemek amacıyla hazırlanan 29 ifade 

faktör analizine tabi tutulmuştur. Bir ifade farklı faktörde tek bir ifade olarak yer alması sebebiyle nihai 

analizden çıkarılmış ve 28 ifadeden 5 faktörlü bir çözüm elde edilmiştir (Tablo 3). Faktörler toplam varyansın 

%63,724’ünü açıklamakta olup, KMO and Bartlett’s Test değeri; (0,952), x2:6617,407’dir. Her iki sonuç veri 

setinin faktör analizine uygunluğuna işaret etmektedir (Kalaycı, 2010: 321). 

Tablo 3 incelendiğinde birinci faktörde yer alan maddelerin faktör yükü değerlerinin .802 ile .482, ikinci 

faktörde yer alan maddelerin faktör yükü değerlerinin .760 ile .657, üçüncü faktörde yer alan maddelerin 

faktör yükü değerlerinin .720 ile .450, dördüncü faktörde yer alan maddelerin faktör yükü değerlerinin  .679 

ile .474, beşinci faktörde yer alan maddelerin faktör yükü değerlerinin ise .736 ile .546 arasında değiştiği 

görülmektedir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda birinci faktörde 7, ikinci faktörde 4, üçüncü faktörde 7, 

dördüncü faktörde 6, beşinci faktörde ise 4 madde olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin alt boyutlarına yönelik 

olarak yapılan isimlendirme çalışması sonucunda birinci faktör için “bireysel paylaşımlar”, ikinci faktör için 

“başkalarının bilgi yorum ve paylaşımları”, üçüncü faktör için “fırsat ve etki”, dördüncü faktör için “işletme 

paylaşımları” ve beşinci faktör için “internet farkındalığı” isimleri verilmiştir. 

Tablo 3. Sosyal Medyada Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihi Belirleme Ölçeği Faktör Analizi 

Sosyal Medyada 

Yiyecek İçecek 

İşletmesi Tercihi 

Belirleme 

İf
ad

el
er

 

F
ak

tö
r 

   
   

   
 

Y
ü

k
ü

 

E
şk

ö
k

en
li

li
k

 

Ö
z

d
eğ

er
 

A
çı

k
la

n
an

 

V
ar

y
an

s 

A
lf

a 

Bireysel 

Paylaşımlar 

Gittiğim yiyecek içecek işletmelerinin sosyal medyadaki 

hesaplarına yorum yazarım ve puan veririm. 

,802 ,725 

12,250 43,749 ,874 

Yiyecek içecek işletmeleri ile ilgili memnuniyetimi sosyal 

medyada paylaşırım. 

,776 ,674 

Yiyecek içecek işletmeleri ile ilgili memnuniyetsizliğimi 

sosyal medyada paylaşırım. 

,693 ,649 

Favori yiyecek içecek işletmelerimin sosyal medyadaki 

etkinlik ve aktivitelerine katılım gösteririm. 

,680 ,585 

Yaşadığım olumlu tecrübeleri, kaliteli hizmet sunan 

işletmelerin desteklenmesi gerektiğini düşündüğüm için 

paylaşırım. 

,646 ,614 

Sosyal medyada yiyecek içecek işletmesi tarafından yapılan 

paylaşımlara güvenirim. 

,567 ,544 

Yiyecek içecek işletmelerinin indirim ve promosyonlarını 

sosyal medyadan takip ederim. 

,482 ,520 

 

 

 

 

Başkalarının 

Bilgi Yorum ve 

Paylaşımları 

Sosyal medya üzerinden topladığım bilgi yiyecek içecek 

işletmesi tercihimi etkiler. 

,760 ,743 

2,143 7,655 ,881 

Bir yiyecek içecek işletmesinin sunduğu hizmetlerle ilgili 

bilgi almak için sosyal medyada yazılan tüketici 

yorumlarını dikkate alırım. 

,711 ,696 

Sosyal medyadaki tüketici yorumları yiyecek içecek 

işletmesi tercihlerimi etkiler. 

,682 ,707 

Bir yiyecek içecek işletmesine gitmeden önce sosyal 

medyadan gideceğim işletme ile ilgili bilgi toplarım. 

,657 ,721 

   Fırsat ve Etki 

Sosyal medyada tüketicilerin paylaştığı yiyecek içecek 

fotoğraf ve videolarından etkilenirim. 

,720 ,685 1,312 4,686 ,891 

Sosyal medyada yiyecek içecek işletmelerinin paylaştığı 

fotoğraf ve videolardan etkilenirim. 

,659 ,656 

Yiyecek içecek işletmelerinin sosyal medyada yaptığı 

paylaşımlara gelen olumlu yada olumsuz yorum sayısı 

görüşümü etkiler. 

,614 ,672 

Sosyal medyada tüketicilerin yüksek puan verdiği, olumlu 

yorum yaptığı yiyecek içecek işletmelerini diğer işletmelere 

tercih ederim. 

,589 ,668 

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar daha önce gitmediğim 

bir yiyecek içecek işletmesine gitme isteğim üzerinde 

etkilidir. 

,538 ,603 

Sosyal medyada paylaşılan yiyecek fotoğraf ve videolar 

tüketicilerin vereceği kararı etkiler. 

,531 ,568 
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Yiyecek içecek işletmeleriyle ilgili tüketicilerin geçmiş 

deneyimlerine sosyal medyadan kolaylıkla ulaşırım. 

,450 ,600 

İşletme 

Paylaşımları 

Bir yiyecek içecek işletmesinin sosyal medya hesaplarında 

kendi paylaştığı bilgiler yerine tüketicilerin işletmeyle ilgili 

yorumlarını daha güvenilir bulurum. 

,679 ,607 1,130 4,036 ,844 

Yiyecek içecek işletmeleri ile tüketiciler arasında sosyal 

medyada gerçekleşen etkileşimin önemli bir kanal 

olduğunu düşünüyorum. 

,649 ,625 

Bir yiyecek içecek işletmesinin sosyal medya hesaplarında 

yaptığı paylaşımlara gelen beğeni sayısı görüşümü etkiler. 

,619 ,619 

Bir yiyecek içecek işletmesinin sosyal medya 

hesaplarındaki takipçi sayısı işletmeye yönelik görüşümü 

etkiler. 

,601 ,606 

Sosyal medyada yiyecek içecek işletmeleriyle ilgili 

tüketicilerin yazdığı yorumlara güvenirim. 

,527 ,606 

Sosyal medyada yiyecek işletmesi ile ilgili yaptığım 

paylaşımın, önerinin işletme yetkilileri tarafından dikkate 

alınması tercihimi olumlu yönde etkiler. 

,474 ,627 

İnternet 

Farkındalığı 

Yiyecek içecek işletmesi tercihi yaparken sosyal medyadan 

yararlanmak iyi bir yöntemdir. 

,736 ,724 1,007 3,598 ,757 

Sosyal medya yiyecek içecek işletmeleri için tüketicileri 

etkilemede iyi bir fırsattır 

,598 ,552 

Yiyecek içecek işletmelerinin sosyal medyadaki sayfalarını 

ekler/takip eder/beğenirim. 

,548 ,620 

Sosyal medyada yiyecek içecek işletmeleriyle ilgili 

güvenilir bilgilere ulaşırım. 

,546 ,625 

Varimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizi – Açıklanan toplam varyans: % 63,724 

KMO Örneklem Yeterliliği: ,952 – Bartlett Küresellik Testi: : x2:6617,407 s.d.: 378 p<0.001 

Ölçeğin Tamamı için Alfa: ,948 

Araştırma Hipotezlerine İlişkin Bulgular 

Araştırmada verilen cevapların demografik değişkenler olan cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim durumu 

değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadıkları araştırılmıştır. Cinsiyet değişkeninin katılımcılar tarafından 

verilen cevaplar üzerindeki etkisini test etmek amacıyla bağımsız örneklemler için t testi analizi yapılmıştır. 

Yaş ve eğitim durumu değişkenlerinin verilen cevaplar üzerindeki etkisini test etmek amacıyla ise tek yönlü 

varyans analizi (One-Way ANOVA) yapılmıştır. 

Tablo 4. Tüketicilerin Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanımının Alt Boyutlarının 

Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşmasına Yönelik T-Testi Sonuçları 

  Cinsiyet n X  s.s. t değeri Anlamlılık düzeyi (p) 

Bireysel Paylaşımlar 
Kadın 205 2,54 ,873 

1,814 ,070 
Erkek 198 2,70 ,858 

Başkalarının 

Bilgi Yorum ve Paylaşımları 

Kadın 205 2,98 1,026 
1,886 ,060 

Erkek 198 3,17 ,968 

Fırsat ve Etki 

 

Kadın 205 2,89 ,929 
2,087 ,038* 

Erkek 198 3,08 ,858 

İşletme Paylaşımları 
Kadın 205 2,79 ,871 

2,558 ,011* 
Erkek 198 3,00 ,818 

İnternet Farkındalığı 
Kadın 205 2,93 ,895 

1,726 ,085 
Erkek 198 3,08 ,882 

*p<0,05 

Tüketicilerin sosyal medya kullanımının yiyecek içecek işletmesi tercihlerine etkisinin cinsiyete göre 

farklılaşıp farklılaşmadığı alt boyutlar ile Tablo 4’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde, tüketicilerin sosyal 

medya kullanımının yiyecek içecek işletmesi tercihlerine etkisinin “fırsat ve etki” ve “işletme paylaşımları” 

boyutlarında anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Sonuçlar incelendiğinde, “fırsat ve etki” ve “işletme 

paylaşımları” boyutlarında farklılık gözlenmektedir (p<0,05). Yapılan analiz sonucuna göre erkek tüketicilerin 

sosyal medyada yiyecek içecek işletmesi tercihlerinin“fırsat ve etki” alt boyutuna ilişkin puan ortalamaları (

X =3,08), kadın katılımcılardan ( X =2,89) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Aynı zamanda erkek 
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tüketicilerin sosyal medyada yiyecek içecek işletmesi tercihlerinin “işletme paylaşımları” alt boyutuna ilişkin 

puan ortalamaları ( X =3,00), kadın tüketicilerden ( X =2,79) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Bu 

sonuçlar erkek tüketicilerin sosyal medyada yer alan fırsatlardan ve yiyecek içecek işletmelerinin yapmış 

oldukları paylaşımlardan daha fazla etkilendiği ve bu yönde işletme tercihlerini yaptıkları yönünde 

yorumlanabilir. Böylece çalışmanın H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 5. Tüketicilerin Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanımının Alt Boyutlarının 

Medeni Durum Değişkenine Göre Farklılaşmasına Yönelik T-Testi Sonuçları 

  Medeni Durum n X  s.s. t değeri 

Anlamlılık düzeyi 

(p) 

Bireysel Paylaşımlar 
Bekâr 152 2,78 ,869 

2,917 ,004* 
Evli 251 2,52 ,854 

Başkalarının 

Bilgi Yorum ve Paylaşımları 

Bekâr 152 3,27 ,996 
3,107 ,002* 

Evli 251 2,95 ,987 

Fırsat ve Etki 

 

Bekâr 152 3,18 ,887 
3,472 ,001* 

Evli 251 2,86 ,886 

İşletme Paylaşımları 
Bekâr 152 3,10 ,815 

3,831 ,000* 
Evli 251 2,77 ,851 

İnternet Farkındalığı 
Bekâr 152 3,22 ,859 

3,982 ,000* 
Evli 251 2,87 ,884 

*p<0,05 

Tablo 5 incelendiğinde tüketicilerin sosyal medyada yiyecek içecek işletmesi tercihlerinin belirlenmesinde 

medeni durum değişkenine göre anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Tablo incelendiğinde, tüketicilerin 

sosyal medya kullanımının yiyecek içecek işletmesi tercihlerine etkisinin tüm boyutlarda anlamlı düzeyde 

farklılık gösterdiği gözlenmektedir (p<0,05). Yapılan analiz sonucuna göre bekâr tüketicilerin sosyal medyada 

yiyecek içecek işletmesi tercihlerinin“bireysel paylaşımlar” alt boyutuna ilişkin puan ortalamaları ( X =2,78), 

evli katılımcılardan ( X =2,52) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Bekâr tüketicilerin sosyal medyada 

yiyecek içecek işletmesi tercihlerinin“başkalarının bilgi yorum ve paylaşımları” alt boyutuna ilişkin puan 

ortalamaları ( X =3,27), evli katılımcılardan ( X =2,95) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Bekâr 

tüketicilerin sosyal medyada yiyecek içecek işletmesi tercihlerinin“fırsat ve etki” alt boyutuna ilişkin puan 

ortalamaları ( X =3,18), evli katılımcılardan ( X =2,86) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Bekâr 

tüketicilerin sosyal medyada yiyecek içecek işletmesi tercihlerinin“işletme paylaşımları” alt boyutuna ilişkin 

puan ortalamaları ( X =3,10), evli katılımcılardan ( X =2,77) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Aynı 

zamanda bekâr tüketicilerin sosyal medyada yiyecek içecek işletmesi tercihlerinin“internet farkındalığı” alt 

boyutuna ilişkin puan ortalamaları ( X =3,22), evli katılımcılardan ( X =2,87) anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur. Bu sonuçlar bekâr tüketicilerin yaptığı bireysel paylaşımlardan, başkalarının yapmış olduğu 

yorum ve paylaşımlardan, sosyal medyada yer alan fırsatlardan, yiyecek içecek işletmelerinin yapmış 

oldukları paylaşımlardan daha fazla etkilendiği, internetin işletme tercihinde kullanımının etkin bir araç 

olduğunu düşündükleri ve bu yönde işletme tercihlerini yaptıkları yönünde yorumlanabilir. Böylece 

çalışmanın H2 hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 6. Tüketicilerin Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanımının Alt Boyutlarının 

Yaş Değişkenine Göre Farklılaşmasına Yönelik Anova Analizi Sonuçları 

  Yaş n X  s.s. 

F 

değeri 

Anlamlılık 

düzeyi (p) Fark 

Bireysel Paylaşımlar 

18-24 yaş arası 104 2,79 ,857 

4,297 ,002* 

 

25-34 yaş arası 73 2,74 ,815 1-3,5 

35-44 yaş arası 121 2,48 ,918 2-5 

45-54 yaş arası 81 2,65 ,749  

55 ve üzeri yaş 24 2,13 ,954  

Başkalarının 

Bilgi Yorum ve 

Paylaşımları 

18-24 yaş arası 104 3,24 ,958 

5,374 ,000* 

1-5 

25-34 yaş arası 73 3,25 1,085 2-5 

35-44 yaş arası 121 2,96 ,972 3-5 

45-54 yaş arası 81 3,09 ,885 4-5 

55 ve üzeri yaş 24 2,31 1,086  

Fırsat ve Etki 

 

18-24 yaş arası 104 3,19 ,833 

9,456 ,000* 

1-3,5 

25-34 yaş arası 73 3,22 ,964 2-3,5 

35-44 yaş arası 121 2,84 ,874 3-5 

45-54 yaş arası 81 2,97 ,737 4-5 

55 ve üzeri yaş 24 2,14 1,002  

İşletme Paylaşımları 

18-24 yaş arası 104 3,06 ,803 

7,459 ,000* 

1-5 

25-34 yaş arası 73 3,15 ,799 2-3,5 

35-44 yaş arası 121 2,79 ,872 3-5 

45-54 yaş arası 81 2,81 ,780 4-5 

55 ve üzeri yaş 24 2,22 ,904  

İnternet Farkındalığı 

 

18-24 yaş arası 104 3,18 ,849 

4,843 ,001* 

 

25-34 yaş arası 73 3,16 ,941  

35-44 yaş arası 121 2,93 ,844 1-5 

45-54 yaş arası 81 2,91 ,816 2-5 

55 ve üzeri yaş 24 2,41 1,090  

*p<0,05 

Tablo 6’da verilen yaş değişkeni bulgularına göre katılımcıların sosyal medya kullanımının yiyecek içecek 

işletmesi tercihlerine etkisini oluşturan boyutları değerlendirmelerine ilişkin ANOVA analizi sonuçları 

incelendiğinde; “bireysel paylaşımlar” (p=0.002<0.05) “başkalarının bilgi yorum ve paylaşımları” 

(p=0.000<0.05), “fırsat ve etki” (p=0.00<0.05), “işletme paylaşımları” (p=0.00<0.05) ve “internet farkındalığı” 

(p=0.001<0.05) boyutlarının katılımcıların yaşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark yarattığı 

belirlenmiştir. Bu farklılığın hangi yaş değişkenlerinden kaynaklandığını belirlemek için yapılan Tukey testi 

incelendiğinde; “bireysel paylaşımlar” boyutunda 18-24 yaş grubundakiler ile 35-44 ve 55 ve üzeri yaş 

grubundakiler arası ayrıca 25-34 yaş grubundakiler ile 55 ve üzeri yaş grubundakiler arası anlamlı 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. “Başkalarının bilgi yorum ve paylaşımları” boyutunda 55 ve üzeri yaş 

grubundakiler ile 18-24, 25-34, 35-44 ve 45-54 yaş grubundakiler arası anlamlı farklılıkların olduğu tespit 

edilmiştir. “Fırsat ve etki” boyutunda 18-24 yaş grubundakiler ile 35-44 ve 55 ve üzeri yaş grubundakiler arası, 

25-34 yaş grubundakiler ile 35-44 ve 55 ve üzeri yaş grubundakiler arası, 35-44 yaş grubundakiler ile 55 ve 

üzeri yaş grubundakiler arası ve 45-54 yaş grubundakiler ile 55 ve üzeri yaş grubundakiler arası anlamlı 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. “İşletme paylaşımları” boyutunda 18-24 grubundakiler ile 55 ve üzeri 

yaş grubundakiler arası, 25-34 yaş grubundakiler ile 35-44 ve 55 ve üzeri yaş grubundakiler arası, 35-44 yaş 

grubundakiler ile 55 ve üzeri yaş grubundakiler arası ve 45-54 yaş grubundakiler ile 55 ve üzeri yaş 

grubundakiler arası anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. “İnternet farkındalığı” boyutunda 55 ve 

üzeri yaş grubundakiler ile 18-24 ve 25-34 yaş grubundakiler arası anlamlı farklılıkların olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlardan sosyal medya kullanımın daha çok genç yaş grubunda yer alan tüketicileri yiyecek 

içecek işletmesi tercih ederken etkilediği yönünde bir çıkarım yapılabilir. Böylece çalışmanın H3 hipotezi kabul 

edilmiştir. 
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Tablo 7. Tüketicilerin Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanımının Alt Boyutlarının 

Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Farklılaşmasına Yönelik Anova Analizi Sonuçları 

 Eğitim Düzeyi n X  s.s. F değeri 
Anlamlılık  

düzeyi (p) 
Fark 

Bireysel Paylaşımlar 

İlkokul 44 2,19 ,953 

4,642 ,003* 

 

Ortaokul 31 2,79 ,879 1-2,3,4 

Lise 148 2,71 ,831  

Üniversite 180 2,62 ,848  

Başkalarının 

Bilgi Yorum ve 

Paylaşımları 

 

İlkokul 44 2,44 ,939 

7,108 ,000* 

 

Ortaokul 31 3,06 1,036 1-2,3,4 

Lise 148 3,13 ,967  

Üniversite 180 3,19 ,988  

Fırsat ve Etki 

 

İlkokul 44 2,27 ,794 

12,067 ,000* 

 

Ortaokul 31 2,84 ,907 1-2,3,4 

Lise 148 3,07 ,910  

Üniversite 180 3,11 ,833  

İşletme Paylaşımları 

İlkokul 44 2,23 ,961 

10,683 ,000* 

 

Ortaokul 31 2,94 ,883 1-2,3,4 

Lise 148 2,95 ,814  

Üniversite 180 3,00 ,782  

İnternet Farkındalığı 

 

İlkokul 44 2,46 ,895 

6,679 ,000* 

 

Ortaokul 31 3,08 ,835  

Lise 148 3,11 ,893 1-2,3,4 

Üniversite 180 3,03 ,856  

 *p<0,05 

Tablo 7’de verilen eğitim düzeyi değişkeni bulgularına göre katılımcıların sosyal medya kullanımının yiyecek 

içecek işletmesi tercihlerine etkisini oluşturan boyutları değerlendirmelerine ilişkin ANOVA analizi sonuçları 

incelendiğinde; “bireysel paylaşımlar” (p=0.003<0.05) “başkalarının bilgi yorum ve paylaşımları” 

(p=0.000<0.05), “fırsat ve etki” (p=0.00<0.05), “işletme paylaşımları” (p=0.00<0.05) ve “internet farkındalığı” 

(p=0.001<0.05) boyutlarının katılımcıların eğitim düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark yarattığı 

belirlenmiştir. Bu farklılığın hangi eğitim düzeyi değişkenlerinden kaynaklandığını belirlemek için yapılan 

Tukey testi incelendiğinde; “bireysel paylaşımlar” boyutunda ilköğretim mezunları ile ortaokul, lise ve 

üniversite mezunları arasında; “başkalarının bilgi yorum ve paylaşımları” boyutunda ilköğretim mezunları 

ile ortaokul, lise ve üniversite mezunları arasında; “fırsat ve etki” boyutunda ilköğretim mezunları ile 

ortaokul, lise ve üniversite mezunları arasında;“işletme paylaşımları” boyutunda ilköğretim mezunları ile 

ortaokul, lise ve üniversite mezunları arasında; “internet farkındalığı” boyutunda ilköğretim mezunları ile 

ortaokul, lise ve üniversite mezunları arasında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan 

sosyal medya kullanımın tüketicilerde eğitim düzeyi yükseldikçe yiyecek içecek işletmesi tercihlerinde etkin 

olduğu, eğitim düzeyi daha yüksek olan katılımcıların diğerlerine nazaran bireysel paylaşımlardan, 

başkalarının yapmış olduğu yorum ve paylaşımlardan, sosyal medyada yer alan fırsatlardan ve yiyecek içecek 

işletmelerinin yapmış oldukları paylaşımlardan daha fazla etkilendiği ifade edilebilir. Böylece çalışmanın H4 

hipotezi kabul edilmiştir. 

SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırmada sosyal medya ve yeme-içme eylemleri arasındaki ilişki değerlendirilerek sosyal medya 

kullanımının tüketicilerin yiyecek içecek işletmesi tercihleri ve yeme-içme alışkanlıkları üzerinde nasıl bir rol 

oynadığı ve sosyal medya kullanan tüketicilerin yiyecek içecek işletmesi tercihlerinin demografik 

değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Sosyal medyada yapılan 

yorumlar ve paylaşımlar tüketicilerin yeme-içme alışkanlıklarını ve işletme tercihlerini belirlemektedir. Bu 

paylaşımları gören diğer insanlar yorumlardan veya fotoğraflardan etkilenmektedir. Cankül, Metin, ve 

Özvatan (2018) sosyal medyanın yiyecek ve içecek işletmelerinin potansiyel tüketicilere ulaşmasında, 

işletmenin kendini tanıtmasında ve tüketici devamlılığının sağlanmasında çok etkili bir araç olduğunu ifade 

etmişlerdir. Özcan ve Akıncı (2017) sosyal medyanın tüketici davranışlarına yön vermekte olduğunu ve 
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tüketicilere geribildirim sağladığını belirtmişlerdir. Tüketiciler yüksek düzeyde sosyal medya araçlarını 

kullanmaktadırlar. Sosyal medyanın etki alanının geniş olması işletmeleri sosyal medya araçlarını kullanmaya 

yönlendirmiştir. Sosyal medya araçlarından hem işletmeler hem de tüketiciler etkin bir biçimde 

faydalanmaktadır. 

Çalışmada katılımcılar interneti günlük bir saat kadar kullandıklarını, sosyal medyayı daha çok iletişim için 

kullandıklarını, fotoğraf paylaşmayı sevdiklerini ve en çok kullandıkları sosyal medya aracının Instagram 

olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar sosyal medya araçlarında arkadaş listelerindeki 

paylaşımlardan ve yorumlardan olumlu yönde etkilendiklerini dile getirmişlerdir. Katılımcılar, sosyal 

paylaşım sitelerinde paylaşılan yiyecek-içecek fotoğraf ve yorumlarını paylaştıklarını, takip ettiklerini ve 

dikkat çekici bulduklarını söyleyerek bu sayede farklı yemek kültürlerini, yeni yerleri ve yeni tatları 

deneyimleme fırsatı bulduklarını belirtmiştir. Bu ifadeyi destekler nitelikte Kodjamanis ve Angelopoulos 

(2013) sosyal medya aracı olan Facebook’un yapılan paylaşımlarla tüketicilerin satın alma tutum ve 

davranışlarını etkilediğini vurgulamıştır. Padival, Michael ve Hebbar (2019) sosyal medya paylaşımlarında, 

duygusal çekicilik, bilgilendiricilik ve yaratıcılığın tüketicilerin sosyal medya paylaşımlarına karşı tutumunu 

olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Çalışmada sosyal medyayı daha çok genç yaş aralığında yer 

alan tüketicilerinin kullandığı görülmektedir. Erkek tüketicilerin kadınlara kıyasla sosyal medyada yer alan 

fırsatlardan ve yiyecek içecek işletmelerinin yapmış oldukları paylaşımlardan daha çok etkilendiği, bu yönde 

işletme tercihlerini yaptıkları sonucuna varılmıştır. Richard ve Tiwari (2014), sosyal medyada yeme-içme 

işletmeleriyle alakalı yorumlarda kullanıcıların yaşıtlarının yaptıkları yorumların diğer kullanıcıların 

yaptıkları yorumlara göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kafe/restoranların sosyal medyadaki 

paylaşımlarını, faaliyetlerini ve tanıtımlarını kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha çok takip ettikleri 

ifade edilmiştir. Bunun yanısıra kız öğrencilerin işletmelerin (cafe, restoran) sosyal medyadaki araçları ekleme, 

beğenme, yorum yapma ve etiketleme faaliyetlerini erkek öğrencilere kıyasla daha fazla takip ettiği 

belirtilmiştir. Çalışmanın aksine sosyal medyada paylaşılan yeme-içme görsellerinin kız öğrencileri daha çok 

etkilediği vurgulanmıştır. Hargittai (2015) sosyal medya araçları üzerinden yaptığı araştırmada farklı tutum, 

davranış ve özelliklerin oluşturduğu etkileşimselliği değerlendirerek “yaşın” en güçlü demografik belirleyici 

olduğunu ifade etmiştir ve sosyal medyanın genç bireyler tarafından daha fazla kullanıldığını ortaya 

çıkarmıştır. Bilgihan, Peng ve Kandampully (2014) ise sosyal medyada yeme-içme algısı ve yiyecek-içecek 

işletmesi tercihi ile ilgili olarak bilgi arama ve paylaşma davranışlarında, kadınlar ve erkekler arasında anlamlı 

bir farklılık bulamamıştır. Bizirgianni ve Dionysopoulou (2013) sosyal medyaya aktif olarak katılan genç 

turistlerin profilini araştırmış ve genç turistlerin tatil kararlarında, tercihlerinde, destinasyon seçiminde ve 

yiyecek-içecek işletmesi tercihinde yoğun bir şekilde dijital ortamdan faydalandıkları sonucuna ulaşmıştır.  

Çalışmada eğitim seviyesi yükseldikçe tüketicilerde sosyal medya kullanımının yiyecek-içecek işletmesi 

seçiminde daha fazla etkili olduğu ve bireysel paylaşımlardan, başkalarının yapmış olduğu yorum ve 

paylaşımlardan, sosyal medyada yer alan fırsatlardan ve yiyecek-içecek işletmelerinin yapmış olduğu 

paylaşımlardan daha fazla etkilendiği tespit edilmiştir. Ayrıca bekâr tüketiciler diğer sosyal medya 

kullanıcılarının yaptığı yiyecek-içecek yorum ve paylaşımlardan, işletmelerin paylaşımlarından ve fırsat 

içerikli paylaşımlardan çok daha fazla etkilenmektedir. Bu kesim sosyal medyayı yiyecek içecek işletmesi 

tercihinde etkin bir araç olarak görmektedir. Escobar vd. (2017) sosyal medya araçlarına güven duyulduğunu, 

satın alma niyetini ve algılanan değeri pozitif yönde etkilediğini belirtmiştir. Satın alma niyetinin oluşumunda 

yaş, cinsiyet ve medeni durumun etkisinin olduğunu tespit etmiştir. Bekâr ve genç tüketicilerin sosyal 

medyada yapılan paylaşımları daha çok önemsediği sonucuna varılmıştır. Blank (2017) bir sosyal medya aracı 

olan Twitter’in kullanımını demografik özellikler, tutumlar ve internet kullanımı açısından 

karşılaştırmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda Twitter kullanıcılarının daha genç ve eğitim düzeylerinin daha 

yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmaya genel anlamda bakıldığında insanların günümüzde sosyal medya 

araçlarını kullanarak sanal ortamlarda paylaşımlar yaptıkları görülmektedir.  

İnsanlar gün geçtikçe sosyal medya araçlarını daha çok kullanma eğilimindedir. İnsanlar bu araçları 

kullanarak kendilerine yeni kimlikler oluşturmaktadır. Aynı zamanda kullandıkları sosyal medya araçlarıyla 

birer tüketici konumuna gelmektedir. Tüketici konumuna gelen sosyal medya kullanıcıları fotoğraf ve yorum 

paylaşıp birbirleriyle etkileşim ve iletişimde bulunmaktadır. Bireyler sosyal medya araçlarını kullanarak 

gezdikleri yerleri, gördüklerini, yedikleri, içtiklerini ve deneyimledikleri yiyecek-içecek işletmelerini 

paylaşmaktadır. Bir kişinin yaptığı paylaşım diğer sosyal medya kullanıcılarını da etkilemektedir. Bu 
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etkileşimlerle sosyal medya tüketicisi konumuna gelen insanların yeme-içme tutumları, beğenileri, tercihleri 

ve davranışları değişmiştir. Sosyal medya kullanıcıları tüketecekleri yiyecek veya içeceğin tadına bile 

bakmadan yemeğin fotoğrafını ve yemek yedikleri yeri paylaşmaktadır. Günden güne daha popüler hale 

gelen sosyal medya insanların modernleşen dünyada yeni bir kimlik oluşturduğu ve bu kimliği diğer 

insanlarla paylaştığı ortam haline gelmiştir.  

Sosyal medya hem tüketicilere hem de işletmelere birçok kolaylık sağlamaktadır. Sağladığı kolaylıklardan 

dolayı kullanımı ve kullanıcı sayısı da günden güne artmaktadır. Hızlı ve ulaşılabilir olması, bilgi paylaşımı 

yapılabilmesi, eğlence sağlaması ve iletişim kurulabilmesi sosyal medyanın en belirgin özelliklerini teşkil 

etmektedir. Sosyal medya tüketici ve işletmelere avantajlar sunarak bilgi alınıp, bilgi paylaşılmasına ve 

tüketicilere istedikleri ürüne daha kolay erişebilmesine olanak sağlamaktadır. İşletmeler ise sosyal medya 

araçları üzerinden müşteri taleplerini arttıracak şekilde paylaşımlar yapabilmektedir. Tüketiciler her türlü 

sosyal medya aracını takip edip kullanarak en doğru deneyimsel tatmine ulaşmakta ve işletmelerde yeni 

ürünlerini tanıtıp, ürünler hakkında etkileyici paylaşımlarını yapabilmektedir. Tüm bu paylaşımlar ve 

yorumlar, sosyal medya araçları ile işletme ve tüketiciler arasında birbirlerini tamamlayıcı ve geliştirici bir bağ 

olduğunu göstermektedir. Yiyecek-içecek işletmeleri bu bağdan faydalanarak yiyecek-içecek paylaşımlarını 

artırmaktadır. Giderek artmakta olan sosyal medya tüketicilerinin yapmış oldukları paylaşımlar, yiyecek-

içecek işletmesi tanıtımı, yemek tanıtımları ve tüm bu bilgi aktarımının sürdürülebilmesi için önemli hale 

gelmiştir. İşletmeler tarafından sosyal medyanın öneminin daha iyi kavranılması gerekmektedir. Bunun için 

gerekli çalışmalar yapılmalı yiyecek-içecek işletmeleri sosyal medyanın sağladığı faydayla tüketiciyi daha 

aktif hale getirmeli ve gün geçtikçe gelişen sosyal medya araçlarını daha az kullanan tüketicileri bu araçları 

kullanmaya özendirmelidir.  

Çalışmanın bulguları doğrultusunda şu öneriler getirilebilir; 

• Yiyecek-içecek işletmeleri bilinirliğini arttırmak için sosyal medya araçlarını yoğun bir biçimde kullanarak 

daha etkin hale gelebilir. 

• Yiyecek-içecek işletmeleri sosyal medya aracılığıyla güvenirlik ve aidiyet unsurlarını tüketiciye aktarabilir. 

• Yiyecek-içecek işletmeleri sosyal medyayı daha az kullanan üst yaş grubu tüketicilere ulaşmak için sosyal 

medya araçlarını daha pratik ve anlaşılır hale getirip özendiren paylaşımlar yapabilir. 

• Yiyecek-içecek işletmeleri arkadaş gruplarına sosyal medyada yeni tatların deneyimi ve farklı destinasyon 

seçenekleri sunarak potansiyel tüketici sayılarını arttırabilir. 

• Yiyecek-içecek işletmeleri sosyal medyayı daha çok kullanan genç tüketicilerin işletmelere bağlılıklarını ve 

satın alma devamlılığını arttırmaya yönelik gençlere özel hazırlanmış video ve fotoğraf paylaşımları 

yapabilir. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Bu çalışmanın amacı, türü ne olursa olsun, hayatın bir gerçeği olarak sürekli yaşanmakta ve 

tüm hayatımızı derinden etkilemekte olan krizlerin yönetim sürecini ölçümleyebilecek ölçeklerin 

geliştirilmesidir. Tüm örgütler, bazen biri bitmeden diğer bir krizin içerisinde kendilerini bulmakta 

ve iyi yönetilemeyen kriz süreçleri de örgütler açısından yıkıcı olmaktadır. Çalışmamızda krizin 

hem öncesini hem sürecini hem de kriz sonrasını kapsayacak genişlikte ve kapsamda kriz 

sürecindeki yönetim faaliyetlerini ölçümleyecek ölçeklerin geliştirilerek, yaşanan krizlerin tüm 

yönlerinin bilimsel çalışmalarda incelenebilmesine ve bu çalışmalardan elde edilecek sonuçlarla 

uygulamacılara yardımcı olunması hedeflenmiştir.  

Yöntem – Araştırma, kolayda örneklem yöntemiyle ulaşılan, İstanbul ili dahilinde faaliyet gösteren 

şirketlerde yönetici pozisyonunda çalışanlarla yapılmıştır. Anket formlarının ilk bölümünde 

katılımcıların demografik özelliklerine, ikinci bölümünde ise araştırmacılar tarafından geliştirilen 

ve kriz öncesi, kriz süreci ve sonrasındaki faaliyetleri ölçmeye yarayan ifadelere yer verilmiştir. 

Anket formları katılımcılara elektronik ortam da ulaştırılmış ve elde edilen veriler istatistiki paket 

programı kullanılarak geçerlik, güvenirlik ve keşfedici faktör analizlerine tabi tutulmuş, Cronbach 

Alfa, açıklanan varyans ve R2 değerleri ile sonuçlar yorumlanmış ve raporlanmıştır. Bu çalışmada 

elde edilen ölçekler kullanılarak oluşturulan kriz yönetim modeli ayrıca YEM (Yapısal Eşitlik 

Modeli) ile de test edilmiş ve modeldeki her bir değişkene ait R2 değerleri rapor edilmiştir. 

Bulgular – Analizler sonucunda 7 ölçekten oluşan, kriz yönetiminin hem işletme üzerindeki 

etkilerini hem de uygulamaların ve sonuçlarının oluşturduğu algıyı ölçen, kriz süreci yönetim 

faaliyetleri ölçekleri ortaya çıkmıştır. Tüm ölçeklerin güvenilirlik değerleri eşik değer olan 0,60’ın 

üzerinde (Lyberg vd., 1997; Kılıç, 2016) olup en düşük faaliyetler ve tedbirler ölçeğinde (α=0,834), en 

yüksek de kriz yönetiminin algılanan başarısı ölçeğinde (α=0,963) ölçülmüştür. Açıklanan varyans 

değerleri ise en düşük çevresel tarama ölçeğinde %71 ve en yüksek de hazırlık ve planlama ölçeğinde 

%87 olarak ölçülmüştür. R2 değerleri de en düşük finansal tedbirler (0,09) ve en yüksek de yönetimin 

algılanan başarısı (0,79) olarak tespit edilmiştir.  

Tartışma – Toplamda elde edilen yedi ölçek ve bu ölçeklerle oluşturulan model dikkate alındığında, 

kriz zamanlarında en çok uygulanan finansal tedbirlerle tasarruf tedbirlerinin aslında krizin örgüt 

üzerindeki etkisini daha da kötüleştirdiği, üretim satış ve pazarlama faaliyetlerinin ise krizin kötü 

etkilerini elemine ettiği görülmektedir. Alınan finansal tedbirler aynı zamanda hem uygulamaların 

hem de yönetimin algılanan kriz yönetimindeki başarısını olumsuz yönde etkilediği, üretim satış ve 

pazarlamanın ise pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Kriz öncesinde ve anında yapılan hazırlık 

faaliyetlerinin açıklanma oranı (R2=0,60) dikkate alındığında, çevresel taramanın bu safhaya en çok 

etkiyen faaliyet olduğu ortaya çıkmaktadır.  

ARTICLE INFO  ABSTRACT  
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Crisis Management Scale 

 

 

 

Purpose – The purpose of this study is to develop scales that can measure the management processes 

of crises that are being experienced very often and affecting our entire life deeply. Almost all 

organizations experience crises, and sometimes they find themselves in another crisis before the one 

ends, and the crises that are not managed well become devastating for organizations. In our study, 

it is aimed to develop scales that will measure the management activities of pre-crisis, during the 

crisis and post-crisis, and will be used in studies and to assist the practitioners with the results 

obtained from these studies. 

Design/methodology/approach – The research was carried out with executives working for 

companies operating in Istanbul, and the convenience sampling method used. The questionary form 
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has two sections: the first section is to measure the demographic features of participants, while the 

second part consists of the statements developed by the researchers to measure the management 

activities before, during, and after the crisis experienced. The questionnaire forms were delivered to 

the participants in electronic form, and the data obtained were subjected to validity, reliability, and 

exploratory factor analysis using statistical package software. Test results and obtained Cronbach 

Alfa, percentage of the variance extracted, and R2 values were interpreted and reported. The crisis 

management model created using the scales obtained in this study was also tested with SEM 

(Structural Equation Model), and R2 values of each variable in the model were reported. 

Findings – As a result of the analyzes, seven scales obtained to measure management activities and 

the perception created by these activities and their results. The reliability of all scales was above the 

threshold value of 0.60 (Lyberg et al., 1997; Kılıç, 2016), and the lowest reliability value was measured 

in the activities and precautions scale (α=0,834), and highest in the perceived success of crisis 

management (α=0.963). The lowest variance extracted was measured as 71% in the environmental 

screening scale while highest as 87% in the preparation and planning scale. The lowest measured R2 

value was in the financial precaution scale (0.09), while the highest in the perceived success of the 

management (0.79). 

Discussion – Considering the seven scales obtained from this study and the model created with 

these scales, it is seen that financial precautions and retrenchment that widely practiced in crisis 

times are actually worsen the impact of the crisis on the organizations, while production, sales and 

marketing activities eliminate the reverse effects of the crisis. It is also observed that the financial 

measures also negatively affect the perceived success of both the applications and the management 

in crisis time, and the production, sales and marketing have a positive effect. Considering the 

estimation power of preparatory activities carried out before and during the crisis (R2 = 0.60), it turns 

out that environmental scanning mostly affects this this phase. 

1. GİRİŞ 

Küreselleşen ve gitgide birbirine bağımlı hale gelerek hayatın her alanında ama özellikle de ekonomik, sosyal, 

hukuki ve siyasi alanlarda daha girift bir yapıya bürünen iş dünyasında, olumsuzluklar birbiri ardına 

yaşanmakta ve yaşanmaya da devam edecektir. Bunun sonucu olarak da herhangi bir bölge ya da ülkedeki 

olumsuzlukların kriz biçiminde diğer ülkelere yansımaları olmaktadır. Bu etkiler ve sonuçları ülkeden ülkeye, 

sektörden sektöre değişmekle birlikte tüm çalışma hayatını dolayısıyla da insanları etkilemektedir.  

Örgütlerin yaşadığı her olumsuzluk kriz olarak değerlendirilmemekle birlikte, ancak örgütün varlığını tehdit 

eden, devamlılığını sekteye uğratacak gelişmeler kriz olarak değerlendirilmektedir (Özdevecioğlu, 2002). 

Bununla birlikte krizin kaynağı ister yerel olsun isterse de global, ister doğal afet veya salgın isterse de rekabet 

veya yönetimden kaynaklanmış olsun, tüm krizlerin örgütlere yansımaları olmaktadır. Sebebi ne olursa olsun 

iyi yönetilemeyen krizlerin örgütlere yansımaları ve etkileri, gelir azalmasına bağlı kaynak sıkıntısı ve 

ekonomik kayıp olarak kendini göstermektedir. Bu kadar sık ve çok kriz yaşadıkları halde yaşadıklarından 

ders almayan örgütler, çoğu zaman ne yapacaklarını bilememekte ve aldıkları yanlış kararlarla hem kendi 

geleceklerini hem de ilişkide oldukları diğer örgütlerin geleceklerini tehlikeye atmaktadırlar.  

Reel sektörün krizden ne derece etkilendiğini, durumunu belirten en önemli gösterge açılan ve kapanan şirket 

sayıları olduğu (Yıldırım, 2010:51) dikkate alınarak TOBB’un (2018) 2018 verileri incelenirse, 2018 yılında 

tasfiye olan firma sayısının, 2017’ye göre %21,35 oranında artış kaydetmesinin en büyük sebeplerinden birinin 

kriz olduğu sonucuna varabiliriz. Nitekim uzmanlara göre de bunun sebebi 2018 yılında yaşanan finansal 

krizdir (ParaAnaliz, 2019). Yine 2007 yılında, önce Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve sonrasında 

da küresel çapta etkisini gösteren finansal kriz sebebiyle birçok ülke ekonomisi küçülmüş ve İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası ulusal para birimi cinsinden yaklaşık %57 değer kaybetmiştir (Kutlu ve Demirci, 2011). 

Türkiye’nin son 25 yılda yaşadığı 1994, 2000, 2001, 2008, 2011, 2018 ve en son 2020 krizleri dikkate alındığında, 

krizlerin sürekli hayatımızda olduğu görülebilir.  

Literatürde yapılan taramada, krizin tüm evrelerinin ölçümlenip değerlendirileceği bir ölçeğe rastlanamaması 

sonucu bu çalışmaya karar verilmiştir. Çalışmamızda, hayatın bir gerçeği olarak sürekli yaşanmakta olan bu 

krizlerin yönetim sürecini ölçümleyebilecek ölçeklerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çoğu zaman birinin etkisi 

bitmeden diğer bir krizin içerisinde kendilerini bulan örgütler açısından krizin doğru bir şekilde yönetilmesi 

hayati önem taşımaktadır. Geliştirilmesi hedeflenen ölçeklerin, krizin hem öncesi hem süreci hem de 

sonrasında yapılan yönetsel faaliyetleri ölçümlemesi, bu ölçeklerin kullanılarak yaşanan krizlerin tüm 

yönlerinin bilimsel çalışmalarda incelenebilmesine ve bu çalışmalardan elde edilecek sonuçlarla 

uygulamacılara yardımcı olunması hedeflenmiştir.  
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2. KRİZ YÖNETİMİ 

Kriz, örgütlerin iç veya dış çevrelerinin öngörülmedik bir şekilde ve aniden olumsuz yönde değişmesiyle 

ortaya çıkan, örgütün geleceğini, fiziki ve mali durumunu tehdit eden ve acil ve duruma özel önlemler 

alınmasını gerektiren olaylar (Okumuş, 2003; Dinçer, 2000; Küçükaltan vd., 2006; İncaz, 2018) bütünü olarak 

tanımlanabilir. Krizin belirtileri önceden fark edilmemesi örgütler için tehdit oluştururken, fark edilip   iyi 

değerlendirilmesi fırsat, değerlendirilememesi veya yönetilememesi ise çöküş anlamına gelebilecek bir 

durumdur (Akdağ, 2001).  

Günümüzde gelişmiş bilişim teknolojileri sayesinde, geçmişte hazırlaması günlerce hatta bazen aylarca 

sürebilecek olan finansal, satış, rakip analiz gibi hem iç hem de dış çevre ile ilgili raporlar çoğu zaman bir 

düğme kadar uzağımızda durmakta ve birçoğu da gerçek zamanlı olarak hazırlanıp elde edilebilmektedir. Bu 

gelişen teknoloji sayesinde kriz oluşmadan önce belirtilerini tespit ve krizi tahmin edebilmek (Özdemir, 

2014:87) hiçbir zaman olmadığı kadar mümkün olabilmektedir. Bu durum da örgütlerin kriz öncesi 

önlemlerini harekete geçirmede etkendir.  

İç veya dış çevrede aniden ortaya çıkan ve örgütün geleceği açısından tehdit ve fırsat ihtiva eden, ama aynı 

zamanda da acil ve duruma özel önlemler alınmasını gerektiren krizler (Okumuş, 2003; Dinçer, 2000; Çiftçi, 

2015; İncaz, 2018), kaynakları ve etkileri sebebiyle on farklı başlık altında toplanabilirler (Çiftçi, 2015): i- 

Ekonomik/finansal, ii- Siyasal/Politik, iii- Doğal afet, iv- Ekolojik, v-Biyolojik, vi- Sosyal, vii- Terör kaynaklı, 

viii- Yönetimsel, ix- Teknolojik ve x- Etik/Ahlaki.  

PwC’nin (2019) kırk üç ülkeden 2.000 şirket ve 4.500 krizi inceleyerek yapmış olduğu araştırma sonuçlarına 

göre krizleri en çok tetikleyen 10 sebep ve yüzdeleri Tablo 1’de verilmiştir: 

Tablo 1. Krizi Tetikleyen Sebepler 

SN Sebep Sıklık SN Sebep Sıklık 

1 Finansal/Likidite %23 6 Siber suç %16 

2 Teknolojik aksaklık %23 7 Doğal afet %16 

3 Operasyonda aksaklık %20 8 Yönetimde değişim %15 

4 Rekabet/Pazarda değişim %19 9 Tedarik zinciri %14 

5 Yasal/Uyum %16 10 Ürün hatası %14 

Kaynak: PwC, 2019: 6 

Finansal sebepler ilk sırada olmasına rağmen toplam içerisindeki payı nispeten daha azdır. Nitekim yine aynı 

araştırmaya katılanların yarısından fazlası (%53) operasyonel, yaklaşık üçte biri de (%33) teknolojik, yine 

yaklaşık üçte biri (%29) insan kaynaklı kriz yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ancak %28’i finansal kaynaklı kriz 

deneyimlemişlerdir (bkz. Tablo 2). Bu da göstermektedir ki yaşanan krizlerin ana sebepleri arasında finanstan 

ziyade diğer sebepler gelmektedir. 

Tablo 2. Yaşanan Krizlerin Kaynakları 

SN Sebep Sıklık 

1 Operasyonel %53 

2 Teknolojik %33 

3 İnsani %29 

4 Finansal %28 

5 Yasal %24 

6 İnsan Kaynakları %21 

7 İtibar %20 

Kaynak: PwC, 2019: 6 

Krizlerin bir kısmı öngörülebilmekteyken bazısını öngörmek zordur (Küçükaltan vd. 2006) ama yine de 

örgütlerin çoğu geleceğinden emin oldukları krizlere karşı bile hazırlıksızdırlar. 2019 yılı ekonomik 

göstergeleri, kamu ve özel borç stokunun yüksekliğine ve bunun bir krizi tetikleyebileceğine işaret 

etmekteyken fazla dikkate alınmaması (Mert ve Alan, 2020), sonrasında ise hızla yayılan COVID-19 salgınıyla 
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derinleşen krizde de görmek mümkündür. Onlarca yıldır uzmanlar salgın konusunda uyarılar yapmasına 

(Henig, 2020), ilk vakanın duyurulduğu Aralık 2019 tarihinden (WHO, 2020) Avrupa’ya ulaştığı Şubat 2020 

sonu (Monella, 2020) ve Türkiye’de görüldüğü 10 Mart 2020 tarihine (Sağlık Bakanlığı, 2020) kadar iki aydan 

fazla bir süre olmasına rağmen ister kamu ister özel sektör, isterse de sivil toplum kuruluşu olsun, dünyanın 

neredeyse tümünde yeterli tedbir alınmadığı, hazırlık yapılmadığı ortaya çıkmaktadır (Henig, 2020). COVID-

19 salgını kadar tehlikeli boyutlara gelmiş olmasa da geçmişte yaşanmış olan H5N1 salgınında dünya 

hazırlıksızdı (Christophersen ve Haug, 2007).  

Penrose’un (2000:155) yaptığı araştırmada, Fortune 1000 firmaların %40’ının, diğer firmaların da yaklaşık 

%80’ninin bir kriz yönetim planlarının olmadığını ortaya koymuştur. Ernst & Young’ın 2020 yılında, 500 

Yönetim Kurulu üyesi ve CEO’nun katılımı ile yaptığı araştırmada, katılımcıların %80’ni, örgütlerinin krizlere 

gerektiği gibi hazırlık yapmadığını belirtmiştir (Herlant, 2020). Yirmi yıl arayla yapılmış bu iki çalışma, aslında 

krizlere hiçbir hazırlık yapılmadığının ve krizlerin hafife alındığının bir göstergesidir.  

İlk tahminleri 2006 ve belirtileri 2007 yılı yazında görülmeye başlanan 2008 finansal krizi (Bezemer, 2009; Ferik, 

2015) karşısında yine örgütler bir şey yapmamışlar ve sonuçta sadece Amerika’da yirmi beş banka, binlerce 

işletme tasfiye olmuş ve krizin maliyeti bir trilyon doları geçmiştir (Russo ve Katzel, 2011). Bu hazırlıksız 

yakalanma da kriz sürecinin yönetimine etki etmektedir. Bu sebepten dolayıdır ki kriz sürecini atlatabilmek 

için örgütlerin yaklaşık dörtte üçü (%74) dışarıdan yardım almaktadırlar (PwC, 2019). PwC’nin (2019) 

hazırladığı araştırma raporu ışığında kriz öncesi ve süresince örgütün yönetim kademeleri açısından 

üstlenilen rollere bakıldığında; çevresel tarama, krize hazırlık, planlama, sahiplenme ve yönetme, iletişim 

konularında üst düzey yöneticiler diğer seviyelerdeki yöneticilere nazaran daha fazla rol üstlendiği 

görülmektedir (bkz. Tablo 3).   

Tablo 3. Krizde Üstlenilen Rollerin Yönetici Seviyelerine Göre Dağılımı 

Krize hazırlıklı olma Krize müdahale Paydaş iletişimi 

Üst düzey yönetici Diğer Üst düzey yönetici Diğer Üst düzey yönetici Diğer 

%42 %25 %41 %24 %39 %20 

Kaynak: PwC, 2019: 9 

Tablodan da anlaşılabileceği üzere; krize hazırlıklı olma safhası dahil tüm kriz yönetim safhalarında üst 

yönetimin üstlendiği rol öne çıkmakta ve bu noktada üst yönetimin etkili koordinasyonu, iletişimi, zamanında 

ve doğru kararlar alabilme becerileri önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla kriz sürecinde hem nesnel hem de 

algısal bir yönetim söz konusudur. Nitekim kriz yönetiminde algı hem krize hazırlık hem yönetim 

süreçlerinde hem de krizin sonuçları üzerinde etkili olmaktadır (Penrose, 2000). Tüm bunlar kriz yönetiminin 

iki ayaklı bir yapıya sahip olduğu sonucunu çıkarmamıza neden olmaktadır: 

1- Gerçekte yapılan uygulamalar, bu uygulamaların sonuçları ve etkileri. 

2- Kriz uygulamalarının algılanma şekli ve bunun sonucunda oluşan kriz yönetiminin algılanan 

başarısı. 

Bunlardan birincisi, kapanan firma sayıları (TOBB, 2018) veya düşen borsa değerleri (Kutlu ve Demirci, 2011) 

gibi rakamsal olarak gösterilebilmektedir. Ama ikincisi ise hem paydaşların yapılan uygulamaların etkinliğini, 

başarıya etkisini ve bu uygulamaların sonuçlarını yani yönetimin süreci ne kadar başarıyla yürüttüğüne 

yönelik algılarını göstermektedir (Penrose, 2000:156). 

Özdemir (2014:87) krizi Sinyal İzleme, Hazırlık/Önleme, Hasarı Azaltma, Yeniden Toparlanma ve Öğrenme 

olmak üzere 5 safhada incelemektedir (Özdemir, 2014: 87). Ölçeği geliştirirken bu beş safhayı çevresel tarama, 

hazırlık, krizin etkilerini azaltma faaliyetleri, krizin etkilerinin değerlendirilme ve öğrenme ya da krizden öğrenilenlerin 

uygulama safhası olarak ele almaktayız. Bu safhaları kısaca açıklamak gerekirse: 

i. Kriz öncesinde sürekli yapılan çevresel tarama ile krizi önceden tahminleme safhası, 

ii. Kriz ortaya çıktığında krizin boyutları, olası etkileri ve yapılması gerekenlerin tartışıldığı tespit ve 

planlama ya da daha kısa tanımla hazırlık safhası, 

iii. Yapılan planlama doğrultusunda alınan tedbirler, gerçekleştirilen faaliyetlerin olduğu safha.  
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Kriz yönetiminde ise bu safhada tüm paydaşlarda uygulamaların olası başarı ya da başarısızlığa 

yapacağı muhtemel katkılar ve geçmişte yapılmış olan çevre tarama faaliyetleri ile hazırlık ve 

planlama faaliyetlerinin ne derece sağlıklı ve başarılı yapıldığı yönünde algılar oluşmaya başlar. 

iv. Kriz sonrasında örgüt üzerindeki etkilerinin incelendiği durum değerlendirme ya da krizin 

etkilerinin değerlendirilmesi safhası. 

Algılanan kriz yönetiminde ise bu safhada yönetimin hangi konuda ne derece etkin ve başarılı 

olduğu yönünde algı oluşur. 

v. Kriz yönetimi süresince ve sonrasındaki değerlendirmelerden elde edilen veriler ışığında örgüt 

yapısı ve süreçlerinde yapılan değişikliklerle bir sonraki krize karşı direnç geliştirmenin olduğu 

krizden öğrenilenlerin uyarlanması safhası. Bu safhada uyarlamaların sağlıklı ve başarılı 

olabilmesi için yapılacak değişikliklerin kriz yönetiminin algılanan başarısında etkin rol oynamış 

olması gerekmektedir. 

Tablo 4. Kriz Safhaları 

Safha Uygulanan Kriz Yönetimi Algılanan Kriz Yönetimi 

1 Çevresel Tarama 

2 Hazırlık ve Planlama 

3 Faaliyetler ve Tedbirler Kriz Süresince Yapılan Uygulamaların, Kriz 

Yönetimi Üzerindeki Algılanan Etkileri 
4 Krizin Etkilerinin Değerlendirilmesi Yönetimin, Krizi Yönetmedeki Algılanan Başarısı 

5 Krizden Öğrenilenlerin Uyarlanması 

Beşinci safhadan sonra örgüt tekrardan birinci safhaya dönüş yaparak, çevresel tarama süreci safhasına geçer 

ve bir sonraki krize ait ipuçlarını elde etmeye çalışır. Bu durumu bir akış üzerinde göstermek gerekirse Şekil 

1 elde edilir. 

 

Şekil 1. Kriz Süreci 

2.1. Çevresel Tarama Süreci 

Çevresel tarama, ister kâr amaçlı olsun veya olmasın tüm örgütler için hayati önem taşıyan bir süreçtir 

(Albright, 2004; Abu Amuna vd., 2017). Çevresel tarama süreci hem dış çevrenin hem de iç çevrenin olası 

riskler, fırsatlar, tehditler ve değişimlerin önceden belirlenmesi ve bunlara karşı zamanında ve gerekli 

tedbirlerin alınmasını sağlar. Dış çevrenin taranması tehditler ve fırsatları ortaya koyarken, iç çevre analizi de 

örgütün güçlü ve zayıf yanlarının tespit edilmesini sağlar (Albright, 2004; Akdemir ve Konakay, 2016; Ürü 

Sanı, 2018).  

Dış çevre politik, yasal, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, uluslararası, sektörel, demografik ve doğal çevre 

olarak sınıflandırılabilir (Ülgen ve Mirze, 2011; Yiğit ve Yiğit, 2011; Abu Amuna vd., 2017). Bunlar da kendi 

içinde genel/uzak çevre ve sektör/iş çevresi (Ülgen ve Mirze, 2011) olarak sınıflandırılabilir. İç çevre olarak 

kaynaklar, kapasite, yetkinlikler, örgüt kültürü, örgüt yapısı, yönetim stili sayılabilir (Adnan, 2015; Abu 

Amuna, 2017).  
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Çevresel tarama sürecinde dış ve iç çevre sürekli gözlenerek, önceden belirlenmiş olan bazı parametrelerdeki 

değişimler, normal dönemdekilerle sistematik olarak karşılaştırılır ve farklı olup olmadıkları, çeşitli 

parametrik ve parametrik olmayan testler kullanılarak değerlendirilerek (Şen, 2005:104; Büyükakın ve Aydın, 

2018:113-118) olası krizler veya en azından değişimlerin yönü ve etkileri tahmin edilmeye çalışılır. 

2.2. Hazırlık Safhası 

Kriz hazırlık safhası kriz ortaya çıktığında, gelişme dönemine girmeden atlatılmasını hedeflerken (Köroğlu, 

2004), her olasılığa karşı planların hazırlandığı, önlemlerin tartışıldığı ve tüm paydaşlarla iletişimin 

gerçekleştirildiği safha olup genelde 6-10 kişilik takımdan oluşur (Penrose, 2000). Bu kriz yönetim takımının 

içerisinde CEO dahil tüm birimlerden karar verici pozisyonda olan yöneticilerle hukukçular bulunurlar 

(Mitroff vd., 1987; Reilly, 1993; Penrose, 2000; Shi ve Cui, 2011). Hazırlık ve planlama safhası aynı zamanda 

iletişim, paydaşların bilgilendirilmesinin ve birimler, çalışanlar arasında koordinasyonun en üst düzeyde 

gerekli olduğu safhalardan biridir (King, 2002; Shi ve Cui, 2011; Reilly, 1993) çünkü krizin boyutlarının ele 

alındığı ve önlemlerin, üstesinden gelinecek eylemlerin, tedbirlerin tartışılıp karar verildiği safhadır.  

Bu safhada mümkünse krizi fırsata dönüştürmenin, değilse de en az hasarla atlatmanın yolları aranır, 

uygulamalar ve tedbirler planlanır. Araştırmalar göstermektedir ki krize hazır olma durumu krizin örgüte 

verdiği hasarı azaltmakta hatta yeni fırsatlar yaratabilmeyi sağlamaktadır (Arslan, 2009:181). 

2.3. Faaliyetler ve Tedbirler Safhası 

Hazırlık safhasında yapılmış olan kriz yönetim ve faaliyet planlarının uygulanmaya koyulduğu, sonuçlarının 

çok sık ve sürekli değerlendirilerek gerekli düzeltme ve değiştirmelerin yapıldığı, kriz yönetiminin en önemli 

safhalarından biridir. Bu safha sektörden sektöre ve firma büyüklüğüne göre değişmekle birlikte, örgütler 

genellikle insan kaynakları dâhil tüm kaynak kullanımlarında tasarrufa gitmeye, pazarlama faaliyetlerini 

arttırmaya, maliyetlerini düşürmeye, stratejik ortaklıklar oluşturulmaya ve mümkün olduğunca ödemeleri 

ötelemeye ve tahsilatları öne çekmeye çalışmaktadırlar (Israeli ve Reichel, 2003; Köroğlu, 2004). Yine bu 

safhada, krizin boyutlarına bağlı olarak, merkezi yönetimden teşvik beklentileri oluşmakta (Karakurt, 2010), 

bu süreçte verilen devlet destekleri, örgütlerin yukarıda sayılan önlemleri hangi oranda ve ne kadar süreyle 

uygulayacakları konusunda belirleyici olmaktadır.  

Bunun en son örneği, yukarıda verilen Aralık 2019‘da Çin’de başlayıp 3 ay gibi bir süre içerisinde tüm dünyayı 

etkisi altına alan COVID-19 salgını karşısında devletlerin sunduğu destek paketleridir (PwC, 2020; TOBB, 

2020; Altaş, 2020). Bu bağlamda Türkiye 100 milyar TL tutarında bir destek paketi açıklarken (Altaş, 2020) 

başta Amerika açıkladığı bir trilyon dolarlık paket ile başı çekmektedir (Radu, 2020). Diğer ülkelerin her biri 

de nüfuslarına ve ekonomik büyüklüklerine göre milyarlarca dolarlık ekonomik destek paketleri açıklamakta 

ve süreç içerisinde bu paketlerin içeriğini hem çeşitlendirmekte hem de kapsamını genişletmektedirler (Radu, 

2020). 

Bu safha aynı zamanda çevresel tarama ve bu tarama sonucunda elde edilen bilgiler, veriler ışığında 

uygulamalarda değişikler yapıldığı safhadır. Özellikle krizde olan diğer örgütlerin veya krizi atlatmış olan 

örgütlerin yaptıkları doğru ve yanlış uygulamaların bir şekilde kıyaslama (benchmarking) yöntemi ile örgüt 

yapısına, stratejisine ve etki düzeyine göre alındığı, uyarlandığı görülmektedir (Jaques, 2008:198). Stratejik 

dayanışma ve ortaklıkların, bilgi ve teknoloji paylaşımlarının en çok görüldüğü safhalardan biri de bu safhadır 

(Richardson, 1994:72; Starosta, 2014:260). Çünkü uygulamaların hangilerinin menfi ya da müspet sonuçlar 

verdiği bu safhada şekillenmeye başlamakta ve bu bağlamda bilgi birikimi oluşmaktadır. Tüm bu süreçte en 

önemli olan noktalardan biri de insanların kriz ve etkileri hakkındaki algılarıdır. Bu algılar hem hazırlık hem 

de uygulama safhalarını, kriz hazırlık planlarını yüksek düzeyde etkilemektedir (Penrose, 2000). 

2.4. Durum Değerlendirme Safhası 

Krizler bir örgütün finansal yapısını, itibarını, çalışanlarını, ürettiği mal ve hizmetleri derinden etkileyebilen 

olaylardır (King, 2002). Bu safhada, krizden sonra örgütün durumu değerlendirilmektedir. Yapılan doğrular 

ve hatalar, etkili olan stratejiler ve uygulamaların değerlendirildiği, yazılı hale getirildiği safhadır (Mitroff vd., 

1987). PwC (2019) yaptığı araştırma sonuçlarında krizin iş ilişkilerine, itibara, çalışanların moral ve 

motivasyonuna, yasal/uyum problemlerine etkisi tespit edilmiştir. Yine aynı araştırmaya göre en büyük etki 

%57 ile ekonomik kayıp olmaktadır (PwC, 2019). 
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2.5. Değişim, Uyarlama Safhası 

Durum değerlendirme safhasından elde edilen bilgiler ve kriz sürecinde öğrenilenlerin örgüt yapısına, iş 

planına ve tüm süreçlerine uyarlanması ve uygulanması aşamasıdır. Bu safha örgütsel öğrenme, değişim 

aşaması olup, örgütün öğrendikleriyle geleceği şekillendirme ve bir sonraki krize hazırlık yapma aşamasıdır 

(Mitroff vd., 1987). Bu safhayı gerektiği gibi uygulayamayan, yapılan hatalardan öğrenip gerekli eylem 

planlarını uygulayamayan veya eski bildiği yanlışları unutamayan örgütlerin aynı hataları yapması 

kaçınılmaz olmaktadır (Sheaffer ve Mano-Negrin, 2003; Mitroff vd., 1987). Bu safhaya etki eden en önemli 

değişkenlerden biri de örgüt genelinde kriz süresince yapılan faaliyetlerle alınan tedbirlerin ve yönetimin ne 

derece başarılı olduğu algısıdır.  

3. YÖNTEM 

3.1. Katılımcılar 

Ölçek geliştirilmesi sürecinde son teste çeşitli sektörlerde yönetici pozisyonunda çalışan toplam 188 kişi 

katılmış, karara etki düzeyi hiç olmayan veya az olan toplam 35 kişi değerlendirme dışı bırakılmıştır. Tüm 

analizler 153 katılımcıdan elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir (Tablo 5). Faktör yüklerinin 0,50’den büyük 

olduğu durumlarda örneklem büyüklüğünün 150-200 arasında olmasının yeterli olduğu (Worthington ve 

Whittaker, 2006) ve daha fazla örnekleme gerek olmadığı kabul edilmiştir. 

Veriler 2020 yılı öncesinde toplandığından dolayı etik kurul izni alınmamıştır.  

Tablo 5. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Özellik Gruplar f %  Gruplar f % 

Yaş 

35 Yaş altı 16 10,50 Poziyon İşletme Sahibi/Ortağı 34 22,22 

35-44 Yaş 

arası 
51 33,30 YKB 1 0,65 

45-54 Yaş 

arası 
59 38,60 CEO 1 0,65 

55 ve üzeri 27 17,60 Genel Müdür veya GM Yrd. 17 11,11 

Toplam 153 100,00 Direktör/Koordinatöre 30 19,61 

Cinsiyet 

Erkek 106 69,30 Departman Mdr./Mdr. Yrd. 52 33,99 

Kadın 47 30,70 Diğer Alt Düzey Yöneticiler 18 11,76 

Toplam 153 100,00 Toplam 153 100,00 

Eğitim 

Düzeyi 

İlkokul 1 0,70 Alınan 

Karara 

Etki 

Karar grubundakilerden biraz az 36 23,50 

Lise 17 11,10 Karar grubundakilerle aynı 33 21,60 

Ön Lisans 10 6,50 Karar grubundakilerden fazla 22 14,40 

Lisans 74 48,40 Yüksek 47 30,70 

Yüksek Lisans 43 28,10 Kararları ben alırım 15 9,80 

Doktora 8 5,20 Toplam 153 100,00 

Toplam 153 100,00     

 

3.2. İşlem 

Bu ölçek geliştirme çalışmasında literatür taraması, akademisyenler ve çeşitli sektörlerdeki yöneticilerle 

görüşülerek 80 ifadeden oluşan bir havuz oluşturulmuştur. Bu ifade havuzu farklı üniversitelerin işletme 

bölümlerinde görev yapmakta olan beş farklı akademisyene, farklı sektörlerde görev yapmakta olan 10 

yöneticiye ve hem çalışma hayatında yöneticilik yapmakta olan hem de akademisyen olan 5 farklı kişiye 

gönderilerek her bir ifadeden ne anladıkları ve ifadenin nasıl olması gerektiği yönünde tavsiyeleri alınmıştır. 

Seksen ifadeli havuz bazı ifadeler birleştirilerek, bazıları da çıkartılarak önce 74 ifadeye düşürülmüş ve aynı 

kişilere tekrar gönderilmiştir. Gelen geri bildirimler ışığında ifade sayısı yine birleştirilerek ve elenerek 58 

ifadeye düşürülmüş, son hali aynı kişilere tekrar gönderilerek görüşleri istenmiştir. Elde edilen son hali 7’li 

Likert ölçek (Trochim, 2020) olarak düzenlenmiş ve saha çalışmasına başlanmıştır. 
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Ölçek geliştirilmesi sürecinde ilk teste çeşitli sektörlerde yönetici pozisyonunda çalışan toplam 85 kişi 

katılmıştır. Yapılan faktör analizinde boyutların oluştuğu ve bazı ifadelerin herhangi bir boyut altında 

toplanmadığı müşahede edilmiş ve bu ifadeler çıkartıldıktan, bazı ifadeler ise birleştirildikten sonra elde 

edilen toplam 47 ifadeden oluşan ölçek ile ikinci test çalışması yapılmıştır. İkinci test toplamda 188 katılımcı 

ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların 35’inin alınan kararlara etki düzeyi hiç yok veya çok az olduğundan bu 

anketler analiz dışı bırakılmış ve toplamda 153 katılımcıdan elde edilmiş verilerle analiz gerçekleştirilmiştir. 

3.3. Analiz 

Ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlilik analizleri kapsamında öncelikle Keşfedici Faktör Analizi (Exploratory 

Factor Analysis – EFA) çalışmaları gerçekleştirilmiştir daha sonra faktörlerin iç tutarlılıklarını belirlemek 

amacıyla güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Araştırmanın keşfedici faktör analizleri ve güvenilirlik analizi 

çalışmaları SPSS 21.0 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan tüm istatistiksel 

analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiş ve elde edilen tüm sonuçlar çift yönlü olarak 

sınanmıştır. Tüm faktör analizlerinde Temel Bileşenler Yöntemi (Principal Component Analysis) 

kullanılmıştır. Faktör sayılarını belirlemek için herhangi bir döndürme yöntemi kullanılmamış, ancak faktör 

sayıları belirlendikten sonra Direct Oblimin Döndürme Yöntemi (Oblimin with Kaiser Normalization Rotation 

Method) kullanılarak faktör analizi yapılmıştır (Carpenter, 2018). 

Veri setinin faktör analizine uygunluğunun test edilmesi için, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği 

testi ve Bartlett Küresellik Testi (Bartlett’s Test of Sphericity) uygulanmıştır (Carpenter, 2018). KMO değerinde 

aranan kriter değerin 0,50’den büyük olması ve Bartlett test sonucu da anlamlı çıkması (Fields, 2002; Sarstedt 

ve Mooi, 2014; Carpenter, 2018) olduğu halde, KMO değerinin yorumlanması Tablo 6 kullanılarak yapılmıştır 

ve KMO değerinin 0,60’tan büyük olması kriter olarak kabul edilmiştir. 

Tablo 6. KMO Eşik Değerleri 

KMO Değeri Yorumlama KMO Değeri Yorumlama 

<0,50 Kabul Edilemez 0,70-0,79 İyi 

0,50-0,59 Kötü 0,80-0,89 Çok İyi 

0,60-0,69 Vasat >0,90 Muhteşem 

Kaynak: Sarstedt ve Mooi 2014:208 

Veriler ait oldukları ölçekler uyarınca gruplandırıldıktan sonra faktör analizine uygun olup olmadıkları test 

edilmiştir. Faktör analizine uygunlukta her bir ifadenin korelasyon değerlerine bakılmış ve korelasyon eşik 

değer 0,90 (Field, 2018) olarak kabul edilmiştir. Tabachnick ve Fidell (2013) ifadeler arasında oluşturulan 

korelasyon matrisinde determinantın sıfıra yakın olma seviyesi çoklu doğrusal bağlantı sorununun o derece 

varlığına işaret ettiğini belirtmektedir. Bu sebepten dolayı determinant değerinin 0,00001’ten büyük olması 

çoklu doğrusal bağlantı (collinearity) kriteri olarak alınmıştır (Field, 2018). Ayrışma geçerliliği ölçütü olarak 

da korelasyon matrisinde her bir ifadenin bir tek faktör altında toplanması, faktörlerin çapraz yük almaması 

ve bir diğer faktör altında bulunan faktör yükü değerinin 0,70’ten küçük olması (Field, 2018) alınmıştır. 

Her bir ifadenin tek tek uygunluklarında da 0,50 kritik değer olarak alınmıştır. Bu değerin altında kalan 

ifadeler araştırmadan çıkarılıp ve faktör analizine o şekilde devam edilecektir. Ters imaj korelasyonunda da 

bu değer (0,50) kritik değer olarak kabul edilmiş ve bu değerin altında kalan ifadeler araştırmadan 

çıkartılacaktır (Hair vd., 2010). Her bir ölçeğin faktör analizi sonucunda açıklanan ortalama varyans değerinin 

de ≥0,50 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir (Field, 2018).  

Her ne kadar ölçek geliştirme çalışmalarında, Keşfedici Faktör Analizi (EFA) sonucunda bulunan boyutları 

teyit etmek için farklı bir örneklem ile Doğrulayıcı Faktör Analizi (CFA) kullanılması tavsiye edilse de 

(Cabrera-Nguyen, 2010; Yaşlıoğlu, 2017), sadece EFA kullanılmasının da yeterli olduğu (Kline, 2005 aktaran 

Cabrera-Nguyen, 2010) göz önünde bulundurularak çalışmamızda sadece EFA kullanılmıştır. 

Faktör sayısı tespit edilirken rakamsal olarak Eigen değeri (Eigen değeri>1), görsel olarak da scree plot grafiği 

ve faktörler altında toplanan ifadelerin de aynı kavram ile ilişkili olması referans olarak alınmıştır. Her bir 

faktör altında toplanan ifadelere bakılarak boyutların isimlendirmesi yapılmıştır. Kriz yönetim süreci 

ölçeklerimiz toplam yedi adet olup bunlar: 
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Tablo 7. Geliştirilen Kriz Yönetim Süreci Ölçekleri 

SN Ölçek Adı Açıklama 

1 Çevresel Tarama Kriz öncesi yapılmış olan çevresel tarama ile önceki krizlerden elde 

edilmiş olan bilgiler ışığında alınan aksiyonlar. 

2 Hazırlık ve Planlama Kriz ilk ortaya çıktığında yapılan değerlendirme, planlama çalışmaları 

ve paydaşlarla iletişim 

3 Faaliyetler ve Tedbirler Kriz süresince yapılmış olan geliştirme, iyileştirme faaliyetleri dâhil 

üretim, satış ve pazarlama faaliyetleriyle finansal yapılandırmalarla 

tasarruf tedbirleri. 

4 Krizin 

Yansımaları/etkileri 

Kriz sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen 

örgütün pazar payının, itibarının ve büyüklüğünün etkilenme düzeyi 

5 Krizde Yönetimin 

Başarısı 

Kriz yönetimi süresince yönetimin bir bütün olarak hangi konularda 

başarılı olduğuna yönelik katılımcıların algıları. 

6 Başarıyı Etkileyen 

Uygulamalar 

Kriz süresince yönetimin yapmış olduğu uygulamalar ve bunların kriz 

yönetimindeki başarıya etkileri konusunda katılımcıların algıları 

7 Krizden Öğrenilenlerin 

Uyarlanması 

Kriz sonrası yapılan değerlendirmeler ve kriz süresince elde edilen 

tecrübeler sonucunda örgüt yapısında, iş planında, ürünlerinde ve 

yönetim dahil işleyişinde meydana gelen değişiklikler. 

Cronbach alfa değerinin yorumlanmasında da aşağıdaki tablo kullanılmıştır (Kılıç, 2016). 

Tablo 8. Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayıları ve Yorumlama 

Cronbach α Yorum Cronbach α Yorum 

≥0.9 Mükemmel 0.6≤α<0.7 Kabul edilebilir 

0.7≤α<0.9 İyi 0.5≤α<0.6 Zayıf 

  α<0.5 Kabul edilemez 

Kaynak: Kılıç, 2016:48 

3.3.1. Çevresel Tarama Ölçeği 

Çevresel tarama ölçeğinde ifadeler 2 alt boyutu ölçmek için hazırlanmıştır. Bu alt boyutlar: 

i- Dış Çevre: Rakiplerin ve olası rakiplerin faaliyetlerinin, müşteri talep ve tercihlerinin, pazardaki 

üretim/hizmet ve ürünlerle ilgili faaliyet ve gelişmelerin ne derece takip edildiği ölçümlenmeye 

çalışılmıştır. Buna ilave olarak sektörel, teknolojik, hukuki, siyasi ve ekonomik gelişmelerin ne derece 

takip edildiği ve bunların olası etkilerinin ne derece analiz edildiği de tespit edilmeye çalışılmıştır. 

ii- İç Çevre: Bu boyut altında önceden yaşanmış krizlerden elde edilen bilgi ve tecrübelerin ne derece 

örgüte uyarlandığı ne derece bu yaşanmış krizlerden elde edilmiş tecrübelere dayanılarak tedbir 

alındığı, krizi neden olabilecek personel ve müşterilerden kaynaklanan problemler dahil örgütsel, 

finansal ve yönetsel yapı, üst yönetimin yetersizliği ve hataları, ürün ve üretim sürecinde karşılaşılan 

hatalar vb. krize sebep olabilecek dâhili unsurların ne derece tespit edilip önlem alındığı 

ölçümlenmeye çalışılmıştır.  

Ölçeğimizin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerinin 0,930, Ki-Kare değerinin 982,619 ve Bartlett küresellik test 

sonucunun anlamlı (p=0,000) çıkması sebebiyle faktör analizine uygun olduğu sonucuna varılmış ve Keşfedici 

Faktör Analizi (EFA) yapılmıştır. Toplam 10 ifade ile ölçümlenmeye çalışan Çevresel Tarama, ilk testin 

ardından bazı ifadelerin herhangi bir faktör altında toplanmaması nedeniyle çıkartılmış, bazıları da 

birleştirilerek 8 ifadeye düşürülmüştür. Beklentinin aksine iki boyut yerine her iki testte de tek bir boyut elde 

edilmiştir. Bu durum Scree Plot grafiği ile de (bkz. Şekil 2) görsel olarak teyit edilmiştir. 
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Şekil 2. Çevresel Tarama Ölçeğine Ait Scree Plot Grafiği 

İkinci testin sonucunda elde edilen sonuçlar ve boyutlar: Elde edilen tek boyutun Eigen değeri 5,694 olup bir 

sonraki değer ise 0,528. Dolayısıyla ölçeğin sadece bir tek boyutlu olduğu sonucuna varılmıştır. Ölçeğin 

determinant değeri 0,001>0,00001 olup ifadeler arasındaki korelasyon matrisinde tüm korelasyonlar 0,90’dan 

küçüktür. Ters imaj korelasyon tablosunda tüm ölçüm uygunluk değerleri (Measures of Sampling Adequacy 

- MSA) 0,50’dan büyük olup tespit edilen en küçük değer 0,896’dır.  

Tüm bu veriler ışığında Çevresel Tarama ölçeğine ait faktör analiz sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9. Çevresel Tarama Ölçeği ve Alt Boyutlarının Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

ÇEVRESEL TARAMA 

α: 0,941 İfade Sayısı: 8 Faktör Yükü 

Faaliyet gösterilen pazarda sektörel, siyasi, ekonomik gelişmeler ne ölçüde takip edilir, 

pazara olabilecek olası etkileri analiz edilirdi? 
,897 

Faaliyet gösterilen pazarda talep ve tercihlerdeki değişimler ne ölçüde önceden araştırılıp 

gerekli aksiyonlar alınırdı? 
,886 

Üretim, satış, bakım/onarım, kaynak kullanımı, insan kaynakları vb. gibi raporlar ne 

ölçüde hazırlanır, incelenir ve gerekli aksiyonlar alınırdı? 
,871 

Rakip ve olası rakiplerin faaliyetleri ne ölçüde takip ve analiz edilirdi? ,860 

Önceden yaşanan krizlerden elde edilen tecrübeler ışığında, gerekli önlemler ne ölçüde 

alınır ve uygulanırdı? 
,825 

Ne ölçüde üretim/hizmet dahil tüm faaliyetlerle ilgili gelişmeler takip edilir işletmenize 

uyarlanırdı? 
,820 

İşletmeniz dâhilinde krize neden olabilecek potansiyel tehlike ve risklere (kaza, yangın, 

çatışma, grev, geri dönüşü yüksek maliyetli yanlış veya hatalı üretim/tasarım vb.) karşı ne 

ölçüde önlemler alınırdı? 

,811 

Ne ölçüde iç iletişime, çalışan ve paydaşlarla bilgi paylaşımına önem verilirdi? ,771 

Kaiser-Meyer-Olkin: 0,930 %var: 71,180 Chi Kare: 982,619 Sig: 0,000 

Elde edilen ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,941 olup Tablo 8’de verilmiş kriterler ışığında 

Mükemmel olarak yorumlanabilir.  Tüm ölçeğin açıkladığı varyans ise yaklaşık %71>%50 olmaktadır ki bu da 

bir birimlik değişimin yaklaşık %71’nin bu ifadelerle tespit edilebileceği anlamına gelmektedir. 

3.3.2. Hazırlık ve Planlama Ölçeği 

Hazırlık ve planlama ölçeğinde kriz ilk ortaya çıktığında ne ölçüde durum tespit ve planlamaların yapıldığı 

ölçümlenmeye çalışılmıştır. Bu durumun tespiti için 6 soru hazırlanmıştır.  
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Şekil 3. Hazırlık ve Planlama Ölçeğine Ait Scree Plot Grafiği 

Ölçeğimizin KMO değerinin 0,756, Ki-Kare değerinin 352,613 ve Bartlett küresellik test sonucunun anlamlı 

(p=0,000) çıkması sebebiyle faktör analizine uygun olduğu sonucuna varılmış ve Keşfedici Faktör Analizi 

(EFA) yapılmıştır. Fakat ilk testten sonra bazı ifadelerin çapraz yük alması, bazılarının da herhangi bir faktör 

altında toplanmaması nedeniyle çıkartılmış, bazıları da birleştirilerek 3 ifadeye düşürülmüştür. Şekil 3’te 

verilen Scree Plot grafiğinden de anlaşıldığı üzere ölçeğimiz tek boyutlu olup boyuta ait Eigen değeri 

2,610’dur. İkinci testin sonucunda elde edilen sonuçlar ise şöyledir: Ölçeğin determinant değeri 0,096>0,00001 

olup ifadeler arasındaki korelasyon matrisinde tüm korelasyonlar 0,90’dan küçüktür.  

Ters imaj korelasyon tablosunda tüm ölçüm uygunluk değerleri (MSA) 0,50’dan büyük olup tespit edilen en 

küçük değer 0,714’tür. Tüm bu veriler ışığında Hazırlık ve Planlama ölçeğinde sadece bir tek boyut elde 

edilmiş olup Tablo 10’da analiz sonuçları verilmiştir. 

Tablo 10. Hazırlık ve Planlama Ölçeğinin Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

HAZIRLIK ve PLANLAMA 

α: 0,924 İfade Sayısı: 3 Faktör Yükü 

Krizden çıkış için yapılması gerekenlerle ilgili takımlar oluşturuldu mu? ve gerekli 

çalışmaları yapmaları ne ölçüde sağlandı? 
,945 

Krizin boyutları, etkileri ve krizi aşmak için uygulanacak eylem planı çalışanlar ve 

paydaşlarla ne derece doğru bir şekilde paylaşıldı? 
,933 

Yaşanan krizin boyutları ve olası etkilerinin tespiti için ne ölçüde çalışmalar yapıldı? ,920 

Kaiser-Meyer-Olkin: 0,756 %var: 86,985 Chi Kare: 352,613 Sig: 0,000 

Elde edilen boyutların Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,924 olup Tablo 8’de verilmiş kriterler ışığında 

Mükemmel olarak yorumlanabilir.  

Ölçeğin açıkladığı varyans ise yaklaşık %87>%50 olmaktadır ki bu da bir birimlik değişimin yaklaşık %87’nin 

bu ifadelerle tespit edilebileceği anlamına gelmektedir. 

3.3.3. Faaliyetler ve Tedbirler Ölçeği 

Faaliyetler ve tedbirler ölçeğinde, kriz süresince yönetimin hangi faaliyetlere ağırlık verdiğini ölçümlenmeye 

çalışılmıştır. Hazırlanan ifadelerde Üretim, Pazarlama ve Finansal Yapılandırma faaliyetlerinin yanı sıra 

örgütün insan kaynakları dâhil tüm kaynak kullanımlarında, ödenen ücret ve ek faydalarda kesintilere gitmesi 

ve hem üretim hem yönetim hem de diğer tüm süreç ve faaliyetlerde maliyetleri azaltma olarak tarif 
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edebileceğimiz Tasarruf ve olmak üzere 4 boyut elde edilmeye çalışılmıştır. Bu durumun tespiti için 14 soru 

hazırlanmıştır.  

Ölçeğimizin KMO değerinin 0,837, Ki-Kare değerinin 797,948 ve Bartlett küresellik test sonucunun anlamlı 

(p=0,000) çıkması sebebiyle faktör analizine uygun olduğu sonucuna varılmış ve Keşfedici Faktör Analizi 

(EFA) yapılmıştır. İlk testten sonra bazı ifadelerin çapraz yük alması, bazılarının da herhangi bir faktör altında 

toplanmaması nedeniyle çıkartılmış, bazıları da birleştirilerek 12 ifadeye düşürülmüştür. İkinci testin 

sonucunda bir ifade daha elemine edilerek toplamda 10 ifadeli ölçek elde edilmiştir. 

Ölçekte toplam 3 boyut mevcut olup Eigen değerleri birinci boyutun 4,440, ikinci boyutun 2,032 ve üçüncü 

boyutun 1,024’tür. Bir sonraki Eigen değeri de 0,525 olarak elde edilmiştir. İkinci testin sonucunda elde edilen 

sonuçlar ise şöyledir: Ölçeğin determinant değeri 0,005>0,00001 olup ifadeler arasındaki korelasyon 

matrisinde tüm korelasyonlar 0,90’dan küçüktür. Ters imaj korelasyon tablosunda tüm ölçüm uygunluk 

değerleri (MSA) 0,50’dan büyük olup tespit edilen en küçük değer 0,648’dir.  

Tüm bu veriler ışığında Faaliyetler ve Tedbirler ölçeğinde 3 boyut elde edilmiş olup Tablo 11’de analiz 

sonuçları Şekil 4’te de Scree Plot grafiği verilmiştir. 

Tablo 11. Faaliyetler ve Tedbirler Ölçeğinin Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

FAALİYETLER VE TEDBİRLER 

ÜRETİM, SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ 

α: 0,904 %var: 41,177 İfade Sayısı: 5 Faktör Yükü 

Rekabetçi konumun sürdürülebilmesi için AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerine ne ölçüde 

ağırlık verildi? 
,872 

Ne ölçüde (ihracat dâhil) daha istikrarlı yeni pazarların arayışına gidildi? ,869 

Yeni mal/hizmet arzına yönelik pazarlama faaliyetlerine ne ölçüde ağırlık verildi? ,863 

Üretim/hizmet ve operasyon maliyetlerini azaltmak ve verimliliği arttırmak için 

ekipmanlara-teknolojiye ne ölçüde yatırımlar yapıldı? 
,857 

Krizin etkilerini azaltmak için çok aktif bir satış ve pazarlama stratejisi ne ölçüde izlendi? ,827 

TASARRUF TEDBİRLERİ 

α: 0,655 %var: 17,587 İfade Sayısı: 3 Faktör Yükü 

İşletme bütçesinin her kaleminde ne ölçüde kesinti yapıldı? ,841 

Çalışanlar ne ölçüde ücretsiz izne çıkartıldı veya sayısı azaltıldı? ,758 

Kritik stok seviyeleri azaltılarak ve sadece günlük mal/hizmet üretiminin gerektirdiği 

oranda hammadde/ara mamul bulundurulmasına ne ölçüde özen gösterildi? 
,587 

FİNANSAL TEDBİRLER 

α: 0,738 %var: 16,208 İfade Sayısı: 2 Faktör Yükü 

Alacakların, gerekirse bazı indirimler yapılarak erken tahsilatına ne ölçüde ağırlık verildi? ,823 

Finans kuruluşları ve tüm alacaklılarla borçların yeniden yapılandırılması konusunda ne 

derece pazarlık yapıldı? 
,800 

Kaiser-Meyer-Olkin: 0,837 %var: 74,971 Chi Kare: 797,948 Sig: 0,000 
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Şekil 4. Faaliyetler ve Tedbirler Ölçeğine Ait Scree Plot Grafiği 

Elde edilen boyutların Cronbach Alfa güvenilirlik katsayıları sırasıyla 0,904, 0,655 ve 0,872’dir. En düşük değer 

olan 0,655 değeri Tasarruf Tedbirleri alt boyutuna ait olup Tablo 8’de verilmiş kriterler ışığında kabul edilebilir 

seviyededir.  Tüm ölçeğin açıkladığı varyans ise yaklaşık %75>%50 olmaktadır. 

3.3.4. Kriz Yönetiminin Algılanan Başarısı Ölçeği 

Bu ölçekte, yönetimin krizi ele alış ve yönetmedeki başarısının ne derece ve nasıl algılandığı tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Çalışanlar tarafından kriz yönetiminin başarılı olduğuna inanıldığı taktirde olumsuz etkilerin 

kabullenilmesi ve krizden elde edilen tecrübeler ışığında örgütte gerekli değişikliklerin yapılması mümkün 

olmaktadır. Aksi takdirde yönetime güven ve inanç zedelenmekte ve tüm olumsuzluklar için yönetim hedef 

alınmakta, yönetimin uygulamaya koyduğu değişimlerde de dirençle karşılaşılmaktadır.  

Bu durumun tespiti için 9 soru hazırlanmıştır. Ölçeğimizin KMO değerinin 0,916, Ki-Kare değerinin 1078,153 

ve Bartlett küresellik test sonucunun anlamlı (p=0,000) çıkması sebebiyle faktör analizine uygun olduğu 

sonucuna varılmış ve Keşfedici Faktör Analizi (EFA) yapılmıştır. Fakat ilk testten sonra bazı ifadelerin çapraz 

yük alması, bazılarının da herhangi bir faktör altında toplanmaması nedeniyle çıkartılmış, bazıları da 

birleştirilerek 7 ifadeye düşürülmüştür. İkinci testin sonucunda bir ifade daha elemine edilerek toplamda 6 

ifadeli ölçek elde edilmiştir. Bu boyutun Eigen değeri 5,071’dir (bkz. Şekil 5). 

 

Şekil 5. Kriz Yönetiminin Algılanan Başarısı Ölçeğine Ait Scree Plot Grafiği 

İkinci testin sonucunda elde edilen sonuçlar ise şöyledir: Ölçeğin determinant değeri 0,001>0,00001 olup 

ifadeler arasındaki korelasyon matrisinde tüm korelasyonlar 0,90’dan küçüktür. Ters imaj korelasyon 

tablosunda tüm ölçüm uygunluk değerleri (MSA) 0,50’dan büyük olup tespit edilen en küçük değer 0,898’dir. 
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Tüm bu veriler ışığında kriz yönetim başarısı ölçeğinde bir boyut elde edilmiş olup Tablo 12’de analiz 

sonuçları verilmiştir. 

Tablo 12. Kriz Yönetiminin Algılanan Başarısı Ölçeğine Ait Faktör ve Güvenilirlik Analizleri 

KRİZ YÖNETİMİNİN BAŞARISI 

α: 0,963 İfade Sayısı: 6 Faktör Yükü 

Kriz süresince yönetimin olaylara yaklaşımı ve ele alış şekli ,936 

Kriz süresince yönetimin sorunlara farklı çözümler üretmedeki başarısı ,936 

Krize zamanında müdahalede yönetimin başarısı ,927 

Kriz başında ve süresince yönetimin aldığı kararlar ne derece yerinde ve çözüme 

yönelikti? 

,926 

Kriz sonrasında yönetimin, normalleşme sürecinde olaylara yaklaşımı ve ele alış şekli ,913 

Bu krizi öngörmede yönetimin başarısı ,877 

Kaiser-Meyer-Olkin: 0,916 %var: 84,511 Chi Kare: 1078,153 Sig: 0,000 

Elde edilen boyutların Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,963 olup Tablo 8’de verilmiş kriterler ışığında 

Mükemmel olarak kabul edilebilir. Tüm ölçeğin açıkladığı varyans ise yaklaşık %85>%50 olmaktadır. 

3.3.5. Kriz Yönetiminin Algılanan Başarısına Etki Eden Uygulamalar Ölçeği 

Bu ölçekte, yönetimin krizi ele alış ve yönetmedeki başarılı veya başarısız olarak algılanmasının altında hangi 

faaliyetlerde yeterince etkili olmadığının, yaptıkları faaliyetlerin nasıl algılandığı tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 

Şekil 6. Kriz Yönetiminin Algılanan Başarısına Etki Eden Uygulamalar Ölçeği Scree Plot Grafiği 

Toplam 7 ifadeli ölçeğimizin KMO değerinin 0,907, Ki-Kare değerinin 1003,025 ve Bartlett küresellik test 

sonucunun anlamlı (p=0,000) çıkması sebebiyle faktör analizine uygun olduğu sonucuna varılmış ve Keşfedici 

Faktör Analizi (EFA) yapılmıştır.  

Yapılan faktör analizinde tek boyutlu bir ölçek elde edilmiş olup bu boyuta ait Eigen değeri 5,319’dur (bkz. 

Şekil 6). Analiz sonucunda elde edilen sonuçlar ise şöyledir: Ölçeğin determinant değeri 0,001>0,00001 olup 

ifadeler arasındaki korelasyon matrisinde tüm korelasyonlar 0,90’dan küçüktür. Ters imaj korelasyon 

tablosunda tüm ölçüm uygunluk değerleri (MSA) 0,50’dan büyük olup tespit edilen en küçük değer 0,870’tir.  

Tüm bu veriler ışığında kriz yönetim başarısı ölçeğinde bir boyut elde edilmiş olup Tablo 13’te analiz sonuçları 

verilmiştir. 
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Tablo 13. Kriz Yönetiminin Başarısına Etki Eden Uygulamalar Algısı Ölçeğine Ait Faktör ve Güvenilirlik 

Analizi Sonuçları 

KRİZ YÖNETİMİNİN BAŞARISINA ETKİ EDEN UYGULAMALAR 

α: 0,947 İfade Sayısı: 7 Faktör Yükü 

Satış ve pazarlama konusunda alınan önlem ve aksiyonların etkisi ,924 

Mal/Hizmet, üretim faaliyetlerinde alınan önlem ve aksiyonların etkisi ,902 

Sektörel, siyasal ve ekonomik gelişmelerin analiz edilmesi. ,898 

Kriz ilk ortaya çıktığında yapılmış olan hazırlık toplantıları ve eylem planlarının etkisi. ,884 

Finans konusunda alınan önlem ve aksiyonların etkisi. ,851 

Çalışanlar ve paydaşlarla iletişimin etkisi. ,850 

İnsan Kaynakları konusunda alınan önlem ve aksiyonların etkisi ,785 

Kaiser-Meyer-Olkin: 0,907 %var: 75,982 Chi Kare: 1003,025 Sig: 0,000 

Elde edilen boyutların Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,97 olup Tablo 8’de verilmiş kriterler ışığında 

Mükemmel olarak kabul edilebilir. Tüm ölçeğin açıkladığı varyans ise yaklaşık %76>%50 olmaktadır. 

3.3.6. Krizin Yansımaları/Etkileri Ölçeği 

Krizin yansımaları ölçeğinde kriz sonrasında yapılan değerlendirme sonucunda örgütün ne derece ve hangi 

konularda etkilendiğinin, krizin yansımalarının ne yönde olduğunun tespit edilmesi ve bunların etkisinin 

büyüklüğü ölçümlenmeye çalışılmıştır. 

Bu durumun tespiti için 6 soru hazırlanmıştır. Ölçeğimizin KMO değerinin 0,724, Ki-Kare değerinin 213,383 

ve Bartlett küresellik test sonucunun anlamlı (p=0,000) çıkması sebebiyle faktör analizine uygun olduğu 

sonucuna varılmış ve Keşfedici Faktör Analizi (EFA) yapılmıştır. İlk testten sonra bazı ifadelerin çapraz yük 

alması, bazılarının da herhangi bir faktör altında toplanmaması nedeniyle çıkartılmış, bazıları da 

birleştirilerek 4 ifadeye düşürülmüştür. İkinci testin sonucunda ise bir ifade daha elenerek toplam 3 ifadeli 

ölçek elde edilmiştir. Elde edilen boyuta ait Eigen değeri 2,349 olup bu durum Scree Plot grafiğinde de (Şekil 

7) görülebilmektedir. 

 

Şekil 7. Krizin Yansımaları Ölçeğine Ait Scree Plot Grafiği 

İkinci testin sonucunda elde edilen sonuçlar ise şöyledir: Ölçeğin determinant değeri 0,241>0,00001 olup 

ifadeler arasındaki korelasyon matrisinde tüm korelasyonlar 0,90’dan küçüktür. Ters imaj korelasyon 

tablosunda tüm ölçüm uygunluk değerleri (MSA) 0,50’dan büyük olup tespit edilen en küçük değer 0,682’dir. 

Tüm bu veriler ışığında Hazırlık ve Planlama ölçeğinde sadece bir tek boyut elde edilmiş olup Tablo 14’te 

analiz sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 14. Krizin Yansımaları Ölçeğine Ait Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

KRİZİN YANSIMALARI 

α: 0,859 İfade Sayısı: 3 Faktör Yükü 

Kriz işletmenizin müşteriler ve tedarikçiler nezdinde itibarını nasıl etkiledi? ,909 

Kriz pazar payınızı nasıl etkiledi? ,873 

Kriz işletmemizin büyüklüğünü nasıl etkiledi? ,872 

Kaiser-Meyer-Olkin: 0,724 %var: 78,289 Chi Kare: 213,383 Sig: 0,000 

Elde edilen boyutların Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,859 olup Tablo 8’de verilmiş kriterler ışığında 

“Çok İyi” olarak kabul edilebilir. Tüm ölçeğin açıkladığı varyans ise yaklaşık %78>%50 olmaktadır. 

3.3.7. Krizden Öğrenilenlerin Uyarlanması Ölçeği 

Kriz sürecinde elde edilen tecrübeler ve krizin öğrettikleri ile bir sonraki krize hazırlıklı olabilmek adına örgüt 

yapısında, işleyişinde ve süreçlerinde meydana gelen değişiklikleri tespit etmeye ve bu değişikliklerin 

derecesi ölçümlenmeye çalışılmıştır. Bu durumun tespiti için 6 soru hazırlanmıştır. Ölçeğimizin KMO 

değerinin 0,884, Ki-Kare değerinin 724,325 ve Bartlett küresellik test sonucunun anlamlı (p=0,000) çıkması 

sebebiyle faktör analizine uygun olduğu sonucuna varılmış ve Keşfedici Faktör Analizi (EFA) yapılmıştır. İlk 

testte tüm ifadeler bir faktör altında toplandığı ve faktör yükleri de kriteri sağladığı için herhangi bir ifade 

silinmemiştir.  İkinci testin sonucunda ise bir ifade elenerek toplam 5 ifadeli ve Eigen değeri 4,123 olan tek 

boyutlu ölçek elde edilmiştir. Bu ölçeğe ait Scree Plot grafiği Şekil 8’da verilmektedir. 

 

Şekil 8. Krizden Öğrenilenlerin Uyarlanması Ölçeğine Ait Scree Plot Grafiği 

İkinci testin sonucunda elde edilen sonuçlar ise şöyledir: Ölçeğin determinant değeri 0,008>0,00001 olup 

ifadeler arasındaki korelasyon matrisinde tüm korelasyonlar 0,90’dan küçüktür. Ters imaj korelasyon 

tablosunda tüm ölçüm uygunluk değerleri (MSA) 0,50’dan büyük olup tespit edilen en küçük değer 0,861’dir. 

Tüm bu veriler ışığında Hazırlık ve Planlama ölçeğinde sadece bir tek boyut elde edilmiş olup Tablo 15’te 

analiz sonuçları verilmiştir. 

Tablo 15. Krizden Öğrenilenlerin Uyarlanması Ölçeğine Ait Faktör ve Güvenilirlik Analizleri 

KRİZDEN ÖĞRENİLENLERİN UYARLANMASI 

α: 0,947 İfade Sayısı: 5 Faktör Yükü 

İşletmenizin uyguladığı iş modeli ,924 

İşletmenizin uyguladığı mal/hizmet üretim süreçleri ,915 

İşletmenizin uyguladığı satış ve pazarlama süreçleri ve/veya satış sonrası servis süreçleri ,914 

İşletmenizin ürettiği mal veya hizmetler ,910 

İşletmenizde uygulanan insan kaynakları dâhil tüm idari/yönetsel süreçler ,876 

Kaiser-Meyer-Olkin: 0,884 %var: 82,457 Chi Kare: 724,325 Sig: 0,000 
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Elde edilen boyutların Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,947 olup Tablo 8’de verilmiş kriterler ışığında 

Mükemmel olarak kabul edilebilir. Tüm ölçeğin açıkladığı varyans ise yaklaşık %82>%50 olmaktadır. 

3.4. Ölçekler 

Faktör analizleri sonucunda elde edilen ölçeklere ait ifade sayıları, boyutları ve güvenilirlik katsayıları Tablo 

16’da topluca verilmektedir. 

Tablo 16. Tüm Ölçeklerin Alt Boyutları, İfade Sayıları ve Güvenilirlikleri 

ÖLÇEK İfade 

Sayıları 

Cronbach 

α 

ÇEVRESEL TARAMA 8 0,941 

HAZIRLIK VE PLANLAMA 3 0,924 

FAALİYETLER VE TEDBİRLER 10 0,834 

           - Üretim, Satış ve Pazarlama 5 0,904 

           - Tasarruf Tedbirleri 3 0,655 

           - Finansal Tedbirler 2 0,738 

KRİZİN YANSIMALARI 3 0,859 

KRİZ YÖNETİMİNİN ALGILANAN BAŞARISI 6 0,963 

KRİZ YÖNETİMİNİN BAŞARISINA ETKİ EDEN UYGULAMALAR 7 0,947 

KRİZDEN ÖĞRENİLENLERİN UYARLANMASI 5 0,947 

TOPLAM İFADE SAYISI 42  

Geliştirilmiş ölçekler kullanılarak oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli SmartPLS 3.2.9 versiyonunda (Şekil 9) 

mevcut veriler ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar geliştirdiğimiz ölçeklerin sadece güvenilirliklerinin 

değil, aynı zamanda kriz yönetim sürecindeki değişkenleri açıklama düzeylerinin de oldukça iyi bir seviyede 

olduğunu göstermektedir. 

Tablo 17. Değişkenlere Ait R2 Değerleri 

Değişken R2 Düzenlenmiş R2 

Finansal Tedbirler 0.087 0.084 

Hazırlık ve Planlama 0.606 0.605 

Krizden Öğrenilenler 0.709 0.705 

Krizin Yansımaları 0.484 0.477 

Tasarruf Tedbirleri 0.131 0.128 

Uygulamaların Algılanan Başarısı 0.703 0.700 

Yönetimin Algılanan Başarısı 0.790 0.786 

Üretim ve Pazarlama 0.640 0.639 



M. Aslan – D. Küçükaltan – D. Uzun 12/3 (2020) 2382-2406 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2398 

 



M. Aslan – D. Küçükaltan – D. Uzun 12/3 (2020) 2382-2406 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2399 

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Her ne kadar Çince kriz anlamında kullanılan Weiji kelimesinin “tehlike ve fırsat” anlamına geldiği iddiası 

gerçeği yansıtmasa da kelimenin doğru anlamı olan “dönüm noktası” (Mair, 2009) aslında kriz ve sonrasında 

yaşanılan süreci tüm yalınlığı ile anlatmaktadır. İyi yönetilemediği zaman neden olduğu hasar veya iyi 

yönetildiği zaman sunduğu fırsatlarla kriz hem örgütler hem de tüm canlılar için kelimenin tam anlamıyla bir 

dönüm noktası olmaktadır. 

Örgütler açısından bu derece hayati öneme sahip ve yıkıcı etkileri olan krizlere hazırlık ve kriz yönetim 

planları örgütler tarafından ihmal edilmekte (Penrose, 2000:155) ve ancak kriz ortaya çıktığı zaman hazırlıklı 

olmanın ne derece önemli olduğu kavranmaktadır. Her ne kadar örgütlerin krizleri yönetme süreçleri yönetim 

stiline, örgüt kültürüne, iletişimin yoğunluğuna ve en önemlisi de krizin nedenlerine dayansa da ister devlet 

olsun ister işletme ya da STK, tüm örgütler üzerindeki etkileri benzer şekilde ve çoğunlukla da yıkıcı 

olmaktadır. 

Araştırmalarımız sonucunda, yazında bulamadığımızdan dolayı geliştirme ihtiyacı duyduğumuz bu kriz 

öncesi, süreci ve sonrasında yapılan faaliyetleri ve bu faaliyetlerin hem kriz yönetimine hem de örgüte olan 

etkilerini değerlendirme ölçeklerdeki ifadeler, literatür taraması, akademisyenler ve çeşitli sektörlerdeki 

yöneticilerle görüşülerek oluşturulmuştur. Oluşturulan ifade havuzu hem yönetici hem de akademisyen olan 

kişilerin yardımıyla düzenlenmiştir. Yapılan pilot çalışmada elde edilen verilerle gerçekleştirilen analizler 

sonrasında ifadelere son hali verilerek saha çalışmasına başlanmıştır. Saha çalışmasında toplanan anketlerden 

sadece çeşitli pozisyonlarında görev yapan 153 yöneticinin doldurduğu anketler analize dâhil edilmiştir.  

Saha çalışmasında elde edilen verilerle öncelikle Keşfedici Faktör Analizi (Exploratory Factor Analysis – EFA) 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Daha sonra elde edilen faktörlerin iç tutarlılıklarının belirlenmesi amacıyla 

güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan tüm istatistiksel analizlerde anlamlılık 

düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiş ve elde edilen tüm sonuçlar çift yönlü olarak sınanmıştır.  

Yapılan çalışma sonucunda örgütlerin kriz öncesi yaptıkları çevresel tarama ve hazırlık, kriz süresince aldıkları 

finansal tedbirler, tasarruf tedbirleri ve yaptıkları üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerini, örgüte yansıyan krizin 

etkisi ve yaşanılan krizden öğrenilenlerin örgüte uyarlanmasının yanı sıra kriz sürecinde yapılan uygulamaların 

algılanana başarısı ile kriz yönetiminin algılanan başarısını ölçümleyen 7 ayrı ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilmiş 

ölçekler kullanılarak Yapısal Eşitlik Modeli oluşturulmuş ve mevcut veriler ile analiz edilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar geliştirilen ölçeklerin kriz yönetim sürecindeki değişkenleri açıklama düzeylerinin oldukça iyi bir 

seviyede olduğunu göstermektedir.  

Bu çalışmada geliştirilmiş olan kriz yönetim süreci faaliyetlerini ölçümleyen 7 ölçek tek başlarına değil, örgüt 

kültürü, iletişim, liderlik tarzı veya karar alma tarzı gibi diğer değişkenlerle birlikte kullanıldığı takdirde daha 

anlamlı sonuçlar üretebilecektir. 

Geliştirdiğimiz ölçekler tek başlarına dâhi Krizden Öğrenilenlerin Uyarlanması değişkeninin yaklaşık %71’ini, 

Kriz Yönetiminin Algılanan Başarısının %79’undan fazlasını, Hazırlık ve Planlamanın %60’ından fazlasını, 

Üretim ve Pazarlama Faaliyetlerinin %64’ünü, Krizin Yansımalarının yaklaşık %50’sini ve Kriz Yönetimin 

Başarısına Etki Eden Uygulamalar Algısının yaklaşık %71’ini ölçüyorsa, diğer değişkenlerle birlikte 

oluşturulacak modelde bu değerlerin daha da yukarılara gelmesi beklenmelidir. 

Geliştirilmiş kriz yönetim ölçeğinin son hali EK-1’de verilmektedir. Veriler 2020 yılı öncesinde toplandığından 

dolayı etik kurul izni alınmamıştır. 
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EK 1: Geliştirilen Ölçeklerin Son Hali 

Lütfen aşağıdaki soruları, yukarıda belirtmiş olduğunuz krizi göz 

önünde bulundurarak cevaplayınız. 
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İşletmeniz dâhilinde krize neden olabilecek potansiyel tehlike 

ve risklere (kaza, yangın, çatışma, grev, geri dönüşü yüksek 

maliyetli yanlış veya hatalı üretim/tasarım vb.) karşı ne ölçüde 

önlemler alınırdı? 

1 2 3 4 5 6 7 

Rakip ve olası rakiplerin faaliyetleri ne ölçüde takip ve analiz 

edilirdi? 
1 2 3 4 5 6 7 

Önceden yaşanan krizlerden elde edilen tecrübeler ışığında, 

gerekli önlemler ne ölçüde alınır ve uygulanırdı? 
1 2 3 4 5 6 7 

Faaliyet gösterilen pazarda sektörel, siyasi, ekonomik 

gelişmeler ne ölçüde takip edilir, pazara olabilecek olası etkileri 

analiz edilirdi? 

1 2 3 4 5 6 7 

Faaliyet gösterilen pazarda talep ve tercihlerdeki değişimler ne 

ölçüde önceden araştırılıp gerekli aksiyonlar alınırdı? 
1 2 3 4 5 6 7 

Üretim, satış, bakım/onarım, kaynak kullanımı, insan 

kaynakları vb. gibi raporlar ne ölçüde hazırlanır, incelenir ve 

gerekli aksiyonlar alınırdı? 

1 2 3 4 5 6 7 

Ne ölçüde üretim/hizmet dahil tüm faaliyetlerle ilgili 

gelişmeler takip edilir işletmenize uyarlanırdı?  
1 2 3 4 5 6 7 

Ne ölçüde iç iletişime, çalışan ve paydaşlarla bilgi paylaşımına 

önem verilirdi? 
1 2 3 4 5 6 7 
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Yaşanan krizin boyutları ve olası etkilerinin tespiti için ne 

ölçüde çalışmalar yapıldı? 
1 2 3 4 5 6 7 

Krizden çıkış için yapılması gerekenlerle ilgili takımlar 

oluşturuldu mu? ve gerekli çalışmaları yapmaları ne ölçüde 

sağlandı? 

1 2 3 4 5 6 7 

Krizin boyutları, etkileri ve krizi aşmak için uygulanacak 

eylem planı çalışanlar ve paydaşlarla ne derece doğru bir 

şekilde paylaşıldı? 

1 2 3 4 5 6 7 
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İ Krizin etkilerini azaltmak için çok aktif bir satış ve pazarlama 

stratejisi ne ölçüde izlendi? 
1 2 3 4 5 6 7 
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Yeni mal/hizmet arzına yönelik pazarlama faaliyetlerine ne 

ölçüde ağırlık verildi? 
1 2 3 4 5 6 7 

Ne ölçüde (ihracat dâhil) daha istikrarlı yeni pazarların 

arayışına gidildi? 
1 2 3 4 5 6 7 

Üretim/hizmet ve operasyon maliyetlerini azaltmak ve 

verimliliği arttırmak için ekipmanlara-teknolojiye ne ölçüde 

yatırımlar yapıldı? 

1 2 3 4 5 6 7 

Rekabetçi konumun sürdürülebilmesi için AR-GE ve ÜR-GE 

faaliyetlerine ne ölçüde ağırlık verildi? 
1 2 3 4 5 6 7 
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Çalışanlar ne ölçüde ücretsiz izne çıkartıldı veya sayısı 

azaltıldı? 
1 2 3 4 5 6 7 

İşletme bütçesinin her kaleminde ne ölçüde kesinti yapıldı? 1 2 3 4 5 6 7 

Kritik stok seviyeleri azaltılarak ve sadece günlük mal/hizmet 

üretiminin gerektirdiği oranda hammadde/ara mamul 

bulundurulmasına ne ölçüde özen gösterildi? 

1 2 3 4 5 6 7 
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Finans kuruluşları ve tüm alacaklılarla borçların yeniden 

yapılandırılması konusunda ne derece pazarlık yapıldı? 
1 2 3 4 5 6 7 

Alacakların, gerekirse bazı indirimler yapılarak erken 

tahsilatına ne ölçüde ağırlık verildi? 
1 2 3 4 5 6 7 

Yöneticilerinizin krizi öngörmede, kriz süreci ve sonrasındaki yönetim 

ve uygulamalarındaki başarısını nasıl değerlendirirsiniz? 
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Bu krizi öngörmede yönetimin başarısı 1 2 3 4 5 6 7 

Krize zamanında müdahalede yönetimin başarısı 1 2 3 4 5 6 7 

Kriz süresince yönetimin olaylara yaklaşımı ve ele alış şekli 1 2 3 4 5 6 7 

Kriz süresince yönetimin sorunlara farklı çözümler üretmedeki 

başarısı 
1 2 3 4 5 6 7 

Kriz sonrasında yönetimin, normalleşme sürecinde olaylara 

yaklaşımı ve ele alış şekli 
1 2 3 4 5 6 7 
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Kriz başında ve süresince yönetimin aldığı kararlar ne derece 

yerinde ve çözüme yönelikti? 
1 2 3 4 5 6 7 

Aşağıda verilmiş ifadelerin, yukarıda belirtilen kriz yönetimi sürecine 

etkilerini, her bir ifadenin altındaki skalayı kullanarak değerlendiriniz. 
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Kriz ilk ortaya çıktığında yapılmış olan hazırlık toplantıları ve 

eylem planlarının etkisi. 
1 2 3 4 5 6 7 

Satış ve pazarlama konusunda alınan önlem ve aksiyonların 

etkisi 
1 2 3 4 5 6 7 

Mal/Hizmet, üretim faaliyetlerinde alınan önlem ve 

aksiyonların etkisi 
1 2 3 4 5 6 7 

İnsan Kaynakları konusunda alınan önlem ve aksiyonların 

etkisi 
1 2 3 4 5 6 7 

Finans konusunda alınan önlem ve aksiyonların etkisi. 1 2 3 4 5 6 7 

Çalışanlar ve paydaşlarla iletişimin etkisi. 1 2 3 4 5 6 7 

Sektörel, siyasal ve ekonomik gelişmelerin analiz edilmesi. 1 2 3 4 5 6 7 

Lütfen yukarıda belirttiğiniz kriz sonrasını değerlendirerek aşağıdaki 

soruları cevaplayınız 
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Purpose – The aim of this research was to determine whether there are relationships between 

leaders’ dark triad and employee burnout and whether employees’ perception of dark leadership 

mediates these relationships.  

Design/methodology/approach – For this purpose, surveys were conducted in the Ankara, Istanbul, 

Izmir, Bursa, Samsun, Ordu, Antalya, Gaziantep, and Mugla provinces of Turkey in units of 12 

different private security companies. The sample consisted of 116 leaders and 494 employees who 

reported to those leaders. Because the sample comprised two levels (i.e., individual and group 

levels), the data were analyzed through the hierarchical linear modeling technique.  

Findings – The findings indicated that there were significant relationships between perceived dark 

leadership and employee burnout, between leaders’ dark triad and perceived dark leadership, and 

between leaders’ dark triad and employee burnout. Additionally, perceived dark leadership 

mediated the relationships between leaders’ dark triad and employee burnout.  

Discussion – This research contributed to the theory by uncovering the mediating role of perceived 

dark leadership between dark personality traits of leaders and employee burnout. Additionally, 

significant relationships were discovered between research variables through multilevel analyses 

that resulted in more robust implications. Moreover, practitioners are able to improve managerial 

processes by paying attention to undesired consequences of dark leadership and leaders’ dark triad.         

 

Introduction 

Much research has been conducted on burnout among employees. Nevertheless, the phenomenon of burnout 

remains important in the management literature, as it has significant undesirable consequences for both 

organizations and employees (Lee & Ashforth, 1996). Burnout can be defined as a psychological syndrome in 

which an employee who is constantly exposed to stressors feels depleted of energy and mentally exhausted 

(Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Studies have revealed that various individual and situational factors lead 

to burnout (Halbesleben & Buckley, 2004). However, to my knowledge, the relationship between dark 

personality traits among leaders and burnout among their subordinates has not yet been fully clarified by 

empirical studies.  

Dark personality traits can be defined with a “dark triad” structure consisting of narcissism, psychopathy, and 

Machiavellianism (Paulhus & Williams, 2002). Leaders, like everyone, may have different levels of dark 

personality traits. In particular, lower-level leaders, such as line managers, have constant interaction with 

employees in their daily lives at work. As a result, the dark personality traits of these leaders and the behaviors 

they exhibit around these traits may lead to undesired consequences, such as burnout among employees. 

Leaders' behaviors exhibited as a product of dark personality traits may result in subordinates perceiving dark 

leadership. Perceived dark leadership may in turn trigger burnout. Dark leadership can be defined as a 

phenomenon comprising wearisome, insincere, and tyrannical behaviors of a leader that are displayed to a 

specific subordinate or subordinates and cause subordinates to get physiological and/or psychological harm 

(Başar, Sığrı, & Basım, 2016). Although the link between personality traits and behaviors of dark leaders has 
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been noted using different definitions in past studies (Ashforth, 1994; Glad, 2002; Rosenthal & Pittinsky, 2006; 

Padilla, Hogan, & Kaiser, 2007; Lipman-Blumen, 2005, 2011; Furnham, Richards, & Paulhus, 2013; Volmer, 

Koch, & Göritz, 2016; Babiak & Hare, 2006; Mathieu, Neumann, Hare, & Babiak, 2014; Mathieu & Babiak, 2015, 

2016), to my knowledge, no study has established this relationship with empirical, multilevel research. To fill 

this gap, this study investigated how leaders’ behaviors that were formed around dark personality traits were 

perceived by employees, what types of results these behaviors had in terms of employee burnout, and whether 

there was a relationship between the leaders’ dark personality traits and burnout among the employees. 

Because of the undesirable consequences of burnout syndrome for organizations and employees, 

understanding the factors that lead to burnout may encourage efforts to eliminate these factors in the future. 

In addition, since leadership is one of the factors directly influencing an organization’s effectiveness, success, 

and well-being, evaluating the results of leaders’ dark personality traits in the eyes of subordinates may 

increase efforts to improve the selection process of organizational leaders. From this point of view, answering 

the research questions is thought to be important in terms of contributing to the theory, leading future research, 

guiding practitioners, and improving managerial processes. In this paper, first, the theoretical framework of 

the research is established, then the research data are analyzed, and finally, the findings are evaluated and 

discussed in terms of theory and practice.  

Theoretical Framework 

Burnout 

Burnout is a psychological syndrome in which an employee who is constantly exposed to stressors feels 

depleted and mentally exhausted (Maslach et al., 2001). When employees experience constant stress, they react 

to stressors. This reaction often manifests itself as emotional exhaustion, depersonalization, and diminished 

sense of personal accomplishment (Maslach & Jackson, 1986). In some sources, depersonalization is expressed 

as cynicism, and diminished sense of personal accomplishment is expressed as decreased professional efficacy 

(Schaufeli, Leiter, Maslach, & Jackson, 1996). Responses to the factors that cause employees to experience 

chronic stress constitute the structure of the burnout (Maslach, 1982; Demerouti, Bakker, Nachreiner, & 

Schaufeli, 2001). Emotional exhaustion is often the first reaction of employees to factors that cause chronic 

stress, the most easily recognized symptom of burnout, and a manifestation of employees' mental fatigue due 

to chronic stress (Maslach, 1982). Depersonalization is characterized by cynical feelings, attitudes, and 

behaviors (Sarros & Sarros, 1992). In the organizational context, cynicism is expressed as alienation of 

employees from the groups, service recipients, and individuals they interact with daily, as well as their work, 

and through exhibiting negative, indifferent, and disparaging attitudes and behaviors (Breso, Salanova, & 

Schaufeli, 2007). A decrease in professional efficacy or sense of personal accomplishment refers to the 

assessment of employees in terms of the decrease in their competence, productivity, performance, and 

efficiency in relation to their work, duties and responsibilities. Employees come to this conclusion through 

self-assessment (Maslach, 1998).   

Dark Leadership 

To date, leadership has been explained around a number of virtues, ideals and approaches focusing on 

favorable leader behaviors and characteristics, such as transformational leadership (Bass, 1985), ethical 

leadership (Brown, Trevino, & Harrison, 2005), and authentic leadership (Walumbwa, Avolio, Gardner, 

Wernsing, & Peterson, 2008). However, some organizational leaders are far from these ideals and have 

negative impacts on their subordinates. Consequently, over time, a large amount of research has been 

conducted to identify leader behaviors that negatively affect subordinates, and various leadership approaches 

have been developed to explain the dark side of leadership (Bligh, Kohles, Pearce, Justin, & Stovall, 2007; 

Schyns & Schilling, 2013; Başar et al., 2016). These include petty tyranny (Ashforth, 1994), abusive supervision 

(Tepper, 2000; Yagil, 2005), narcissistic leadership (Glad, 2002; Rosenthal & Pittinsky, 2006), toxic leadership 

(Whicker, 1996; Lipman-Blumen, 2005, 2011), bad leadership (Kellerman, 2004), despotic leadership (De 

Hoogh & Den Hartog, 2008), downward bullying (Rayner & Cooper, 1997; Quine, 1999), destructive 

leadership (Padilla et al., 2007; Bligh et al., 2007), and dark leadership (Başar et al., 2016). Dark leadership 

refers to wearisome, insincere, and tyrannical behaviors and attitudes that are displayed by a leader to a 

specific employee or employees and cause those employees to get physiological and/or psychological harm 
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(Başar et al., 2016). What these leadership approaches have in common is that they all explain the dark side of 

leadership (Başar & Basım, 2018). 

Dark Leadership and Burnout  

Dark leadership behaviors have undesirable consequences for both organizations and employees (Ashforth, 

1994; Bligh et al., 2007). Such behaviors can be directed to the organization and/or the employees. Burnout is 

one of the consequences of leaders' dark behaviors toward employees (Yagil, 2006). Wearisome, insincere, and 

tyrannical behaviors by leaders may lead to a decrease in employees’ resources, such as social support, health 

status, social relations, or the expected return on the resources spent. According to the conservation of 

resources theory (Hobfoll, 1989), such conditions lead to stress and burnout. In addition, leaders’ wearisome, 

insincere, and tyrannical behaviors are expected to increase job demands, such as work overload, negative 

environmental conditions, work-family conflict, and emotional needs, and to decrease job resources, such as 

employees’ control over their tasks, opportunities to improve themselves, participation in decision making, 

receipt of feedback, fairness of rewards, role clarity, opportunities for promotion, task variety, supervisor 

support, team spirit, and intergroup solidarity. According to the job demands – job resources theory 

(Halbesleben & Buckley, 2004; Neveu, 2007; Demerouti et al., 2001), employees burn out when these conditions 

occur. In the meantime, wearisome, insincere, and tyrannical behaviors may increase employees’ workload, 

reduce or completely eliminate their control over their work, cause unfair distribution of rewards, destroy 

employees' perceptions of the fairness of management and create appropriate conditions for employees to 

experience a conflict of values. According to the six areas of worklife theory (Maslach & Leiter, 1997; Leiter & 

Maslach, 1999), these conditions explain employee burnout. Indeed, Yagil (2006), Akman (2016), and Sezici 

and Güven (2017) found that dark leadership behaviors, under different names and constructs, result in 

burnout. In light of these evaluations, the first, second, and third hypotheses were developed as follows:      

Hypothesis 1: There is a positive relationship between employees’ perceived dark leadership and exhaustion. 

Hypothesis 2:  There is a positive relationship between employees’ perceived dark leadership and cynicism. 

Hypothesis 3: There is a negative relationship between employees’ perceived dark leadership and professional efficacy.  

Dark Triad 

Individuals can exhibit functional behaviors as well as nonfunctional behaviors. Dark personality traits 

explain behavioral tendencies and attitudes that are nonfunctional and perceived as repulsive by others 

(Hogan & Kaiser, 2005). Narcissism, psychopathy, and Machiavellianism, which constitute the dark triad 

structure, are among the socially repulsive personality traits and have attracted the attention of researchers 

(Paulhus & Williams, 2002; Furnham et al., 2013).  

The word narcissism was inspired by the ancient Greek myth Narcissus, who fell in love with his own image 

(Raskin & Terry, 1988; Rosenthal & Pittinsky, 2006). The phenomenon of narcissism became widely known 

through Freud's studies (1950, 1957). Indeed, each individual has a certain degree of narcissistic needs. 

Narcissism entails characteristics such as grandiosity, sense of uniqueness, entitlement, dominance, 

superiority, and exploitiveness (Pincus et al., 2009).  

Psychopathy manifests itself in insensitive and unscrupulous attitudes and behaviors, such as using others for 

one’s own interests, not worrying about others, not caring about rules, not feeling guilt and regret when one’s 

behaviors harm others, and behaving thoughtlessly (Lee & Ashton, 2005). Most of the work on psychopathy 

is based on observations made by Cleckley (1988). The main components of psychopathy are impulsivity, 

callousness, manipulation, exploitation, thrill seeking, remorselessness, low empathy and anxiety (Paulhus & 

Williams, 2002).   

The development of Machiavellianism as a personality trait was influenced by the philosophy of Niccolo 

Machiavelli, a philosopher who lived in the 16th century (Furnham et al., 2013). Machiavellianism began to 

attract the attention of researchers with the work of Christie and Geis (1970). Machiavellianism is defined as 

an individual's prioritization of his or her own interests and the use of others for this cause. It is characterized 

by exploiting others for individual interests and purposes, lying, deceiving, persuading, cunning, insensitivity, 

insincerity, strategic thinking and acting, forming alliances and unethical behavior (Jones & Paulhus, 2014). 



U. Başar 12/3 (2020) 2407-2423 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2410 

Leaders’ Dark Triad and Employees’ Perceived Dark Leadership 

Individuals’ behaviors, statements, and attitudes are among the components of personality. There is a 

relationship between an individual's personality and his or her pattern of behaviors and attitudes. In other 

words, personality explains the behaviors of individuals (Penney & Spector, 2002; Hogan & Kaiser, 2005). 

Based on this approach, individuals with dark personality traits are expected to exhibit repulsive, unpleasant, 

and negative attitudes and behaviors. A leader’s personality is one of the factors explaining his or her 

behaviors and, thus, the leadership style he or she applies. Essentially, who one is, indicates how one will lead 

(Bass, 1985; Hogan & Kaiser, 2005). Indeed, studies on the dark side of leadership support this point of view. 

For instance, according to Ashforth (1994), leaders’ individual tendencies and beliefs are the precursors of 

petty tyranny. According to Glad (2002), there is a relationship between the personalities and behaviors of 

tyrants. Tyrants' personalities are mostly narcissistic and consist of vaingloriousness, lack of self-confidence, 

and cruelty. According to Rosenthal and Pittinsky (2006), the visions, plans, and actions of narcissistic leaders 

are parallel to their psychological needs. To Padilla et al. (2007), one of the factors constituting destructive 

leadership is a leader’s personality traits. According to Lipman-Blumen (2005, 2011), there is a relationship 

between the personality traits and behaviors of toxic leaders. The personality traits noted by Lipman-Blumen 

coincide with those considered dark personality traits. According to Furnham et al. (2013), Volmer et al. (2016), 

and Furtner, Maran, and Rauthmann (2017), dark personality traits are one of the components of structures 

that explain the dark side of leadership. Babiak & Hare (2006), Mathieu et al. (2014), and Mathieu and Babiak 

(2015) pointed out the relationship between psychopathy and negative behaviors of leaders. To Mathieu and 

Babiak (2016), leaders with psychopathic personality traits exhibit abusive behaviors. These studies’ 

conclusions indicate that dark personality traits essentially cover tendencies to behave insensitively, 

insincerely, thoughtlessly, and emotionlessly. Additionally, these traits include deceiving, despising, and 

exploiting others (Jones & Paulhus, 2014; Jones & Weiser, 2014). Therefore, leaders’ dark personalities may 

lead to destructive and negative behaviors for both their subordinates and their organizations. Subordinates 

who are exposed to destructive, unpleasant, and negative attitudes and behaviors of their leaders are expected 

to develop dark leadership perception. With this in mind, the fourth hypothesis of the research is as follows:  

Hypothesis 4: There is a positive relationship between leaders’ dark personality traits and employees’ perceived dark 

leadership.  

Leaders’ Dark Triad and Employee Burnout 

Leaders’ dark personality traits may be regarded as a threat that forms a basis for undesired behaviors 

resulting in a decrease in employees’ resources and nonrepayment of their labor or spent resources. According 

to the conservation of resources theory, such a situation leads to burnout (Hobfoll, 1989). Similarly, a leader's 

dark personality traits may be considered one of the factors that feed dark behaviors and, thus, indirectly lead 

to an increase in the job demands of employees. Additionally, these traits may be perceived as a threat that 

results in a decrease in employees’ job resources. According to the job demands – job resources theory, such a 

condition leads to burnout as well (Demerouti et al., 2001). Moreover, a leader's dark personality traits may 

produce undesired consequences, such as an increase in employees’ workload and a decrease in their 

autonomy, causing employees to develop a perception of injustice, lack of support, and value conflict. 

According to the six areas of worklife theory, these conditions lead to employee burnout (Maslach & Leiter, 

1997; Leiter & Maslach, 1999). Indeed, Mathieu et al.’s (2014) findings indicate a positive relationship between 

psychopathic personality traits of leaders and stress experienced by employees. According to the findings of 

Mathieu and Babiak (2015), there is a positive relationship between leaders’ psychopathic personality traits 

and employees’ job dissatisfaction, intention to quit and neglect of work duties. Similarly, according to the 

findings of Mathieu and Babiak (2016), there is a positive relationship between the psychopathic personality 

traits of leaders and job dissatisfaction and intention to quit among employees. Gkorezis, Petridou, and 

Krouklidou (2015) also pointed out the positive relationship between leaders’ Machiavellist characteristics and 

the emotional exhaustion of their subordinates. Volmer et al.’s (2016) findings indicate a positive relationship 

between the dark personality traits of leaders and emotional exhaustion of their employees. However, all of 

these studies were at the individual level. In other words, the data were collected from only one sample (i.e., 

employees), and the personality traits of the leaders were measured through the employees' perceptions. To 

my knowledge, there has not been a study examining the relationships between leaders’ dark personality traits 

(i.e., narcissism, Machiavellianism, and psychopathy) and employee burnout (i.e., exhaustion, cynicism, and 
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decreased professional efficacy) through multilevel research. Nevertheless, the findings obtained in the 

aforementioned studies and theoretical arguments give an idea of the relationships between dark personality 

traits among leaders and burnout among their employees that supports the evaluations made so far. Thus, the 

fifth, sixth, and seventh hypotheses are as follows:     

Hypothesis 5: There is a positive relationship between leaders’ dark personality traits and exhaustion of employees.  

Hypothesis 6: There is a positive relationship between leaders’ dark personality traits and cynicism of employees. 

Hypothesis 7: There is a negative relationship between leaders’ dark personality traits and the professional efficacy of 

employees. 

In addition to these assessments, the possible relationships between leaders’ dark personality traits and 

employee burnout may be explained by employees' perceived dark leadership. To my knowledge, research 

supporting this view has not previously been performed. However, in light of the evaluations made so far, it 

is expected that leaders reflect their dark personality traits through undesired attitudes and behaviors and 

that employees who are exposed to those behaviors perceive dark leadership and eventually burn out. Yukl’s 

(1989) contention that leaders’ behaviors mediate the effects of their personality traits supports this view. In 

fact, in previous sections of this study, theories were posited on the relationships between leaders’ dark 

personality traits and employees’ perceived dark leadership, between employees’ perceived dark leadership 

and burnout, and between leaders’ dark personality traits and employee burnout. In this context, the final 

hypothesis is as follows: 

Hypothesis 8: Employees’ perceived dark leadership mediates the relationship between leaders’ dark personality traits 

and employee burnout. 

Method 

Research Design, Universe, and Sample 

This study was carried out in accordance with a cross-sectional research design. The study population 

consisted of 270845 employees working at organizations in the private security sector in Turkey (GDS, 2018). 

The sample consisted of 494 employees and 116 line managers to whom these employees reported. The 

participants were from 12 different organizations located in the Ankara, Istanbul, Izmir, Bursa, Samsun, Ordu, 

Antalya, Gaziantep, and Mugla provinces of Turkey. The sample represented the population at a 95% 

confidence level and ±5 confidence interval. The sample was determined through convenience sampling and 

consisted of two levels (i.e., individual and group). The individual level refers to the employees, and the group 

level refers to the groups represented by each leader. Therefore, leaders and employees form a nested structure. 

That is, employees are nested in groups. The smallest group comprises at least 3 subordinates and a line 

manager. The largest group comprises 9 subordinates and a line manager. The average number of 

subordinates attached to a line manager is 4.  

Of the 494 employees who made up the individual level, 360 (72.9%) were men, 134 (27.1%) were women, 325 

(65.8%) were married, 169 (34.2%) were single, 68 (13.8%) had a secondary school degree, 164 (33.2%) had a 

high school degree, 146 (29.6%) had an associate’s degree, 103 (20.9%) had an undergraduate degree, and 13 

(2.6%) had a graduate degree. Their ages varied between 23 and 49 (χ = 33.26, s = 5.57). Their professional 

experience varied between 1 and 27 years (χ = 10.97, s = 5.42). 

Of the 116 line managers who made up the group level, 94 (81%) were men, 22 (19%) were women, 78 (67.2%) 

were married, 38 (32.8%) were single, 9 (7.8%) had a high school degree, 30 (25.9%) had an associate’s degree, 

53 (45.7%) had an undergraduate degree, and 24 (20.7%) had a graduate degree. Their ages varied between 24 

and 55 (χ = 35.30, s= 7.10). Their professional experience varied between 3 and 28 years (χ = 11.41, s= 6.43). 

Data Collection Instruments 

Two types of questionnaire forms were used in the study. One was for leaders, and the other was for 

employees who reported to those leaders. The leader questionnaire contained instructions, the dark triad scale, 

and questions about the participants’ demographic information. The employee questionnaire included 

instructions, the perceived dark leadership scale, the Maslach burnout inventory – general survey, and 

questions about the participants’ demographic information. 
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Dark triad scale 

The short dark triad scale, developed by Jones and Paulhus (2014) and adapted to Turkish by Özsoy, 

Rauthmann, Jonason, and Ardıç (2017), was used. The scale consisted of three factors (i.e., Machiavellianism, 

narcissism, and psychopathy) and 27 items. A sample item is “I like to use clever manipulation to get my way”. 

Each item was measured over 5 points (1: strongly disagree, 5: strongly agree). The scale had a sufficient level 

of construct validity (χ2 = 798.22, p = 0.000, d.f. = 302, χ2/d.f. = 2.64, GFI = 0.89, IFI = 0.96, CFI = 0.96, RMSEA = 

0.06). The Cronbach’s α values were found to be 0.94, 0.86, 0.88, and 0.88 for the entire scale, Machiavellianism, 

narcissism, and psychopathy, respectively.  

Perceived dark leadership scale 

The perceived dark leadership scale developed by Başar (2019, 2020) was used. The scale was developed 

originally in Turkish. It consisted of three factors (i.e., wearisome, insincere, and tyrannical behaviors) and 17 

items. A sample item is “Gives too much work to subordinates”. Each item was measured over 5 points (1: 

never, 5: always). The scale had a sufficient level of construct validity (χ2 = 140.12, p = 0.009, d.f. = 103, χ2/d.f. = 

1.36, GFI = 0.96, IFI = 0.99, CFI = 0.99, RMSEA = 0.02). The Cronbach’s α values were found to be 0.95, 0.96, 

0.94, and 0.97 for the entire scale, wearisome behaviors, insincere behaviors, and tyrannical behaviors, 

respectively.  

Burnout scale 

The Maslach burnout inventory – general survey (MBI-GS, 1996), developed by Schaufeli et al. (1996) and 

adapted to Turkish by Mind Garden (2018), which possesses its copyright, was used. It consisted of three 

factors (i.e., exhaustion, cynicism, and professional efficacy) and 16 items. A sample item is “I feel emotionally 

drained from my work”. Each item was measured over 7 points (0: never, 6: every day). The scale had a 

sufficient level of construct validity (χ2 = 95.01, p = 0.480, d.f. = 95, χ2/d.f. = 1.00, GFI = 0.97, IFI = 1.00, CFI = 1.00, 

RMSEA = 0.01). The Cronbach’s α values were found to be 0.62, 0.95, 0.97, and 0.98 for the entire scale, 

exhaustion, cynicism, and professional efficacy, respectively. The low α value for the entire scale is considered 

to be due to the fact that the professional efficacy had a negative relationship with the other factors (i.e., 

exhaustion and cynicism). Therefore, the values to be considered should be α values of the items that make 

up each factor because the MBI-GS was not designed for single-factor use. 

Research Process 

To test the hypotheses, surveys were conducted in several units of 12 different private security companies 

operating in the Ankara, Istanbul, Izmir, Bursa, Samsun, Ordu, Antalya, Gaziantep, and Mugla provinces of 

Turkey between 25 June and 8 October 2018. For this purpose, several security managers who led security 

operations in a particular facility were visited and informed about the purpose and scope of the research. After 

the consent of a manager was obtained, a survey was conducted at that facility. First, a leader questionnaire 

was given to a line manager who wanted to participate in the survey. As the line manager was filling out the 

questionnaire, the researcher waited for him or her and answered his or her queries. After the line manager 

returned the completed questionnaire, the researcher met with his or her subordinates. After informing each 

subordinate about the purpose and scope of the survey, the researcher gave the employee questionnaires to 

those who wanted to participate in the survey. The employee questionnaires were collected by the researcher 

on the same day they were distributed. To specify each leader, the researcher coded each leader questionnaire 

as Leader 1, Leader 2, Leader 3 and so on. Similarly, to match the employees with their line manager and to 

identify the groups, the researcher coded the employee questionnaires as Group 1, Group 2, Group 3 and so 

on. By this means, for example, there was only one leader questionnaire with the code Leader 1 and more than 

one subordinate questionnaire with the code Group 1. In this way, each employee was matched with his or 

her line manager and groups were identified. Each code was written by the researcher in the upper right-hand 

corner of a questionnaire after it was received from a participant. After the completed questionnaires were 

collected from a particular line manager and his or her subordinates, blank questionnaires were distributed to 

another line manager and his or her subordinates. Each time, only one study was conducted on a particular 

group. In this way, mixing of the participants in different groups was prevented.  



U. Başar 12/3 (2020) 2407-2423 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2413 

Data Analysis Strategy 

The hierarchical linear modeling (HLM) technique was used to test the hypotheses. The variables that 

constituted the individual level were the factors of burnout (i.e., exhaustion, cynicism and professional 

efficacy) and of perceived dark leadership (i.e., wearisome, insincere and tyrannical behaviors), on which data 

were collected from employees. The variables that constituted the group level were the factors of the dark 

triad (i.e., Machiavellianism, narcissism, and psychopathy), on which data were collected from line managers. 

To analyze the data, two separate files were created with IBM SPSS Statistics Version 23 software. The first file 

consisted of the data collected from line managers, and the second consisted of the data collected from 

employees. These files were used by HLM 7 software while testing the hypotheses. The reliability tests of the 

scales were performed with IBM SPSS Statistics Version 23 software, and confirmatory factor analyses were 

performed with IBM SPSS AMOS Version 22 software. The correlation values between the variables were 

calculated with IBM SPSS Statistics Version 23 software. 

Findings 

The correlation coefficients between the variables and the means and standard deviations are presented in 

Table 1. Correlation coefficients could be calculated only between variables of the same level. Each factor of 

perceived dark leadership had a significant relationship with the factors of burnout. Although they provide 

insight into the relationships between variables at the same level, these findings are not suitable for evaluating 

the hypotheses because the group structure was not taken into consideration when calculating the correlation 

coefficients between the variables at the same level. Moreover, the correlation coefficients between variables 

at different levels could not be measured by applying the multiple correlation tests. Therefore, the hypotheses 

were tested in the next step using the HLM technique. 

 

Test of Hypotheses 1, 2, and 3 

For the first and second hypotheses, the dependent variables were the exhaustion and cynicism factors of 

burnout respectively. For the third hypothesis, the dependent variable was the professional efficacy factor of 

burnout. For these hypotheses, the independent variables were the factors of perceived dark leadership. To 

use the HLM technique, it must be statistically confirmed that the dependent variables consist of significant 

groups, or, in other words, that the dependent variables vary at the group level. The HLM 7 software performs 

a one-way ANOVA test to check whether this condition is met. For this purpose, null models must be created 

for each dependent variable. There are no independent variables in null models (Wech & Heck, 2004; Woltman, 

Feldstain, MacKay, & Rocchi, 2012). The null models (i.e., Model 1, Model 2, and Model 3), created for the 

factors of burnout and results obtained after running the models are presented in Table 2. According to the 
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findings, exhaustion, cynicism, and professional efficacy levels were significantly different for each group (𝑥1
2 

=7119.85, 𝑥2
2 =3425.42, 𝑥3

2 = 4623.15, p<0.001).  

 

Following these procedures, Models 4, 5, and 6 were established to reveal the relationships between factors of 

perceived dark leadership and factors of burnout. The findings obtained after the models were run are 

presented in Table 3.  

 

Model 4 was established to reveal the relationships between the factors of perceived dark leadership and 

exhaustion. The results indicated that there were positive and significant relationships between wearisome 

behaviors and exhaustion (γ10 = 0.47, p < 0.001), between insincere behaviors and exhaustion (γ20 = 0.08, p < 0.05) 

and between tyrannical behaviors and exhaustion (γ30 = 0.23, p < 0.001). 

Model 5 was established to reveal the relationships between the factors of perceived dark leadership and 

cynicism. The results indicated that there were positive and significant relationships between wearisome 

behaviors and cynicism (γ10 = 0.56, p<0.001) and between tyrannical behaviors and cynicism (γ30 = 0.39, p < 

0.001).  

Table 2. Results Obtained After Running Null Models 

Models χ2 d.f. u0 (τ00) r (σ2) ICC 

Model 1 (EXH) 7119.85*** 115 0.83 0.05 0.93 

Model 2 (CYN) 3425.42*** 115 1.99 0.29 0.87 

Model 3 (PE) 4623.15*** 115 2.24 0.23 0.90 

Model 7 (WEA) 15723.10*** 115 0.89 0.02 0.96 

Model 8 (INS) 10225.02*** 115 1.17 0.05 0.95 

Model 9 (TYR) 42851.56*** 115 1.24 0.01 0.98 

***p < 0,001 

EXH: Exhaustion, CYN: Cynisism, PE: Professional Efficacy, WEA: Wearisome Behaviors, INS: Insincere Behaviors, TYR: Tyrannical Behaviors 

Model 1: EXHij = γ00  + u0j+ rij 

Model 2: CYNij = γ00  + u0j+ rij 

Model 3: PEij = γ00  + u0j+ rij 

Model 7: WEAij = γ00  + u0j+ rij 

Model 8: INSij = γ00  + u0j+ rij 

Model 9: TYRij = γ00  + u0j+ rij   

 

Table 3. Results of Hypothesis Tests 

Models γ00 γ01 γ02 γ03 γ10 γ20 γ30 
r2 

(Individual level) 

r2 

(Group level) 

Model 4 2,47***    0.47*** 0.08* 0.23*** 0.14  

Model 5 2,60***    0.56*** 0.11 0.39*** 0.06  

Model 6 2,82***    -0.58*** -0.15* -0.36*** 0.08  

Model 10 2,35*** -0.14 0.50*** 0.26*     0.23 

Model 11 2,81*** 0.67*** 0.13 0.00     0.33 

Model 12 2,10*** 0.18 0.18 0.65***     0.46 

Model 13 2,53*** 0.00 0.48*** 0.37**     0.47 

Model 14 2,72*** 0.14 0.56** 0.31     0.25 

Model 15 2,69*** -0.51* -0.49* -0.01     0.24 

Model 16 2,47*** -0.02 0.15 0.36*** 0.37*** 0.07 0.07 0.15 0.76 

Model 17 2,63*** 0.02 0.16 -0.03 0.53*** 0.10 0.36*** 0.06 0.64 

Model 18 2,78*** -0.51** -0.09 0.05 -0.62*** -0.05 -0.34*** 0.07 0.66 
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, r2: Explained variance 

Model 4: EXHij=γ00+γ10*WEAij+γ20*INSij+γ30*TYRij+u0j+u1j*WEAij+u2j*INSij+u3j*TYRij+rij 

Model 5: CYNij=γ00+γ10*WEAij+γ20*INSij+γ30*TYRij+u0j+u1j*WEAij+u2j*INSij+u3j*TYRij+rij 

Model 6: PEij=γ00+γ10*WEAij+γ20*INSij+γ30*TYRij+u0j+u1j*WEAij+u2j*INSij+u3j*TYRij+rij 

Model 10: WEAij = γ00 + γ01*MACj + γ02*NARj + γ03*PSYj + u0j+ rij 

Model 11: INSij = γ00 + γ01*MACj + γ02*NARj + γ03*PSYj + u0j+ rij 

Model 12: TYRij = γ00 + γ01*MACj + γ02*NARj + γ03*PSYj + u0j+ rij 

Model 13: EXHij = γ00 + γ01*MACj + γ02*NARj + γ03*PSYj + u0j+ rij 

Model 14: CYNij = γ00 + γ01*MACj + γ02*NARj + γ03*PSYj + u0j+ rij 

Model 15: PEij = γ00 + γ01*MACj + γ02*NARj + γ03*PSYj + u0j+ rij 

Model 16: EXHij=γ00+γ01*MACj+γ02*NARj+γ03*PSYj+γ10*WEAij+γ20*INSij+γ30*TYRij+u0j+u1j*WEAij+u2j*INSij+u3j*TYRij+rij 

Model 17: CYNij=γ00+γ01*MACj+γ02*NARj+γ03*PSYj+γ10*WEAij+γ20*INSij+γ30*TYRij+u0j+u1j*WEAij+u2j*INSij+u3j*TYRij+rij 

Model 18: PEij=γ00+γ01*MACj+γ02*NARj+γ03*PSYj+γ10*WEAij+γ20*INSij+γ30*TYRij+u0j+u1j*WEAij+u2j*INSij+u3j*TYRij+rij 

EXH: Exhaustion, CYN: Cynisism, PE: Professional Efficacy,  

WEA: Wearisome Behaviors, INS: Insincere Behaviors, TYR: Tyrannical Behaviors,  

MAC: Machiavellianism, NAR: Narcissism, PSY: Psychopathy 
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Model 6 was established to reveal the relationships between the factors of perceived dark leadership and 

professional efficacy. According to the findings, there were negative and significant relationships between 

wearisome behaviors and professional efficacy (γ10 = -0.58, p < 0.001), between insincere behaviors and 

professional efficacy (γ20 = -0.15, p < 0.05), and between tyrannical behaviors and professional efficacy (γ30 = -

0.36, p < 0.001).  

In light of these findings, the first and third hypotheses are supported. However, the second hypothesis is 

partially supported, because there was no significant relationship between perceived insincere behaviors and 

cynicism.  

Test of Hypothesis 4 

For the fourth hypothesis, the dependent variables were the factors of perceived dark leadership, and the 

independent variables were the factors of the dark triad. To use the HLM technique, null models (i.e., Model 

7, Model 8, and Model 9) were created for each factor of perceived dark leadership. The results obtained after 

running the models are presented in Table 2. According to the findings, the levels of the perceived wearisome 

behaviors, insincere behaviors, and tyrannical behaviors were significantly different for each group (𝑥7
2 =

15723.10, 𝑥8
2 =  10225.02, 𝑥9

2 =42851.56, p<0.001).  

Following these procedures, Models 10, 11, and 12 were established to reveal the relationships between factors 

of the dark triad and factors of the perceived dark leadership. The findings obtained after the models were 

run are presented in Table 3.  

Model 10 was established to reveal the relationships between the factors of the dark triad and the perceived 

wearisome behaviors. The findings indicated that there were positive relationships between narcissism and 

wearisome behaviors (γ02 = 0.50, p < 0.001) and between psychopathy and wearisome behaviors (γ03 = 0.26, p < 

0.05).  

Model 11 was established to reveal the relationships between the factors of the dark triad and perceived 

insincere behaviors. The findings indicated that there was a positive and significant relationship only between 

Machiavellianism and insincere behaviors (γ01 = 0.67, p < 0.001).  

Model 12 was established to reveal the relationships between the factors of the dark triad and perceived 

tyrannical behaviors. The findings indicated that there was a positive and significant relationship only 

between psychopathy and tyrannical behaviors (γ03 = 0.65, p < 0.001). According to the findings, the fourth 

hypothesis is partially supported, because significant relationships were found only between some 

dimensions of the dark triad and some dimensions of perceived dark leadership.              

Test of Hypotheses 5, 6, and 7 

For the fifth and sixth hypotheses, the dependent variables were the exhaustion and cynicism factors of 

burnout respectively. For the seventh hypothesis, the dependent variable was the professional efficacy factor 

of burnout. For these hypotheses, the independent variables were the factors of the dark triad. Models 13, 14, 

and 15 were established to reveal the relationships between factors of the dark triad and factors of the burnout. 

Findings obtained after the models were run are presented in Table 3.  

Model 13 was established to reveal the relationships between the factors of the dark triad and exhaustion. The 

findings indicated that there were positive and significant relationships between narcissism and exhaustion 

(γ02 = 0.48, p < 0.001) and between psychopathy and exhaustion (γ03 = 0.37, p < 0.01).  

Model 14 was established to reveal the relationships between the factors of the dark triad and cynicism. The 

findings indicated that there was a positive relationship only between narcissism and cynicism (γ02 = 0.56, p < 

0.01).  

Model 15 was established to reveal the relationships between the factors of the dark triad and professional 

efficacy. The findings indicated that there were negative relationships between Machiavellianism and 

professional efficacy (γ01 = -0.51, p < 0.05) and between narcissism and professional efficacy (γ02 = -0.49, p < 0.05). 

According to the findings, Hypotheses 5 and 6 are partially supported, because significant relationships were 

found only between some factors of the dark triad and the exhaustion and cynicism factors of burnout. 
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Hypothesis 7 is also partially supported, because significant relationships were found only between 

Machiavellianism and professional efficacy and between narcissism and professional efficacy.            

Test of Hypothesis 8 

Certain conditions must be met for a mediation analysis (Baron & Kenny, 1986). In this study, these conditions 

included the following: (1) a significant relationship between the independent variable (leaders’ dark triad) 

and the dependent variable (employee burnout), (2) a significant relationship between the independent 

variable (leaders’ dark triad) and the mediating variable (employees’ perceived dark leadership), (3) a 

significant relationship between the mediating variable (employees’ perceived dark leadership) and 

dependent variable (employee burnout), and (4) when the mediating variable (employees’ perceived dark 

leadership) and the independent variable (leader's dark triad) were entered in the analysis together, a 

significant relationship between the mediating variable (employees’ perceived dark leadership) and the 

dependent variable (employee burnout) persisted, while the relationship between the independent variable 

(leaders’ dark triad) and the dependent variable (employee burnout) either weakened or became insignificant. 

If this relationship became insignificant, it would be possible to consider full mediation. If the strength of this 

relationship decreased, then it would be possible to consider partial mediation (Baron & Kenny, 1986). 

The relationships between employees’ perceived dark leadership and burnout were tested with the first, 

second, and third hypotheses, the relationships between the leaders’ dark triad and employees’ perceived 

dark leadership were tested with the fourth hypothesis, and the relationships between the leaders’ dark triad 

and employee burnout were tested with the fifth, sixth, and seventh hypotheses. Therefore, at this stage, the 

dark triad of the leaders and the employees’ perceived dark leadership were entered into the analysis as the 

independent variables, and employee burnout was entered as the dependent variable to test whether the 

fourth condition of mediation analysis was fulfilled.  

In line with that procedure, Models 16, 17, and 18 were established to reveal the relationships between factors 

of the dark triad, factors of the perceived dark leadership and factors of the burnout. The results obtained after 

the model was run are presented in Table 3. 

Model 16 was established to reveal the relationships between the factors of the dark triad and exhaustion and 

between the factors of perceived dark leadership and exhaustion. The findings indicated that there were 

positive relationships between perceived wearisome behaviors and exhaustion (γ10 = 0.37, p < 0.001) and 

between psychopathy and exhaustion (γ03 = 0.36, p < 0.001).  

Model 17 was established to reveal the relationships between the factors of the dark triad and cynicism and 

between the factors of perceived dark leadership and cynicism. The findings indicated that there were 

significant and positive relationships between perceived wearisome behaviors and cynicism (γ10 = 0.53, p < 

0.001) and between perceived tyrannical behaviors and cynicism (γ30 = 0.36, p < 0.001).  

Model 18 was established to reveal the relationships between the factors of the dark triad and professional 

efficacy and between perceived dark leadership and professional efficacy. The findings indicated that there 

were significant and negative relationships between perceived wearisome behaviors and professional efficacy 

(γ10 = -0.62, p < 0.001), between perceived tyrannical behaviors and professional efficacy (γ30 = -0.34, p < 0.001), 

and between Machiavellianism and professional efficacy (γ01 = -0.51, p < 0.01). In light of these findings, the 

mediation relationships between the variables were examined in stages. 

In the first stage, the relationship between the mediator variable (perceived dark leadership) and the 

dependent variable (burnout) was examined, because to consider a possible mediation, when the independent 

variable (the dark triad) and mediator variable (perceived dark leadership) are entered into the analysis 

together, there must be a significant relationship between the mediator variable and dependent variable. 

Significant relationships were identified between perceived wearisome behaviors and each factor of burnout, 

between perceived tyrannical behaviors and cynicism, and between perceived tyrannical behaviors and 

professional efficacy (Models 16, 17, and 18), which are presented in Table 3. 

In the second stage, which factors of the independent variable (the dark triad) were related to perceived 

wearisome behaviors and tyrannical behaviors was examined. To do so, the findings obtained to test the fourth 

hypothesis were considered. Significant relationships were found between narcissism and perceived 
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wearisome behaviors (Model 10), between psychopathy and perceived wearisome behaviors (Model 10), and 

between psychopathy and perceived tyrannical behaviors (Model 12), which are presented in Table 3.  

In the third stage, the prior relationships between narcissism and the factors of burnout and between 

psychopathy and the factors of burnout were examined. For this purpose, the findings obtained to test the 

fifth, sixth, and seventh hypotheses were considered. Significant relationships were found between narcissism 

and each factor of burnout and between psychopathy and exhaustion (Models 13, 14, and 15), which are 

presented in Table 3. 

In the fourth stage, the relationships between narcissism and each factor of burnout and the relationship 

between psychopathy and exhaustion when the independent variable (the dark triad) and the mediator 

variable (perceived dark leadership) were entered into the analysis together were investigated. For this 

purpose, the findings obtained to test the eighth hypothesis were examined. It was observed that the 

relationships between narcissism and each factor of burnout became insignificant (Models 16, 17, and 18) and 

the strength of the relationship between psychopathy and exhaustion decreased slightly (Model 16, γ03 = 0.36, 

p < 0.001), which is presented in Table 3. In this case, wearisome behaviors fully mediated the relationships 

between narcissism and exhaustion, between narcissism and cynicism, and between narcissism and 

professional efficacy. Additionally, wearisome behaviors partially mediated the relationship between 

psychopathy and exhaustion. Accordingly, the eighth hypothesis is partially supported, because mediation 

occurred only between certain factors. Figure 1 illustrates how employees’ perceived dark leadership 

mediated the relationship between leaders' dark triad and employee burnout.   

 
Figure 1. Mediation Relationship 

Discussion and Conclusion 

According to the findings, the participating employees perceived a low level of dark leadership. It is clear that 

they were mostly exposed to insincere behaviors of their line managers, relatively less exposed to wearisome 

behaviors and least exposed to tyrannical behaviors. In parallel with these findings, participating employees 

had low burnout levels. Therefore, it should not be surprising that participating employees evaluated 

themselves as successful to a certain extent from a professional point of view. They also showed a slight cynical 

tendency and depersonalization and were exhausted emotionally to a lesser extent. Based on these findings, 

it can be assumed that the relations of the participating employees with their line managers were mostly 
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positive. The facts that the Machiavellianism and narcissism levels of the participating line managers were 

slightly above the median and that the psychopathy levels were below the median support this assessment. 

In addition, participating line managers had the most Machiavellist personality trait, relatively less narcissistic 

personality trait, and the least psychopathic personality trait.  

As a result of the analyses, significant relationships were found between employees’ perceived dark leadership 

and burnout. This supports the findings of previous studies investigating the relationships between various 

leadership models that constitute the dark side of leadership and employee burnout, and the evaluations made 

within the framework of theories, such as the conservation of resources theory, job demands – job resources 

theory, and six areas of worklife theory. 

According to the findings, there were significant relationships between leaders’ dark personality traits and 

employees’ perceived dark leadership in various combinations. The fact that there were no significant 

relationships between all dark personality traits of the leaders and all factors of perceived dark leadership 

may be due to individual and contextual differences. When the leaders’ dark personality traits that had 

significant relationships with the employees’ perceived dark leadership are considered, it can be concluded 

that the behaviors defining the dark personality traits overlapped with the employees' perceptions. For 

example, Machiavellian leaders are expected to exploit their subordinates, lie easily, hold their own interests 

above all else, and exhibit unethical behaviors for their own purposes. In that regard, the fact that there were 

positive relationships between the leaders’ Machiavellist personality traits and employees’ perceived insincere 

leader behaviors proved the theoretical link between dark personality traits and behaviors empirically 

(Penney & Spector, 2002; Hogan & Kaiser, 2005; Linton & Power, 2013). Although they are supported by some 

theoretical evaluations, to my knowledge, the relationships between the leaders’ dark personality traits and 

the employees’ perceived dark leadership have not yet been investigated empirically. However, this study 

tested these theoretical arguments. Therefore, the findings are believed to fill an important gap in the research.  

The findings also indicated that there were significant relationships between leaders’ dark personality traits 

and employee burnout in different combinations. The fact that there were significant and positive 

relationships between narcissistic and psychopathic personality traits of the leaders and exhaustion of the 

employees may support and improve on Volmer et al.’s (2016) study, because in that study, both the data on 

employee exhaustion and the data on leaders’ personality traits were collected from the employees and 

analyzed at the individual level. In addition, in Volmer et al.’s (2016) study, burnout was measured in one 

dimension (i.e., emotional exhaustion). However, in this study, the data on the leaders’ personality traits were 

collected from the line managers, and the data on employee burnout were collected from the subordinates of 

those line managers and analyzed at multiple levels according to the hierarchical linear modeling technique. 

Therefore, it is thought that more accurate findings were obtained in this study. Moreover, the findings may 

also improve on the research of Gkorezis et al. (2015) by investigating and revealing relationships between all 

the factors of the dark personality traits of leaders and all the factors of employee burnout. Significant 

relationships found between leaders’ dark personality traits and factors of burnout among employees in the 

multi-level research model appear to have empirically supported the theory. 

Another finding that adds value to the research is that the relationship between leaders’ dark personality traits 

and employee burnout was explained by the perceived dark leadership of employees. To my knowledge, this 

study is the first to establish these relationships operationally. Notably, the relationship between leaders’ 

narcissistic personality trait and employee burnout was fully mediated by leaders’ perceived wearisome 

behaviors. Accordingly, one of the factors revealed to result in employee burnout is leaders’ wearisome 

behaviors. Moreover, leaders’ narcissism is among the determinants leading to this result. It was also 

important to unveil the partial mediating role of leaders’ wearisome behaviors between leaders’ psychopathy 

and employees’ exhaustion because, based on this finding, it is clear that one of the factors that led to 

wearisome behaviors by the leaders and thus employee exhaustion was psychopathy among the leaders. In 

this respect, the findings may contribute to explaining the dark side of leadership and employee burnout.    

It is believed that the findings will encourage future studies in that the theoretical model that has been 

established and tested empirically may be tested in different contexts and professional groups in future 

research and the results obtained compared with the results of future studies. In addition, the empirical model 

developed and empirically tested may be improved in future studies. For example, employees’ personality 
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traits may be added to the model as individual-level variables. Additionally, other personality traits, such as 

type A personality and locus of control, may be added for leaders as group-level variables. Then, the role of 

these variables on employee burnout can be investigated in conjunction with leaders’ dark personality traits 

and employees’ dark leadership perceptions. Furthermore, the performance of leaders and employees may be 

measured within the same model in the context of the relationships in question. Thus, more comprehensive 

findings may be obtained.  

The research can also be viewed in terms of cultural characteristics. Turkish society is culturally collectivist, 

has high power distance, avoids uncertainty and has feminine characteristics (Hofstede, 2001). Additionally, 

in Turkey, paternalistic leadership is frequently applied by managers. It is also expected by subordinates 

(Aycan et al., 2000; Paşa, Kabasakal, & Bodur, 2001). Although paternalistic leadership is perceived by 

employees as a management style that blends compassion, care, and authority in Turkey and in some other 

cultures where collectivism is common, such as the Middle East, Latin America, and Asia Pacific, in cultures 

where individualism is prevalent (i.e., many western cultures), it is viewed with disapproval (Pellegrini & 

Scandura, 2008). Therefore, both the social and cultural characteristics of a society and its approved leadership 

style may have an impact on employees’ perceptions of their managers. Thus, in a society where the power 

distance is high, collectivism is relatively common, and a paternalistic leadership style with authoritarian 

features is acceptable, some leader behaviors that are considered dark in individualistic societies may be 

considered normal. In fact, in this study, participants' perceptions of dark leadership were relatively low. 

Therefore, the role of culture in employees’ perceptions of their managers may be investigated in future 

studies.       

For practitioners, the findings may also provide benefits to improve organizations’ activities and managerial 

processes. According to the findings, leaders’ wearisome, insincere, and tyrannical behaviors led to employee 

burnout. In addition, there were significant relationships between leaders’ dark personality traits and their 

dark behaviors. From this point of view, candidates’ levels of dark personality traits should be investigated 

through tests and interviews during recruitment of personnel for managerial positions, and candidates with 

moderate levels of dark personality traits may be preferred. In addition, awareness of dark leadership and 

employee burnout among employees and managers who are already working in organizations may be raised 

through training. In this way, employees and managers can be made aware of the undesired consequences of 

dark leadership and burnout for both themselves and the organization, so that managers may refrain from 

wearisome, insincere, and tyrannical behaviors and attitudes. By this means, managerial processes may be 

improved. 

Despite the originality of this research and its significant contributions, it has some limitations. The study was 

conducted only among private security sector employees, the number of leaders participating in the research 

was relatively low, and because the study was designed and conducted in accordance with the cross-sectional 

design, it is not possible to discuss causal relationships between the variables. However, the data were 

collected from various sources (i.e., line managers and employees attached to each manager), from different 

organizations operating in the same sector, and at different times (i.e., over a period of approximately three 

and a half months). Additionally, the data were analyzed at the individual and group levels in accordance 

with the hierarchical linear modeling technique. That is why, the research lacked certain issues, such as 

common method variance and multicollinearity. This reinforces the accuracy of the findings. Therefore, 

despite the limitations, it is thought that this research has various advantages in terms of both the originality 

of the established theoretical model and the methods applied in the data collection and analysis processes. 
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Amaç – Çalışmanın temel amacı, tüketicilerin sosyal medyada paylaştıkları kişisel bilgilerin 

(kamuya açıklanmış bilgiler) işletmeler tarafından pazarlama amaçlı (hedefli reklamcılık, müşteri 

ilişkileri ve veri madenciliği) kullanılmasına yönelik hissettikleri rahatlık algısını incelemektir.  

Yöntem – Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi uygulanmış olup, araştırma verileri facebook 

üzerinden toplanmıştır. Veriler SmartPLS programı kullanılarak yapısal eşitlik modellemesi ve 

önem-performans haritası analizleri ile test edilmiştir.  

Bulgular – Araştırma sonucunda, sosyal medyaya yönelik algılanan riskin, medyada paylaşılan 

kişisel bilgilerin işletmeler tarafından pazarlama amacıyla kullanmasına yönelik pazarlama rahatlık 

algısını negatif yönde ve anlamlı olarak etkilediği saptanmıştır. Sosyal medyaya yönelik algılanan 

faydanın, pazarlama rahatlık algısını pozitif yönde ve anlamlı etkilediği, fakat kendini açıklamanın 

pazarlama rahatlık algısı üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Tartışma – Çalışmada en büyük etki düzeyine sahip olan algılanan fayda değişkeni önem-

performans haritası analizi ile daha derinlemesine incelenmiştir. Yapılan analiz sonucuna göre 

tüketiciler, yeni insanları tanımanın ve bu platformlarda ilişkilerini genişletmenin yararları 

nedeniyle, sosyal medyadaki kişisel verilerinin işletmeler tarafından kullanılması konusunda 

kendilerini rahat hissetmektedirler. 
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Purpose – The main purpose of this study was to investigate the individual’s comfort that was felt 

about use the their information posted (information posted publicly) on social media by companies 

for marketing purposes (targeted advertising, customer relationships, and opinion mining).  

Design/methodology/approach – In this study, convenience sampling method was applied and 

research data were collected via facebook. The data were analyzed by using SmartPLS statistic 

program and the model were tested through the partial least squares-based structural equation 

modelling (PLS-SEM) analysis and importance-performance map analysis (IPMA).  

Findings – The results show that perceived risk towards social media has negative effects on 

marketing comfort that consumers feel about the use of their social media data by companies for 

marketing purposes. Perceived benefit toward social media has positive effects on the perception of 

marketing comfort while self-disclosure doesn’t have significant effect on perception of marketing 

comfort.  

Discussion – The perceived benefit variable, which has the greatest effect level, was examined in 

more detail with IPMA. The results of analysis indicate that consumers feel comfortable about the 

use of their social media data by companies, because of the benefits of recognizing new people and 

expanding their relationships on social media platforms. 
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1. GİRİŞ 

“Dijital pazarlama” terimi, dijital kanallar aracılığıyla mal ve hizmetlerin pazarlanmasını tanımlayan belirli 

bir terimden, müşteri edinmek ve müşteri tercihlerini oluşturmak, markaları tanıtmak, müşterileri elde tutmak 

ve satışları artırmak için dijital teknolojileri kullanma sürecini tanımlayan bir şemsiye terime dönüşmüştür 

(Kannan ve Lii 2017). Dijital pazarlama, dijital teknolojileri kullanarak müşterilere ve diğer tüm paydaşlara 

değer yaratma ve onlarla etkili iletişim kurma ve bu iletişimi sürdürme adına gerçekleştirilen faaliyetler ve 

süreçleri ifade etmektedir (Kim vd., 2019). Dijital pazarlamanın sunmuş olduğu en önemli uygulama 

alanlarından birisi sosyal medya platformlarıdır. 

Sosyal medya, “web 2.0’ın ideolojik ve teknolojik temellerine dayanan ve kullanıcı tarafından içerikler 

oluşturmasına ve paylaşmasına izin veren bir grup internet tabanlı uygulamalardır” (Kaplan ve Haenlein, 

2010: 60). Sosyal medya, insanlara bilgi edinme, fikirlerini paylaşma, kendini ifade edebilme ve sosyal 

etkileşim kurabilme gibi çeşitli fırsatlar sunmaktadır (Choi ve Sung, 2018: 2289).  Özellikle son yıllarda 

kullanım oranlarında büyük bir artış olan sosyal medya platformları (facebook, twitter, instagram v.b), 

neredeyse hayatımızın her alanında kendisine yer bulmaktadır. We Are Social ve Hootsuite tarafından 

hazırlanan “2019 yılı Global Dijital İstatistik” raporuna göre Dünya genelinde sosyal medyayı aktif olarak 

kullananların sayısı 3.5 milyara (dünya nüfusunun %45’i) ulaşmışken, 88,44 milyon nüfusa sahip Türkiye’de 

ise bu sayı 52 milyona (Türkiye nüfusunun %63’ü) ulaşmıştır. Ayrıca raporda yayınlanan verilere göre 

Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformu olarak ilk sırada 43 milyon kullanıcıyla Facebook yer 

alırken, 38 milyon kullanıcı sayısıyla Instagram ikinci, 9 milyon kullanıcı sayısıyla Twitter ise üçüncü sırada 

yer almaktadır (Digital, 2019). 

Sosyal medya platformları çok sayıda aktif kullanıcı sayısına sahip olmasının yanında aynı zamanda çok fazla 

veri paylaşımının yapıldığı platformlardır. Örneğin twitter’ın 2016 yılında yayınlamış olduğu istatistiklere 

göre dünya genelinde günlük ortalama 500 milyon tweet atılmıştır (Liu, 2017: 236). Bilgi akışının bu kadar 

yoğun olduğu bu platformlar işletmeler için önemli bir veri kaynağı haline dönüşmüştür. İşletmeler sosyal 

medyada yer alan bu verileri marka yönetimi (Vries, 2012), müşteri ilişkileri yönetimi (Kim ve Ko, 2010), yeni 

mal ve hizmet geliştirme, rekabet analizi (He vd., 2013), gibi çeşitli pazarlama amaçları için 

kullanabilmektedirler. Ancak tüketiciler, sosyal medyada yer alan kişisel bilgilerinin işletmeler tarafından 

kullanmasından dolayı bu verilerin gizliliği konusunda endişe duyabilmektedir (Akar ve Topçu, 2011). Her 

ne kadar sosyal medya platformları, bu tarz endişelerin azaltılabilmesi için çeşitli gizlilik politikaları uygulasa 

da (Wu, 2012: 899), son dönemlerde facebook’un kişisel verileri bazı şirketlere satması gibi gizlilik politikasını 

ihlal eden çeşitli örneklerin yaşanması nedeniyle, insanların sosyal medyada ki kişisel verilerine kimlerin 

erişilebileceği ve bu verilerin ne amaçla kullanılacağı konusunda ki farkındalık düzeyleri artmıştır (DMA, 

2018). 

Sosyal medyada veri güvenliği ve gizliliği, son yıllarda üzerinde en çok tartışılan konulardan biri olmasına 

rağmen tüketicilerin sosyal medyada paylaştıkları kişisel bilgilerinin işletmeler tarafından pazarlama amaçlı 

kullanılmasına yönelik tutumları üzerine yeterli düzeyde araştırma yapılmamıştır. Jacopson vd. (2019) bu 

boşluğa katkı sağlayabilmek adına yapmış oldukları çalışmada, konuya ilişkin yeni bir kavram ortaya 

koymuşlardır: “pazarlama rahatlığı” (marketing comfort). Pazarlama rahatlığı,  “sosyal medya kullanıcısının, 

kendisi hakkında yapılan açıklamalar ya da kendisinin yaptığı açıklamaların (verinin) işletmeler tarafından 

pazarlama amaçlı kullanılmasıyla ilgili hissettiği rahatlık düzeyi” olarak tanımlanmıştır. 

Çalışmada, Jacopson vd. (2019) tarafından oluşturulan araştırma modelinin, Türk kültüründe denenmesi, 

kültürel farklılıklar dolayısıyla model ilişkilerinde ortaya çıkacak benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Ayrıca çalışma bir adım öteye giderek, mevcut modeli daha derinlemesine analiz ederek 

özellikle uygulamacılar ve karar alıcılara yararlı olacak spesifik bilgi ve öneriler sunmayı hedeflemiştir. Bu 

bağlamda, rahatlık duygusuna en çok etkili olan faktör, yeni bir yöntem olan Önem-Performans Haritası 

Analizi ile sınanmıştır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE HİPOTEZLER 

Sosyal Nüfuz Teorisi (Socail Penetration Theory) temeline dayanan İletişim Mahremiyet Yönetimi Teorisi 

(Comunication Privacy Management Theory), bilgi paylaşma ve gizlilik arasındaki diyalektik gerilime 

değinerek, insanların neden kendileri ile ilgili özel bilgileri açığa çıkarmaya veya gizlemeye karar verdiklerini 
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açıklamaktadır (Petronio, 2004: 194). Teori temelde, insanların kişisel bilgilerini paylaşmaları sonucunda 

oluşabilecek riskleri ve faydaları hesaplayabilmek için oluşturmuş oldukları gizlilik kurallarını nasıl 

geliştirdiklerini açıklamaya çalışmaktadır. Teori ayrıca insanların farklı iletişim ortamlarında kişisel bilgi 

gizliliğini nasıl yönettiklerini de incelemektedir (Petronio, 2013). İletişim mahremiyet yönetim teorisinin temel 

felsefesi üç öğeden oluşmaktadır. Bunlar gizlilik mülkiyeti (privacy ownership), gizlilik kontrolü (privacy 

control) ve gizlilik türbülansıdır (privacy turbulence). Gizlilik mülkiyeti, insanların kendilerine ait özel 

bilgilerin sahibi olduklarını ve bu bilgileri gizleme veya paylaşma haklarının kendilerine ait olduğunu ifade 

etmektedir. Bu açıdan insanlar bilgi mülkiyetini, kısıtlayabilir veya başkalarıyla paylaşabilirler. Bilginin 

“orijinal sahipleri” özel bilgilerini başkalarıyla paylaştıklarında, bu kişiler bilginin “yetkili ortak sahibi” 

olurlar.  

Gizlilik kontrolü, insanların kendilerine ait özel bilgilerinin akışını kontrol edebilmek için geliştirmiş oldukları 

kuralları ifade etmektedir. Bu kurallar motivasyonlar, kültürel değerler ve durumsal ihtiyaçlar gibi karar 

kriterleri temellinde gelişmektedir. Gizlilik türbülansı, ise oluşturulan gizlilik kurallarının ihlal edilmesi 

sonucunda oluşan problemlerdir (Petronio, 2013: 8). 

İletişim mahremiyet yönetim teorisi, sosyal medya kullanıcılarının, medyada bilgi paylaşımı ve gizlilik 

sınırlarını nasıl yönettiklerini açıklamada kullanılan önemli teorilerden biridir. (Child ve Agyeman-Budu, 

2010; Waters ve Ackerman, 2011; Child ve Westermann, 2013; McNealy ve Mullis, 2019). İletişim mahremiyet 

yönetim teorisi temelinde oluşturulan kavramsal model Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1: Kavramsal Model 

2.1.Kendini Açıklama 

Kendini açıklama, insanların kendileri hakkındaki bilgileri başkaları ile paylaşması veya dışa vurması olarak 

tanımlanabilir. Sosyal medya, insanlara, kendileri hakkında bilgiler paylaşabilmeleri için fiziksel bir ortamın 

ötesinde zamana ve mekâna bağlı olmayan iletişim ortamları oluşturmaktadır (Boyd ve Ellison, 2007: 211). Bu 

sayede insanlar istedikleri yerde ve zamanda bilgilerini ve fikirlerini rahat bir şekilde paylaşabilmektedirler. 

İnsanların, sosyal medyada profil oluşturarak kimlik bilgilerini paylaşması veya resim, video ve durum 

paylaşımları yapması kendini açıklama davranışı olarak gösterilebilir (Lin ve Utz, 2017: 427).  

Gizlilik Endişesi

-Hatalar

-Veri Toplama

-Yetkisiz Girişler

- Kişisel Verilerin 
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- Miktar ve Derinlik

- Kutuplaşma

-Doğruluk
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-Bilgi Paylaşma

-Yeni İlişkiler Kurma

-Öz Sunum

-Hoşnut Olma
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Wheeless (1976) kendini açıklama davranışını dört boyutta açıklamıştır. Bunlar; miktar ve derinlik, 

kutuplaşma, doğruluk ve niyettir.  Miktar, açıklanan bilginin miktarıyla, derinlik ise açıklanan bilginin 

mahremiyetlik derecesiyle ilişkilidir (Bateman vd., 2010: 80); kutuplaşma, insanların kendisiyle ilgili daha çok 

olumlu olan bilgileri açıklaması; doğruluk, insanların kendisiyle ilgili doğruları açıklaması; niyet ise insanların 

kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaları bilinçli bir şekilde yapmasını ifade etmektedir (Gruzd ve Hernanadez-

Garcia, 2018: 419).  

İletişim mahremiyet yönetim teorisine göre insanların kendini açıklama davranışı konusunda ki isteklilik 

düzeyleri,  bilgi gizliliğini yönetmek için oluşturmuş oldukları sınırların seviyesini belirleyen önemli 

faktörlerden birisidir. Araştırmalara göre kendini açıklama konusunda istekli olan insanların oluşturmuş 

oldukları gizlilik sınırları daha açıktır (Krasnova vd., 2012; Gruzd ve Hernandez-Garcia, 2018). Kendini 

açıklama davranışının, insanları sosyal medya platformlarını kullanmaya ve bu platformlarda kendileriyle 

ilgili bilgileri paylaşmaya iten önemli faktörlerden biri olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya konulmuştur (Chang 

ve Hsiao, 2013; Chang ve Heo, 2014; Huang, 2016; Xie ve Karan, 2019). Bu düşüncelerden yola çıkarak, kişisel 

bilgi paylaşımı konusunda daha açık olan insanların, sosyal medyada paylaştıkları kişisel verilerinin 

işletmeler tarafından kullanılması konusunda ki rahatlık düzeylerinin daha yüksek olacağı hipotezi 

oluşturulmuştur.  

H1: Tüketicilerin sosyal medyada kendini açıklama davranışı ile sosyal medyadaki kişisel verilerinin 

işletmeler tarafından pazarlama amacıyla kullanılması rahatlığı arasında olumlu bir ilişki vardır. 

2.2. Sosyal Medyanın Faydaları ve Riskleri 

Sosyal medyayı kullanmanın sağlamış olduğu faydalar, kullanıcıları daha fazla bilgi paylaşmaları yönünde 

motive ederken, sosyal medya kullanmanın oluşturmuş olduğu riskler ise, kullanıcıların medyada bilgi 

paylaşımını önemli ölçüde engellemektedir (Krasnova vd., 2010: 109). Bu nedenle, sosyal medya kullanıcıları 

medyada bilgi paylaşımı yaparken risk ve fayda dengesini göz önünde bulundurmaktadırlar. Sosyal medyada 

bilgi paylaşmanın kullanıcılar için oluşturmuş olduğu en önemli risklerden birisi, paylaşılan bilgilerin gizliliği 

konusunda ki endişelerdir. Smith vd. (1996) bilgi gizliliği endişesini/riskini hatalar, veri toplama, yetkisiz 

girişler ve kişisel verilerin ikincil kullanımı olmak üzere dört boyutta açıklamaktadır.  

Hatalar, kişisel verilerde kasıtlı veya kazayla yapılan hatalara karşı korunmanın yetersiz olduğu konusunda 

duyulan endişe; veri toplama, kişisel verilerin toplanması ve veri tabanlarında depolanması konusunda 

duyulan endişe; yetkisiz girişler, kişisel bilgi sahiplerinden izin almadan, bu bilgilerin üçüncü kişiler tarafınca 

kullanılmasına ilişkin duyulan endişe; ikincil kullanım ise meşru bir işlem için paylaşılan verilerin, amacı 

dışında başka işlemlerde kullanılması konusunda duyulan endişe olarak açıklanmıştır (Smith vd., 1996: 172). 

Yapılan araştırmalar, her bir değişkenin sosyal medyada ki bilgi gizliliği endişesini önemli ölçüde etkilediğini 

ortaya koymuştur (Stewart ve Segars, 2002; Osatuyi, 2015).  

Diğer taraftan sosyal medyanın, kullanıcılarına sağlamış olduğu çeşitli faydalar vardır. Krasnova vd. (2010) 

sosyal medyanın kullanıcılarına sağlamış olduğu bu faydaları dört boyutta açıklamıştır. Bunlar bilgiyi 

paylaşma, yeni ilişkiler kurma, öz sunum ve hoşnut olmadır. Bilgi paylaşma; sosyal medya, kullanıcılarına 

daha az zaman ve çaba harcayarak başka kullanıcılar ile iletişim kurması ve bunu sürdürmesini sağlamaktadır 

(Cheung vd., 2014: 282). Hui vd. (2006) çalışmaları sonucunda, web ortamının sağlamış olduğu zaman 

tasarrufu faydasının, kullanıcıları kendileri ile ilgili daha fazla bilgi paylaşmaları yönünde motive ettiğini 

ortaya koymuşlardır. Yeni ilişkiler kurma; sosyal medya, kullanıcılarına yeni ilişkiler kurabilecekleri geniş bir 

kitle sunmaktadır. Sosyal medya platformları sayesinde insanlar sosyal sermaye birikimlerini artırmaktadırlar 

(Ellison vd., 2007: 1161). Öz sunum; sosyal medyada kullanıcılar, duygu ve düşüncelerini paylaşarak başka 

insanlar üzerinde kendileriyle ilgili izlenim oluşturabilmektedirler (Krasnova vd., 2010: 113). Hoşnut olma; 

sosyal medya kullanmanın sağlamış olduğu keyif ve zevklerdir. Yapılan literatür çalışmalarına göre , sosyal 

medya kullanmanın sağlamış olduğu eğlencenin, medyayı kullanma (Lin ve Lu, 2011) ve medyada bilgi 

paylaşma (Hui vd., 2006) yönünde insanları motive ettiğini ortaya koyulmuştur. Morosan ve DeFranco (2015) 

mobil otel uygulamalarında tüketicilerin kişisel bilgilerini paylaşma istekliliğini araştırdıkları çalışmalarında, 

risk algısının bilgi paylaşma niyetini olumsuz yönde etkilediği, fayda algısının ise bilgi paylaşma niyetini 

olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.  Tarakçı ve Baş (2019) ise sosyal medyanın sağlamış olduğu 

faydalardan biri olan karşılıklı ve hızlı iletişim imkânının, sosyal medya kullanımını önemli ölçüde 
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etkilediğini belirlemişlerdir. Bu düşüncelerden yola çıkarak araştırma hipotezleri aşağıdaki şekilde 

oluşturulmuştur. 

H2: Tüketicilerin sosyal medyaya yönelik fayda algısı ile kişisel verilerinin işletmeler tarafından pazarlama 

amacıyla kullanılması rahatlığı arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H3: Tüketicilerin sosyal medya platformlarına yönelik endişe algısı ile kişisel verilerinin işletmeler tarafından 

pazarlama amacıyla kullanılması rahatlığı arasında negatif bir ilişki vardır. 

3. YÖNTEM 

Sosyal medya kullanıcılarının kamuya açık paylaşımlarının (kişisel verilerinin) işletmeler tarafından 

pazarlama amaçlı kullanılmasıyla (hedefli reklamcılık, müşteri ilişkileri ve veri madenciliğinde) ilgili hissettiği 

rahatlık/rahatsızlığı belirleyen faktörleri belirlemek amacıyla ampirik bir araştırma yürütülmüştür. Bu 

bağlamda çalışmanın ana kütlesini sosyal medya kullanıcıları oluşturmuş ve örnekleme yöntemi olarak 

kolayda örnekleme kullanılmıştır. Optimal örneklem hacmi aşağıda verilen formüle göre hesaplanmıştır. 

n = p*q / (e/z)² = 0.50*0.50  / (0,07 /1,96)² = 250 kişidir.  

Mayıs-Haziran 2019 ayları arasında yapılan saha çalışmasında 251 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak anket formu kullanılmış olup, Facebook üzerinden duyurulan çalışmanın anket 

formunun çevrimiçi olarak doldurulması istenmiştir. Kuramsal modelde yer alan faktörleri ölçmede, 

literatürde yer alan, geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmış mevcut ölçeklerden yararlanılmıştır. Ölçek 

kaynakları aşağıda gösterilmektedir (Tablo 1). Ölçek maddeleri ise Ek 1.’de sunulmuştur. Tüm ölçekler için 

beş parçalı Likert ölçeği (1 Hiç katılmıyorum… 5 Tamamıyla katılıyorum ) kullanılmıştır. 

Tablo 1: Ölçek kaynakları 

Değişkenler Kaynak 

Kendini açıklama          

 

Fayda 

 

Endişe 

 

Tüketici rahatlığı           

Cheng-Yu Lai, Heng-Li Yang, (2015) 

 

Cheung, C., Lee,Z. W.Y. ve Chan, T.K.H. (2015)  

 

Smith, H.,  Milberg, S.  ve Burke, S. (1996)  ve  Osatuyi, B. (2015)                                                       

        

Jacobson, J., Gruzd A. ve Hernandez- Garcia, A. (2019)                                                   

                                       

 

3.1.Analizler ve Bulgular 

Öncelikle örneklemi tanımlamak için profil analizi yapılmıştır. Daha sonra faktör ölçekleri için güvenirlilik 

analizleri ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Kuramsal modeldeki ilişkileri belirlemek üzere 

ise yapısal eşitlik modellemesi (YEM-yol analizi) uygulanmıştır. 

Örneklemin profil analizinde saptamalar şu şekildedir: Örneklemin %61,4’ü kadın, %38,6’sı erkektir. Yaş 

aralığı %64,9 25 yaş altı, %24,3’ü 25-34 yaş aralığı, %4,4’ü 35-44 yaş aralığı, %2’si 45-54 yaş aralığında ve %4,4’ü 

55 yaş ve üzeridir. En çok kullanılan sosyal medya hesaplarına göre katılımcıların %14,3’ü Facebook, %10,4’ü 

Twitter, %69,3 Instagram, %1,2 Linkedin ve %4,8 diğerleri şekilde oranlanmaktadır. 

Bundan sonraki adımda, Kavramsal modelde ifade edilen ilişkilerin sınanması için Hair vd. (2018) önerisi 

izlenerek yapısal eşitlik modeli analizi Smart PLS.3 kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Kavramsal model, ikinci düzey yapıları (second-order constructs) içeren bir hiyerarşik bileşen modelidir 

(Hierarchical component model-HCM). Model, hiyerarşik bileşen model türlerinden Yansıtıcı-Şekillendirici 

model (Reflective –Formative model) şeklinde oluşturulmuştur. Üst düzey yapı (Higher-order construct-

HOC), yansıtıcı şeklinde ölçülen alt düzey yapıların (Lower-order construct-LOC) daha genel yapısını temsil 

eder. Herhangi spesifik bir alt düzey yapı, üst-düzey yapının nedeni olan bir değişken olmaktan çok onu 

şekillendiren bir yapıdır. Nomolojik bağlamda, üst düzey yapı, alt düzey yapı ile yapısal modeldeki diğer içsel 

örtük değişkenler (endogenous latent variables) arasındaki ilişkide aracılık rolü oynar.  
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Modelimizde; Faydalar üst yapısı (birinci düzey yapıları özetçe temsil eden), bilgiyi paylaşma, yeni ilişkiler 

kurma, öz sunum ve hoşlanma olmak üzere dört alt düzey yapıdan oluşmaktadır. Kendini açıklama üst yapısı, 

miktar ve derinlik, kutuplaşma, doğruluk ve niyet olmak üzere dört alt düzey yapıdan oluşmaktadır. 

Endişeler üst yapısı ise, hatalar, veri toplama, yetkisiz girişler ve kişisel verilerin ikincil kullanımı olmak üzere 

dört alt düzey yapıdan oluşmaktadır. Bağımlı değişken (hedef değişken) ise pazarlama rahatlığıdır. Rahatlık 

üç farklı neden değişken niteliğindeki birbirinden bağımsız değişkenle ölçüldüğünden yansıtıcı değil, 

şekillendirici (formative) bir yapıya sahiptir. Hair vd. (2018: 55) bu tür modellerde önce ölçme modelinin 

geçerlilik ve güvenirliliğinin değerlendirilmesini daha sonra iki aşamalı yaklaşımın kullanılmasını 

önermektedirler. Çalışmada bu öneri izlenmiştir. 

 
Şekil 2: Ölçme modeli 

Birinci aşamada, tekrarlayan gözlenen değişkenler yaklaşımı (Repeated indicators approach) kullanılmıştır. 

Ölçme modeli, toplam 34 gözlenen değişken, 12 birinci düzey örtük değişken ve 3 ikinci düzey değişken ile 1 

bağımlı değişken olmak üzere, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir. Analizde, 10 gözlenen 

değişken faktör yükleri 0,70’in altında olduğu için modelden çıkarılmıştır. Ölçme modelindeki örtük 

değişkenlerin ölçümlerini tahmin etmek için A Modu kullanılmıştır. Özellikle yansıtıcı-şekillendirici yapıların 

(formative) olduğu hiyerarşik bileşen modellerinde ve R2  ‘nin 0,30 dan küçük olduğu durumlarda, A Modunu 

kullanmak daha doğru sonuçlar vermektedir (Hair, 2018). 

Teknik olarak tekrarlayan gözlenen değişkenler yaklaşımında birinci düzey örtük değişkenlerin gözlenen 

değişken sayısının birbirinden çok farklı olmaması gerekir (Hair vd., 2018: 50). Aksi takdirde, değişken sayısı 

fazla olan örtük değişkenin ikinci düzey örtük değişken içindeki payı diğerine göre fazla olduğundan, birinci 

düzey değişkenle ikinci düzey örtük değişken arasındaki ilişki, diğerine nazaran gerçekte olmadığından fazla 

çıkar (Hair vd., 2018). Bu bağlamda modelimizdeki gözlenen değişken sayısının birbirine yakın olduğu ve bu 

sorunu barındırmadığı görülmüştür. Ayrıca, yalnızca alt düzey yapıların ölçme modeli değil, üst düzey 

yapıların ölçme modeli de sınanmalıdır. Ancak, hiyerarşik bileşen modelinde farklı olarak üst yapı örtük 

değişkenlerin kendi aralarında ya da gözlenen değişkenlerle ilişkileri değil, üst yapının kendi alt yapı örtük 

değişkenleriyle ilişkileri sınanmalıdır. Hair vd. (2018) yansıtıcı-şekillendirici hiyerarşik bileşen model türünde 
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ayrışma geçerliliğinin (discriminant validity) yalnızca birinci düzey yapılar ve modelin tüm diğer yapıları 

arasında olması gerektiği, ancak, birinci düzey yapılar ve ikinci düzey yapılar arasında incelenmesinin 

gerekmediğini ifade etmektedirler. Dolayısıyla ayrışma geçerliliği bu temelde sınanmıştır. 

Tablo 2: Gözlenen değişkenlerin (maddelerin) faktör yükleri ve ağırlıkları 

 Bilgi Doğ 

ruluk 

Hata 

lar 

 

Hoş 

lanma 

Kutup 

laşma 

Mik.- 

Derin 

Niyet Top 

lama 

Yetki 

siz 

Öz 

sunum 

İkincil İlişki Rahat 

lık 

A1  0,80            
A2  0,86            
A3  0,86            
A4  0,74            
AD1      0,88        
AD2      0,88        
P2     0,90         
P3     0,87         
I1       0,83       
I2       0,86       
I3       0,85       
ER1   0,81           
ER2   0,87           
ER3   0,86           
C3        0,88      
C4        0,94      
UA2         0,93     
UA3         0,92     
SU1           0,90   
SU2           0,86   
IS1 0,75             
IS2 0,84             
IS3 0,82           0,91  
NRB2            0,85  
NRB3          0,84    
SP1          0,89    
SP2          0,87    
SP3              
EJ1    0,86          
EJ2    0,92          
EJ3    0,88          
MC1             0,31 
MC2             0,40 
MC3             0,38 

Analiz sonucunda (Şekil 2), birinci düzey DFA neticesinde elde edilen uyum iyiliği değerleri, şu şekilde 

bulunmuştur: SRMR değeri 0,012 ve NFI değeri 0,994’dur. Bu değerler kabul edilebilir düzeylerdedir ve 

hemen hemen mükemmele yakındır. Elde edilen uyum değerlerinin kabul edilmesi, modelin veri ile uyumlu 

ve kabul edilebilir olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, Tablo 2’de görüldüğü gibi tüm maddelerin faktör 

yüklerinin 0,70’ in üzerinde ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir. İkinci düzey yapıların ise, Şekil 2’de 

görüldüğü gibi üçünün de ağırlıkları (weights) anlamlı bulunmuştur. Tüm VIF (variance inflation factor) 

değerlerinin eşik değer olan 5’in altında olduğu gözlemlenmiştir (Hair 2018). Aynı bulgu bağımlı değişken 

olan rahatlık için de söz konusudur (Tablo 2). Dolayısıyla modelde çoklu doğrusal bağlantının 

(multicollinearity) olmadığı saptanmıştır. 
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Yapı Güvenirliliği (Construct Reliability) açısından (Tablo 3), birinci düzey örtük değişkenlerin ölçeklerinin 

ölçülmek istenen yapıyı ölçüp ölçmediğine ilişkin güvenirlilik analizi sonucunda tüm ölçeklerin Cronbach 

alfa değerleri eşik değer olan %70’in üstünde bulunmuştur ve yüksek güvenirliğe sahip olduğu belirlenmiştir 

(Nakip, 2013: 205). Bütünleşik Güvenirlilik (Composite Reliability) 0,84 ten 0,91’e kadar sıralanmaktadır. Bu 

saptama ise ölçme modelinin bütünleşik güvenirliliğinin iyi olduğunu göstermektedir. Bulgular, önerilen 

ölçüm modelinin veri ile uyumlu ve kabul edilebilir olduğunu, dolayısıyla araştırmadan elde edilen verilerin 

öngörülen kuramsal yapı ile uyuştuğunu kanıtlamaktadır. Gözlenen değişkenlerde örtük değişken tarafından 

açıklanan ortalama varyans (average variance extracted-AVE) değerleri ise eşik değer olan 0,50’nin 

üzerindedir (Fornell ve Larcker, 1981: 382-388). Bu saptamalar ise ölçme modelindeki yapıların yakınsaklık 

geçerliliğini kanıtlamaktadır. 

Tablo 3: Ölçeklerin yapı güvenirliliği ve geçerliliği 

 Cronbach 

Alpha 

Rho_A Bütünleşik 

Güvenirlilik 

Açıklanan Ortalama Varyans (AVE) 

Bilgi 

 

0,729 0,732 0,847 0,650 

Doğruluk 

 

0,836 0,838 0,891 0,673 

Endişeler 

 

0,812 0,842 0,856 İkinci düzey yapı olduğu için 

hesaplanmamıştır. 

Faydalar 

 

0,834 0,839 0,870 İkinci düzey yapı olduğu için 

hesaplanmamıştır. 

Hatalar 

 

0,805 0,812 0,885 0,719 

Hoşlanma 

 

0,864 0,866 0,917 0,787 

Kendini açıklama 

 

0,833 0,848 0,870 İkinci düzey yapı olduğu için 

hesaplanmamıştır. 

Kutuplaşma 

 

0,725 0,734 0,879 0,784 

Miktar ve_derinlik 

 

0,729 0,729 0,881 0,787 

Niyet 

 

0,795 0,796 0,880 0,710 

Rahatlık 

 

 1.000   

Toplama 

 

0,785 0,838 0,901 0,820 

Yetkisiz 

 

0,824 0,825 0,919 0,850 

Özsunum 

 

0,832 0,835 0,899 0,749 

İkincil 

 

0,708 0,720 0,872 0,773 

İlişki 

 

0,715 0,750 0,873 0,775 

Ayrışma Geçerliliği, Fornell ve Larcker (1985) kriteri temelinde değerlendirilmiştir (Tablo 4). Bu kritere göre, 

tüm yapıların AVE değerlerinin karekökü, yapılar arası korelasyonlardan yüksek olmalıdır. Bu durum 

ayrışma geçerliliğinin var olduğunu gösterir. Araştırmamızda sonuçlar, ayrışma geçerliliğini ortaya 

koymuştur.  Dolayısıyla sonuçlar, elde edilen verilerin öngörülen kavramsal yapı ile uyuştuğunu 

göstermektedir. 

 



T. Ural – O. Oypan 12/3 (2020) 2424-2441 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2432 

Tablo 4: Ayrışma geçerliliği 

 Bilgi Doğ 

ruluk 

Hata 

lar 

Hoş 

lanma 

Kutup 

laşma 

Miktar  

ve de 

rinlik 

Niyet Top 

lama 

Yetki 

siz 

Öz 

sunum 

İkin 

cil 

İlişki 

Bilgi 0,806            

Doğruluk 0.295 0.820           

Hatalar 0.215 0.275 0.848          

Hoşlanma 0.441 0.273 0.143 0.887         

Kutuplaşma 0.241 0.395 0.163 0.269 0.885        

Miktar 

ve_derinlik 

0.172 0.267 -0.042 0.099 0.319 0.887       

Niyet 0.213 0.538 0.340 0.236 0.308 0.068 0.842      

Toplama 0.091 -0.021 0.181 -0.041 -0.025 -0.216 0.016 0.906     

Yetkisiz 0.408 0.201 0.356 0.296 0.080 -0.117 0.218 0.341 0.922    

Özsunum 0.220 

 

0.136 0.100 0.320 0.323 0.189 -0.004 -0.017 0.019 0.865   

İkincil 0.405 

 

0.127 0.250 0.258 0.073 -0.141 0.203 0.327 0.737 0.004 0.879  

İlişki 0.435 

 

0.233 0.094 0.335 0.167 0.167 0.241 -0.045 0.177 0.368 0.159 0,888 

Ek olarak, rahatlık duygusunu şekillendiren değişkenlerin ağırlıklarına bakıldığında kişisel verilerin müşteri 

ilişkilerinde kullanılması (0,40) en büyük ağırlığa sahiptir. Daha sonra sırasıyla, mal veya hizmetlerle ilgili 

fikir madenciliğinde kullanılması (0,38) ve hedefli reklamcılıkta kullanılması (0,31) gelmektedir. Dolayısıyla, 

sosyal medya kullanıcılarının rahatlık duygusunu, kişisel verilerin müşteri ilişkilerinde kullanılması daha 

ağırlıklı olarak belirlemektedir. 

İkinci aşamada ise; ikinci düzey değişkenler tekrarlı gözlenen değişkenlerle ölçüldüğünden ve üç yapının da 

R2 değerleri 1 olduğu için ( üst düzey yapının tüm varyansı kendi alt düzey değişkenleri tarafından 

açıklandığından) ikinci düzey değişkenlerin birinci aşamada elde edilen faktör skorları kullanılarak yol analizi 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 3 ). 

 
Şekil 3. Yol katsayıları 
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Yol analizi sonuçlarına göre; faydalar örtük değişkeninin rahatlık değişkeni üzerindeki yol katsayı değerinin 

pozitif ve anlamlı olduğu görülmüştür (β=0,18, p< 0,01). Aynı şekilde endişeler değişkeninin rahatlık 

değişkeni üzerindeki yol katsayısının anlamlı ancak negatif olduğu saptanmıştır (β= -0,14, p< 0,01). Kendini 

açıklama örtük değişkenin ise rahatlık üzerindeki etkisi anlamsızdır (β= 0,11, p > 0,05).  Her bir değişkenin 

yollarına ait standardize beta ve anlamlılık değerleri Tablo 5’ de gösterilmiştir. Dolayısıyla, H1 hipotezi red 

edilirken, H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir. Kişisel verilerin işletmeler tarafından kullanılması konusunda 

sosyal medya kullanıcısının duyduğu rahatlık hissini, sosyal medyanın faydaları olumlu etkilerken, bu 

konuda duyulan endişeler negatif etkilemektedir. Kullanıcının kendini açıklama düzeyinin ise kişisel verilerin 

işletmeler tarafından kullanılma olasılığına karşı hissedilen rahat olma ya da rahatsız olma duygusuna bir 

etkisi olmadığı görülmektedir. 

Alt boyutlar açısından bakıldığında ise, sosyal medyanın sağladığı faydaların algılanmasında hoşlanma 

duygusunun (β= 0,48) ve özsunumun (β= 0,36) ağırlıklı olarak belirleyici olduğu görülmektedir. Endişe ya da 

risk algılamalarında ise, işletmelerin kişisel verileri toplaması (β= 0,39) ve güvenlik konusunda yapılan hatalar 

(β= 0,37) ağırlıklı olarak belirleyici olmaktadır. 

Tablo 5. Model yol katsayıları 

Yollar Standardize β Anlamlık (p değeri) 

Kendini açıklama → Rahatlık 

Endişeler              → Rahatlık 

Faydalar               → Rahatlık 

 

0,110 

-0,144 

0,180 

 

0,10 

0,01 

0,01 

 

 

3.2. Faydalar Örtük Değişkeni İçin Önem-Performans Haritası Analizi (Important-Performance Map 

Analysis (IPMA).  

Önem-performans analizi, standart PLS-SEM (Partial Least Square-Structural Equation Modeling) analizi 

sonucunda elde edilen yol katsayılarını örtük değişkenin ortalama skorlarını kullanarak daha derinlemesine 

açıklamaya yarayan bir analizdir (Fornell vd., 1996). IPMA spesifik bir bağlı değişkeni tahmin etmede (target 

variable) etkili olan diğer bir örtük değişkenin önemini (sahip olduğu toplam etki ile ölçülen) ve performansını 

(ortalama faktör skorlarıyla ölçülen) belirlemeye yarar. Böylece, düşük performans ancak yüksek öneme sahip 

alanların (değişkenlerin) saptanmasını sağlayarak uygulamacılara ve karar alıcılara bu alanları iyileştirme 

önerileri sunabilmeyi sağlamaktadır. Hair vd. (2018: 109), gereklilik olmamakla birlikte, modeldeki tüm örtük 

değişkenler yerine yalnızca en çok etkili olan örtük değişkenin incelenmesini önermektedir. Bu öneri 

doğrultusunda yalnızca faydalar örtük değişkeni için IPMA gerçekleştirilmiştir.  

Bu analiz gerçekleştirilmeden önce analizin koşullarının sağlanıp sağlanamadığı temel kontroller yapılarak 

sınanmıştır. Birincisi, değişken ölçümlerinin metrik olması gerekliliğidir. Çalışmamızda gözlenen değişkenler 

Likert tipi ölçekle ölçülmüştür ve bu ölçek nötr noktası olan eşit aralıklara sahip bir ölçektir (equidistant scale). 

Dolayısıyla, analizde gereken 0 ve 100 arasında değişen bir ölçeğe dönüştürme işlemi rahatlıkla 

gerçekleştirilebilir. İkincisi, tüm gözlenen değişkenlerin aynı yönde ölçülmüş olması koşuludur. Bu aşamada 

çalışmamızda, yalnızca en yüksek etkiye sahip faydalar örtük değişkeni incelendiğinden, bu değişkenin 

gözlenen değişkenlerinin tümü aynı yönde ifadeleri içermektedir. Üçüncüsü, negatif bir ağırlık değerinin 

(outer weights) olmamasıdır. Bu ağırlıklar gözden geçirilmiştir ve negatif ağırlık bulunmamıştır. Tüm 

ağırlıklar pozitiftir.  

Örtük değişkenler düzeyinde yapılan analiz sonucunda elde edilen haritada, sağ-alt alana düşen değişkenin 

ilişki (yeni ilişkiler kurma faydası) değişkeni olduğu görülmektedir (Şekil 4). 
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Şekil 4. Örtük değişkenler için önem performans haritası 

Gözlenen değişken düzeyinde yapılan analizde ise sağ-alt alana düşen değişkenlerin önem sırasına göre NRB3 

(Sosyal medya aracılığıyla yeni insanları tanıma faydası) ve NRB2 (Sosyal medyanın kullanıcının iletişim ağını 

genişletmesine yardımcı olma faydası) olduğu görülmüştür (Şekil 5). Bu faydaların her ikisi de ilişki örtük 

değişkenin gözlenen değişkenleridir.  

Dolayısıyla, sosyal medya kullanıcılarının kişisel verilerinin işletmeler tarafından kullanılmasıyla ilgili 

hissettiği rahatlık duygusu, bu platformlarda yeni kişileri tanıma ve ilişkilerini genişletme faydasından dolayı 

olumlu olmakta veya tolerans gösterilebilmektedir. Ancak bu durum, kullanıcı için çok önemli iken 

platformların sunduğu olanakların performansının düşük olduğu görülmektedir. Kişisel verileri kullanacak 

işletmelerin, sosyal medya kullanıcılarının ilişki ağını genişletebildikleri platformları dikkate almaları ya da 

bu platformların kullanıcıları için daha fazla ilişki ağı yaratması gerekmektedir. 

 

Şekil 5. Gözlenen Değişkenler İçin Önem-Performans Haritası 

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu çalışmada, tüketicilerin sosyal medyada paylaştıkları kişisel bilgilerinin işletmeler tarafından pazarlama 

amaçlı kullanılmasına yönelik hissettikleri rahatlık düzeyi, iletişim mahremiyet yönetim teorisi çerçevesinde 

incelenmiştir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, sosyal medya kullanıcılarının, medyaya yönelik fayda 

algıları, sosyal medyada paylaştıkları kişisel bilgilerinin işletmeler tarafından pazarlama amacıyla 

kullanılmasına yönelik rahatlık düzeyini pozitif yönde etkilerken, sosyal medyada yer alan kişisel bilgilerin 

gizliliği konusundaki endişelerin ise bu rahatlık düzeyini negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

açıdan mahremiyet iletişim teorisi ile uyumlu olarak H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir. Bu sonuçlara göre 

insanlar, sosyal medyanın kendileri için oluşturmuş olduğu gizlilik risklerinin farkında olmasına rağmen, 

sosyal medyanın kendilerine sağlamış olduğu faydalardan dolayı, bilgi gizliliği konusunda belirli oranda 

taviz verebilirler. Laufer ve Wolfe (1977) tarafından geliştirilen gizlilik hesaplama teorisine (Privacy Calculus 



T. Ural – O. Oypan 12/3 (2020) 2424-2441 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2435 

Perspective Theory) göre insanlar herhangi bir davranışı gerçekleştirmeleri sonucunda ortaya çıkacak riskler 

ve faydalar arasında karşılaştırma yaparlar. Karşılaştırma sonucunda riskler daha baskın ise davranışı 

gerçekleştirmeme, faydalar daha baskın ise davranışı gerçekleştirme yönünde karar alacaklarını 

savunmaktadır. Culnan ve Armstrong’un (1999) gizlilik hesaplama teorisini bilgi sistemleri alanına uyarlamış 

oldukları çalışma sonuçları da bu düşünceyi destekler niteliktedir. Literatürde, insanların sosyal medyada 

bilgi paylaşmanın oluşturabileceği risklerin farkında olmasına rağmen, sosyal medyada bilgi paylaşma 

isteklerinin devam etmesi durumunu “gizlilik paradoksu”(privacy paradox) kavramıyla açıklanmıştır 

(Taddicken, 2014; Barth ve De Jong; 2017; Barth vd., 2019) 

Diğer taraftan sosyal medya kullanıcılarının, medyada kendileri hakkında bilgi paylaşımı yapma isteği ile 

kişisel verilerin işletmeler tarafından pazarlama amacıyla kullanılmasına yönelik hissettikleri rahatlık düzeyi 

arasında bir ilişki bulunmamıştır. Bu açıdan H1 hipotezi ret edilmiştir. Literatürde yapılan çalışmalar 

incelendiğinde insanların çeşitli nedenlerden dolayı (sosyal medyaya güvenmeme, sorumluluk altına girme 

korkusu, çeşitli psikolojik faktörler vb.) sosyal medyada kendileri hakkında bilgi paylaşmak yerine kendilerini 

gizlemeye yönelik bir tutum benimsedikleri görülmektedir (Ortiz vd., 2018).  

Bu çalışmanın teorik olarak literatüre üç önemli katkısı vardır. İlk olarak, Jacobson vd. (2019) tarafından sosyal 

medya kullanıcılarının, medyada yer alan kişisel bilgilerinin pazarlama amaçlı kullanılmasına yönelik rahatlık 

düzeylerini araştırmak amacıyla geliştirilen kavramsal model farklı bir kültürde incelenerek, modelin 

güvenirliliği ve geçerliliği test edilmiştir. İkinci olarak, iletişim mahremiyet yönetim teorisinin, sosyal 

medyada ki insan davranışlarının incelenmesi konusunda kullanım alanının genişlemesine katkı sağlanmıştır. 

Üçüncü ve literatürdeki özgün katkı olarak, çalışmada kavramsal model önem-performans haritası analiziyle 

daha derinlemesine incelenmiştir.  

Çalışma, uygulamacılar için de önemli pratik bilgiler sunmaktadır. Tüketiciler, sosyal medyada yer alan kişisel 

verilerini kullanan işletmelere/markalara karşı olumsuz bir tutum benimseyebilirler. Araştırmanın 

bulgularından yola çıkarak uygulamacıların bu tarz olumsuz tutumlarla karşılaşmamaları için çeşitli 

önerilerde bulunmaktayız. Öncelikle önem-performans analizi sonuçlarına göre, bireylerin sosyal medyada 

yeni insanlar tanıma ve ilişki ağını genişletme isteğinin yaratmış olduğu fayda algısı, sosyal medya 

platformlarında paylaştıkları kişisel verilerin işletmeler tarafından kullanılmasına yönelik tutumlarını olumlu 

yönde etkilediğini saptanmıştır. Bu açıdan işletmelerin veri analizi için tercih edecekleri sosyal medya 

platformlarını seçerken, kullanıcı sayısı daha fazla olan platformları tercih etmesi önerilir. Öte yandan çalışma 

sonuçlarına göre %69,1’lik oranla tüketiciler tarafından aktif olarak en çok kullanılan sosyal medya platformu 

Instagramdır. Bu sonuçlar, uygulamacıların hangi sosyal medya platformlarını tercih edilebilecekleri veya 

hangi sosyal medya platformlarında faaliyetlerini yoğunlaştırabilecekleri konusunda fikir sahibi olmalarını 

sağlanacaktır. Diğer önemli bir sonuca göre, her ne kadar sosyal medya kullanıcıları, medyanın sağlamış 

olduğu faydalardan dolayı bazı mahremiyetliklerinden vazgeçebilir durumda olsalar da, kullanıcılar için 

gizlilik riski de büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle uygulamacıların veri toplamak için tercih edecekleri 

sosyal medya platformlarının etkin gizlilik politikalarına sahip olup olmadıklarına dikkat etmeleri 

gerekmektedir. Özellikle kullanıcılarına bilgi gizliliklerini düzenlemeleri konusunda daha fazla yetki veren 

platformların tercih edilmesi önerilmektedir. Ayrıca sosyal medya verilerinin kullanımından doğan etik 

sorumluluklar, uygulamacılar tarafından dikkat edilmesi gereken bir başka önemli konulardan biridir. Sosyal 

medyada etik konusu, dijital dünyanın giderek daha büyümesi ve gelişmesi nedeniyle çok daha karmaşık bir 

duruma gelmiştir. Bu nedenle sosyal medyada ki kişisel verilerin kullanımı sonucunda oluşabilecek hukuki 

sorumluluklara karşı, pazarlama yöneticilerinin dijital okur-yazarlık konusunda gerekli eğitimleri almaları 

büyük bir önem arz etmektedir.  

Pazarlama rahatlığı kavramı literatürde yeni bir kavram olması nedeniyle, kavramın genelleştirilebilirliğini 

artırabilmek için, gelecekte yapılacak çalışmaların kavramı farklı kültürlerde sınaması büyük bir öneme 

sahiptir. Ayrıca araştırma modeli, demografik özellikler açısından bir farklılık gösterip göstermediği de 

incelenebilir. 

Birçok araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları bulunmaktadır. Zaman ve ekonomik 

kısıtlardan dolayı araştırma verileri, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak ve küçük örneklem hacmi ile 

toplanmıştır. Bundan dolayı, araştırma sonuçları genelleştirilirken dikkatli olunmalıdır. 
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Ek 1: Ölçekler 

 

Kendini Açıklama Ölçeğinin Boyutları 

1. Miktar ve Derinlik -Genelde sosyal medyada, uzun zamandır 

kendimden bahsediyorum. 

-Sosyal medyada duygularımı sık sık 

tartışıyorum. 

-Sosyal medyada kişisel inanç ve düşüncelerimi 

sıklıkla ifade ediyorum. 

-Genelde kendimle ilgili bilgileri sosyal medyada 

açıklamak istemiyorum. 

-Kendimle ilgili kişisel ve samimi şeyleri sosyal 

medyada çekinmeden sık sık açıklıyorum. 

-Sosyal medyada kendimle ilgili paylaşımlar 

yaptığımda, bu paylaşımlar oldukça ayrıntılıdır. 

 

2. Kutuplaşma -Genellikle kendimle ilgili olumlu şeyleri sosyal 

medyada paylaşırım 

-Normalde sosyal medyada güzel duygularımı 

ifade ederim. 

-Genel olarak, kendime dair sosyal medyadaki 

açıklamalarım olumsuz olmaktan çok olumlu 

açıklamalardır. 

3. Doğruluk 

 

 

 

 

 

 

 

-Sosyal medyada paylaştığım hislerim, 

duygularım ve deneyimlerimdeki ifadelerim 

gerçekten beni yansıtır. 

-Sosyal medyadaki açıklamalarım, gerçekte kim 

olduğumu tamamen doğru bir şekilde 

yansıtıyor. 

-Sosyal medyadaki açıklamalarım; hislerimi, 

duygularımı ve deneyimlerimi doğru bir şekilde 

yansıtabilir. 

-Sosyal medyadaki hislerim, duygularım ve 

deneyimlerimle ilgili ifadelerim her zaman kendi 

öz algılamalarımdır. 

4. Niyet -Kişisel duygularımı sosyal medyada ifade 

ettiğimde ne yaptığımın ve söylediğimin her 

zaman farkındayım. 

-Sosyal medyada hislerimi açığa vurduğumda 

bunu bilinçli olarak yaparım. 

-Sosyal medyada kendimle ilgili neyi açığa 

vurduğumun bilinçli olarak farkındayım. 

 

 

 

Sosyal Medyanın Faydaları Ölçeğinin Boyutları 

1. Bilgi Paylaşma -Sosyal medya, süre gelen faaliyetlerim hakkında 

tüm arkadaşlarımı bilgilendirmenin kolay bir 

yoludur. 

-Arkadaşlarımla yeni bir şeyler paylaşmak 

istediğimde sosyal medya zaman kazanmamı 

sağlıyor. 
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-Sosyal medya arkadaşlarımla bilgi 

paylaşımında bulunmak için etkin bir yoldur. 

2. Yeni İlişkiler Kurma -Sosyal medya aracılığıyla ilgi alanımı paylaşan 

yeni insanlarla bağlantı kurabiliyorum. 

-Sosyal medya iletişim ağımı genişletmeme 

yardımcı oluyor. 

-Sosyal medya aracılığıyla yeni insanlar 

tanıyorum. 

 

3. Öz Sunum -Sosyal medyada başkaları üzerinde iyi bir etki 

bırakmaya çalışıyorum. 

-Sosyal medyada kendimi olumlu bir şekilde 

sunmaya çalışıyorum.  

-Sosyal medya,  başkalarına en iyi taraflarımı 

sunmama yardımcı oluyor. 

 

4. Hoşnut Olma -Sıkıldığımda sık sık sosyal medyaya giriyorum. 

-Sosyal medyayı eğlenceli buluyorum.  

-Sosyal medyada keyifli ve rahatlatıcı zaman 

geçiriyorum. 

 

 

 

 

Sosyal Medyanın Riskleri Ölçeğinin Boyutları 

1. Hatalar -Sosyal medya siteleri, veri tabanlarındaki kişisel 

bilgilerin doğruluğundan emin olmak için daha 

fazla adım atmalıdır. 

-Sosyal medya siteleri, kişisel bilgilerdeki 

hataları düzeltmede daha iyi prosedürlere sahip 

olmalıdır.  

-Sosyal medya siteleri, öneriler sunmadan önce 

kişisel bilgilerin doğruluğunu onaylamaya daha 

fazla zaman ayırmalı ve çaba göstermelidir. 

 

2. Veri Toplama -Sosyal medya sitelerinin, kişisel bilgilerimle 

ilgili soru sorması beni genellikle rahatsız eder. 

-Sosyal medya sitelerinin mevcut konum 

bilgilerimi sorması beni genellikle rahatsız eder. 

-Sosyal medyada bu kadar çok kişiye kişisel bilgi 

vermem beni rahatsız ediyor. 

-Sosyal medya sitelerinin benim hakkımda çok 

fazla kişisel bilgi toplamasından endişe 

duyuyorum. 

 

3. Yetkisiz Girişler -Kişisel bilgiler içeren veri tabanları, ne kadara 

maliyetli olursa olsun, yetkisiz erişime karşı 

korunmalıdır. 

 

-Sosyal medya siteleri, yetkisiz kişilerin 

sitelerindeki kişisel bilgilere erişemediklerinden 

emin olmak için daha fazla adım atmalıdır.   
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-Kişisel bilgiler içeren veri tabanları yüksek 

düzeyde korunmalıdır. 

4. Kişisel Verilerin İkincil Kullanımı -Sosyal medya siteleri, bilgiyi sağlayan şahıslar 

tarafından yetkilendirilmediği sürece kişisel 

bilgileri hiçbir amaç için kullanmamalıdır. 

 

-İnsanlar herhangi bir nedenle sosyal medya 

sitelerine kişisel bilgi verdiklerinde, bu siteler 

bilgileri hiçbir zaman başka bir amaç için 

kullanmamalıdır. 

 

-Sosyal medya siteleri, bilgiyi sağlayan kişi 

tarafından izin verilmedikçe, kişisel bilgileri asla 

üçüncü taraf kuruluşlarla paylaşmamalıdır. 

 

 

 

 

Pazarlama Rahatlığı Ölçeği 

1. Pazarlama Rahatlığı -Müşteriye özel reklamlarda (Hedeflenmiş 

reklamcılıkta) kullanılması  

-Müşteri ilişkilerinde kullanılması  

-Mal veya hizmetler hakkında fikir 

madenciliğinde kullanılması 
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Amaç – Bu araştırmanın amacı, havacılık sektöründe zaman baskısının teknostrese etkisini ve 

demografik özelliklere göre uçak bakım teknisyenlerinin zaman baskısı ve teknostres algısının 

farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. 

Yöntem – Araştırmanın örneklemini, Malatya ilinde kamu sektöründe çalışan 177 uçak ve helikopter 

bakım teknisyeni oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplamak amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. 

Anketten elde edilen veriler, SPSS 21 ve AMOS 24 paket programlarında ölçek geçerlilik ve 

güvenilirlik, doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon, basit doğrusal regresyon, T-testi ve ANOVA 

analizlerine tabi tutulmuştur.  

Bulgular – Araştırma sonucuna göre, havacılık sektöründe zaman baskısının teknostresi pozitif 

olarak etkilediği; yaş grubu ve eğitim seviyesine göre bakım teknisyenlerinin zaman baskısı 

algısının ve çalışma süresi ile eğitim seviyesine göre teknostres algısının farklılık gösterdiği 

görülmüştür. Medeni durum ve görev ünvanına göre, bakım teknisyenlerinin zaman baskısı ve 

teknostres algısında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Tartışma – Havacılık sektöründe yapılan bu çalışmada, zaman baskısı ve teknostresin pozitif yönde 

ilişkili olduğu ve zaman baskısının bakım teknisyenlerinin teknostres algısındaki değişimin bir 

belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir. Demografik özelliklere göre teknisyenlerin zaman baskısı ve 

teknostres algısı farklılık göstermektedir. Zaman baskısı ve teknostresin uçak bakım sektöründe 

insan faktöründen kaynaklanan hatalara neden olabileceğini söylemek mümkündür. Çalışmanın 

havacılık, uçak bakım ve uçuş emniyeti ile ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Purpose – The purpose of this study is to examine the effect of time pressure on technostress in 

aviation industry and whether the time pressure and technostress perception of aircraft maintenance 

technicians differ according to demographic characteristics. 

Design/methodology/approach – The sampling of the study consists of 177 aircraft and helicopter 

maintenance technicians working in the public sector in Malatya province. Questionnaire method 

was used to collect data in the study. The data obtained from the questionnaire were subjected to 

scale validity and reliability, confirmatory factor analysis, correlation, simple linear regression,     T-

test and ANOVA analysis in SPSS 21 and AMOS 24 package programs. 

Findings – According to the research results, it was seen that time pressure positively affects the 

technostress in the aviation industry. It was observed that the perception of time pressure of 

maintenance technicians according to the age group and education level, and the perception of 

technostress according to the working time and education level differ. However, according to the 

marital status and job title, it was observed that there is no significant difference in maintenance 

technicians' time pressure and technostress perception. 

Discussion – In this study carried out in the aviation industry, it was determined that time pressure 

and technostress are positively related and time pressure is a determinant of the change in the 

perception of technostress of maintenance technicians. According to demographic characteristics, 

technicians' time pressure and technostress perception differ. It is possible to say that time pressure 

and technostress can cause errors caused by the human factor in the aircraft maintenance industry. 

The study is thought to make a contribution to the literature related to the aviation, aircraft 

maintenance and flight safety. 
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1. Giriş  

Küreselleşme ve teknolojik değişimler nedeniyle hızlı bir tempoya sahip günümüz iş hayatında çalışanların 

birçok örgütsel davranış ve kararı belirli bir zaman dâhilinde gerçekleşmektedir. İşlerin belirlenen zamanda 

yapılması, örgütsel hedeflere ulaşmak için işletmeler tarafından istenilen bir durumdur. Bu nedenle örgütsel 

faaliyetlerin yerine getirilmesinde zaman, verimli kullanılması ve iyi yönetilmesi gereken önemli bir kaynak 

haline gelmiştir. İyi yönetilemeyen zaman ise, çalışanların performansını baskı altına alan önemli bir örgütsel 

faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Schreuder ve Mioch’e (2011: 65) göre zaman baskısı, bir işi yapmak için 

gerekli zaman az olduğunda bireyde ortaya çıkan algıdır. Zaman baskısı altındaki bireyler, alternatifler 

üzerinde düşünmeyi bırakıp daha hızlı performans göstermeye, analitik kararlar yerine sezgisel kararlar 

almaya ve bilgi işleme sürecinde derinlemesine değil yüzeysel düşünmeye çalışır. Zaman baskısı, bir işi 

yaparken mevcut sınırlı zamanın sebep olduğu psikolojik duygu durumu ve deneyimidir.  Zaman baskısı, 

çoğunlukla bireylerin karar alma sürecini ve örgütsel performansı negatif olarak etkileyen önemli bir stres 

kaynağıdır (Saptari  vd., 2015: 1). 

Rekabetin sürekli ve kaçınılmaz olduğu iş çevresinde rakiplerine üstünlük sağlamak isteyen işletmeler 

sektörel, ulusal ve küresel pazarda ayakta kalabilmek adına gelişmiş teknolojileri kullanmak zorundadır. 

Günümüz modern dünyasında öncelikle bilgi ve iletişim sistemleri olmak üzere kullanılan birçok teknolojik 

araç, hayatımızı son derece kolaylaştırmaktadır. Teknoloji, örgütsel performansın etkin ve verimli olmasında 

önemli katkılar sağlamakla birlikte, bazı durumlarda çalışanların örgütsel davranışını negatif olarak etkileyen 

ve çalışanları strese sokan bir örgütsel faktör haline gelmektedir. Brod (1984), bireylerin yeni teknolojiler ile 

sağlıklı bir şekilde başa çıkamaması sonucu ortaya çıkan teknostresi, modern bir psikosomatik rahatsızlık 

olarak tanımlamıştır. Örgütsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde çoğunlukla bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

kullanılması nedeniyle aşırı iş yüküne, sık sistem güncellemelerine, sürekli yeniden öğrenmeye, teknolojik 

karmaşıklığa ve teknik sorunlara maruz kalmak çalışanların teknostres yaşamasına sebep olmaktadır 

(Tarafdar vd., 2011: 304). İş hayatındaki hızla değişen karmaşık  teknolojik çevreye uyum sağlama sürecinde 

öne çıkan örgütsel faktörler ve çalışanların demografik özellikleri algılanan teknostresi etkilemektedir (Türen 

vd., 2015: 4). 

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak tüm dünyada hızlı bir şekilde büyüyen havacılık sektörünün, ulaşım 

sektörü içindeki payı gün geçtikçe artmaktadır. Uluslararası sıkı kurallar çerçevesinde hareket eden havacılık 

sektöründe faaliyetlerin emniyetli bir şekilde yerine getirilmesinde uçak bakım faaliyetlerinin katkısı 

büyüktür. Havacılık sektörünün önemli bir bileşeni olan uçak bakım sektörü; insan faktörü hatalarının 

görüldüğü, zor ve karmaşık faaliyetleri kapsayan bir sektördür. Virovac vd.’ne (2017: 257) göre, havacılık 

sektörünün genelinde görülen insan faktörü, bir bireyin işini yaparken istem dışı olarak yapılan ve sonucunda 

bir zararın ortaya çıktığı insan hatalarını tanımlamaktadır.  1990’lı yılların başından itibaren uçak bakım 

sektöründe insan faktörü kaynaklı hatalar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, diğer birçok faktörle 

birlikte zaman baskısı ve stresin uçak bakım teknisyenlerinin hata yapmasına neden olduğu görülmüştür. 

Sivil havacılık sektöründe hava yolu işletmelerinin ticari kaygıları, askeri havacılıkta ise ani gelişen güvenlik 

risklerini etkisiz hale getirmek için yapılan harekât uçuşları nedeniyle uçak bakım teknisyenleri çoğunlukla 

zaman baskısı altında çalışır (Yazgan ve Kavsaoğlu, 2017: 100; Çoban, 2019: 54). Bununla birlikte hem sivil 

hem de askeri havacılık sektöründe teknoloji kullanımı yüksek seviyededir. Bundan dolayı, merkezinde 

bakım teknisyenlerinin olduğu uçak bakım faaliyetlerinde teknolojik malzeme, cihaz ve ekipman sıklıkla 

kullanılmaktadır (Padil vd., 2018: 1). Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bir iş ortamında bakım 

teknisyenlerinin teknostres yaşaması muhtemeldir. 

Bu çalışmanın araştırma konusuna karar verme sürecinde dünyada ve ülkemizde gelişmekte olan ve nicel 

örgütsel davranış araştırmalarının sınırlı olduğu havacılık sektöründe, uçak bakım faaliyetlerinin icra 

edilmesi sırasında bakım teknisyenlerinin insan faktörü kaynaklı hata yapmasına neden olabilecek örgütsel 

faktörler üzerinde durulmuştur. Bu nedenle, zaman baskısı ve teknostresin bakım teknisyenlerinin 

performansını etkileyebilecek ve birbiriyle ilişkili iki kavram olabileceği; zaman baskısı altında teknisyenlerin 

daha fazla teknostres hissedebileceği ve teknisyenlerin demografik özelliklerine göre algıladıkları zaman 

baskısı ve teknostres seviyesinin farklılık gösterebileceği düşünülmüştür. Bununla birlikte havacılık ve uçak 

bakım sektöründe zaman baskısı ve teknostres kavramlarıyla ilgili araştırmaların (Türen vd., 2015; Alam, 

2016; Cheng, 2018; Çoban, 2019) literatürde sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Bu kapsamda bu araştırmanın 

amacı, havacılık sektöründe zaman baskısının teknostrese etkisini ve demografik özelliklere göre bakım 
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teknisyenlerinin zaman baskısı ve teknostres algısının farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. 

Araştırmanın havacılık, uçak bakım sektörü, uçuş emniyeti, havacılık sektöründe insan faktörü ve örgütsel 

davranış alanlarındaki literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Zaman Baskısı  

Zaman, geçmişten bugüne gelip, geleceğe doğru akıp giden kesintisiz bir süreçtir (Smith, 1998: 24). Soyut 

niteliği nedeniyle anlamakta bazen zorlandığımız zaman kavramı, günlük yaşantımızda vazgeçemediğimiz 

ve aktivitelerimizin gerçekleşmesine çerçeve çizen önemli bir olgudur (Sarıipek, 2016: 113). Zaman; tasarruf 

edilemeyen, ödünç alınamayan, kiralanamayan, satın alınamayan, çoğaltılamayan, sadece kullanılan ve 

kaybedilen bir kaynaktır (Eren, 2016: 78). Zaman kavramı, söz konusu bu özellikleri nedeniyle kıt ve değerli 

bir kaynak olduğundan, hem örgütler hem de bireyler tarafından iyi kullanılması gerekir. Bir örgütün mal ve 

hizmet üretebilmesi için gereken faaliyetleri için harcadığı süreyi ifade eden örgütsel zaman, iyi 

kullanılamadığı takdirde iş hayatında çalışanlar üzerinde baskı oluşturabilir (Karakoç, 1990: 35). Küreselleşme 

ve teknolojik değişimler nedeniyle günümüzün hızla değişen dünyasında zaman baskısı altında olmak ve 

telaş içinde hareket etmek, tüm bireylerde görülen giderek artan ve ortak bir algıdır. 

Zaman baskısı, bir birey ya da çalışanın belirli bir görevi yerine getirebilmek için gereken zamanın az olması 

nedeniyle ortaya çıkan psikolojik bir durumdur. Bireyin dikkatini dağıtarak strese sokan bu durum, yapılması 

gereken işin yetersiz bir zamanda yapılması nedeniyle bireyde oluşan algının sonucudur (Çoban, 2019: 51). 

Bir işi tamamlamak için gerekli zamanın kıt olması nedeniyle ortaya çıkan zaman baskısı, örgütsel yaşamda 

yaygın olarak görülen bir olgu olarak, bireysel ve örgütsel performansı etkiler (Maruping vd., 2015: 1315). 

Zaman baskısı, bireyin belirli bir sürede tamamlaması gereken faaliyeti olağandan daha hızlı yapması için 

ortaya çıkan ve birey üzerine yüklenen bir taleptir (Malik, 2015: 2). Zaman baskısı, yapılacak bir faaliyetin 

zaman sınırlarının stresi tetiklemeye başladığı ve bireyin söz konusu bu stresle başa çıkma yollarına ihtiyaç 

duyduğunda ortaya çıkan bir algıdır (Ordonez ve Benson, 1997). 

Zaman baskısı, bireyde psikolojik stres hissini artıran önemli bir çevresel faktördür. Zaman baskısının insan 

performansı üzerindeki etkisini özellikle önemli ve kritik kararların verildiği tıp, havacılık, kamu yönetimi, 

nükleer ve kimyasal santraller, finans kurumları ve bilişim örgütleri gibi birçok iş çevresinde yaygın olarak 

görmek mümkündür (Çoban, 2019: 52; Zakay, 1993: 60; Pietsch ve Messier, 2017: 51). Zaman baskısı altında, 

bilişsel kaynakların yetersizliği nedeniyle bireyin karmaşık görevlerdeki performansında düşme meydana 

gelir. Baskı altındaki birey karar verme sürecinde basit, doğrusal olmayan ve belirli kısa yolları içeren hissi 

yöntemleri kullanacağından bilgi işleme kapasitesinde azalma, önemli bilgilerin ihmal edilmesi, bilgileri filtre 

etmeye çalışma, önemli verileri unutma ve yanlış değerlendirme gibi olumsuz durumlar oluşabilir (Zakay, 

1993: 60). Zaman baskısı, bireyi olması gerekenden daha hızlı davranması gerektiğine motive ederek, 

muhtemel karar stratejilerinin seçimini ve potansiyel çözüm arayışlarını sınırlar. Zaman baskısı altında karar 

vericiler, daha az bilgi kullanarak daha hızlı hareket etme eğilimindedirler. Bu nedenle ilk izlenimlerini revize 

etme şansları azdır ve iyi bildikleri sezgisel karar almaya yönelirler (Moore ve Tenney, 2012: 329). 

Zaman baskısı ile ilgili yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu, zaman baskısının karar verme sürecini negatif 

olarak etkilediğini ortaya koymaktadır. Çünkü zaman kısıtı nedeniyle karar vermeye çalışan bireyler, daha az 

seçeneği ve analitik süreçleri dikkate alarak karar vermeye çalışmaktadır. Bu durum da karar sürecinde 

olumsuz çıktılara neden olmaktadır. Çoğu insana göre, “hızlı karar kötü karar’’dır (Ordonez vd., 2015: 522). 

Algılanan ve artan zaman baskısının, takım üyelerin yaratıcılığını negatif olarak etkilediği (Khedhaouria, 2017: 

942); bireyin öz yeterliliğini düşürdüğü ve tükenmişlik seviyesini arttırdığı (Güran ve Güler, 2019: 153); karar 

verme sürecinde sıkça riskli alternatiflere yönelimi arttırdığı ve denetlenebilen bilgi miktarını azalttığı (Huber 

ve Kunz, 2007: 415); psikolojik stres ve fiziksel sorunlar ile sosyal hayatın düzeninin bozulmasına neden 

olduğu (Bozacı, 2019: 656); bilgi işleme motivasyonunu düşürdüğü için müzakere verimliliğini negatif olarak 

etkilediği (Dreu, 2003) ve öğrenmeye dayalı görevlerde performansı düşürdüğü (Cella vd., 2007: 164) 

görülmüştür.  

Literatüre bakıldığında zaman baskısı ile ilgili yapılan araştırmaların farklı sonuçlarının olduğu da 

görülmektedir. Zaman baskısının, karar alma sürecinde alternatiflerin ilişkisel özelliklerine aşırı 

odaklanmanın ortaya çıkardığı bağlamsal etkileri azalttığı (Dhar vd., 2000); grup olarak karar verme sürecinin 
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başlangıcında, üyelerin karar almaya odaklanmasına olumlu katkı yaptığı (Isenberg, 1981); kısa süreli zaman 

baskısının karar verme sürecine pozitif enerji sağladığı (Thayer, 1989); bazı durumlarda az miktardaki zaman 

baskısının daha yüksek verimliliğe ve yaratıcılığa katkı sağladığı (Ordonez vd., 2015: 5263) görülmüştür. 

Moore ve Tenney’e (2012: 313) göre, zaman baskısı bireyin performansını negatif olarak etkilemekle birlikte, 

belirli bir işe olması gerekenden fazla zaman ayırmak da performansın marjinal getirisini düşürebilir. Kısaca 

söylemek gerekirse, bireylerin yaşadığı zaman baskısı muhtemelen karar verme performansını olumsuz 

etkilemekle beraber, bu etki her koşulda geçerli olmayabilir. 

2.2. Teknostres  

Günümüz dünyasında her yanımızı saran bilgi ve iletişim teknolojileri, işlerimizi yaparken ve başkalarıyla 

iletişim kurarken hayatımızı son derece kolaylaştıran araçlardır. Modern teknoloji günlük hayatımıza önemli 

katkılar sağlamakta ve bizleri memnun etmekle birlikte, bazı yönleri ile de hayatımızda rahatsızlık, endişe, 

stres ve sorunlara yol açabilmektedir (Salanova, 2013: 422). İlk defa klinik psikoloğu Craig Brod tarafından 

1980’li yılların başında ortaya konan teknostres kavramı, günlük yaşamda bireylerin bilgisayar teknolojileri 

ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan stresi ve psikosomatik rahatsızlığı ifade etmektedir. Teknostres, yeni 

teknolojilerle sağlıklı bir şekilde başa çıkamamanın neden olduğu modern bir adaptasyon hastalığıdır (Brod, 

1984). Teknostres, doğrudan ya da dolaylı olarak teknolojiye maruz kalmanın sonucu olarak insanın tutum, 

düşünce, davranış ve ruh halinde görülen negatif bir durumdur (Tacy, 2015: 6). Şahin ve Çoklar’a (2009: 1438) 

göre, teknoloji kullanımı nedeniyle bireylerde ortaya çıkan tüm olumsuz etkilerin toplamı teknostres olarak 

tanımlanabilir. Teknostres kavramı, Brod (1984) tarafından tanımlanmasına rağmen, literatürde farklı 

araştırmacılar tarafından bu kavramın yerine kullanılan teknofobi, siberfobi, bilgisayar fobisi, bilgisayar stresi, 

bilgisayar kaygısı ve bilgisayardan kaçınma gibi kavramları da görmek mümkündür (Hudiburg, 1996).  

Teknostres, örgüt ortamında bilgi ve iletişim teknolojilerinde birçok görevi yerine getirme çabası, sürekli 

olarak bu teknolojilere ulaşmaya ya da bağlanmaya çalışmak, aşırı bilgi yükü, sık sık sistem güncellemeleri, 

bu güncellemeler sonucunda ortaya çıkan belirsizlik, sürekli yeniden öğrenme, buna bağlı işle ilgili 

güvensizlikler ve bilgisayar teknolojilerinin örgütsel kullanımı ile ilgili teknik sorunlar nedeniyle 

kullanıcıların yaşadığı stresi ifade eder (Tarafdar vd., 2011: 304). İş yaşamındaki hızlı değişim, teknolojik 

karmaşıklık, değişen teknolojiye uyum süreci, eğitim eksikliği, artan iş yükü, değişen iş rolleri, teknoloji 

kullanıcısının deneyimi ve yaşı, yönetim baskısı ve örgütsel çevre teknostresi etkileyen faktörler arasındadır 

(Şahin ve Çoklar, 2009: 1438; Türen vd., 2015: 4).  

Günümüzün modern işletmelerinde bilgisayar sistemleri giderek artmakta ve işlerin çoğu bilgisayarlar 

aracılığı ile yapılmaktadır. Çalışanların bilgisayarlarla bu kadar yoğun etkileşim içinde olması, çalışanlarda 

diğer örgütsel faktörlere göre daha fazla stres yaratmaktadır. Bu stres klavyede yanlış bir tuşa basma, yapılan 

işi kaydetmeme, bilgi kaybı, sürekli bilgisayar ekranında beliren güncelleme ikazları vb. birçok etkenden 

kaynaklanmaktadır (Mahboob ve Khan, 2016: 30). Bilgi ve iletişim sistemleri, çalışanların sürekli olarak 

birbirleri ile bağlantı kurabilmelerini sağladığından dolayı, günlük iş saatinin uzamasına hatta mesai 

sonrasına sarkmasına neden olmaktadır. Çalışanlar e-posta, kablosuz ağlar ve farklı iletişim uygulamaları ile 

geleneksel çalışma şekillerinin dışında çalışabilmektedir (Ragu-Nathan vd., 2008: 421). Modern teknolojinin 

bu imkânlarının hayatın her anını doldurması, özel yaşamı baskı altına alması ve bireyleri sürekli bağlantı 

içinde olmaya zorlaması algılanan teknostresi arttırmaktadır. 

Teknostresin boyutları denilebilecek ve teknostrese neden olan kaynaklar hakkında literatürde farklı 

araştırmaları görmek mümkündür. Brillhart (2004) tarafından teknostres dört boyut altında incelenmiştir. Bu 

boyutlar; teknoloji kullanıcılarının maruz kaldığı ve bilgi yorgunluğuna sebep olan aşırı teknolojik iş yükünü 

ifade eden veri sisi (data smog); bilgi ve iletişim sistemlerinde çoklu görevlerin aynı anda yapılabilmesi ile 

insan zihninin kapasitesi arasındaki çatışmayı ifade eden çoklu görev çılgınlığı (multitasking madness); virüs 

bulaşması, gereksiz mesajlar, sistem çökmesi, düşük performans gibi bilgisayar sorunları (computer hassles) 

ve çalışanın bilgisayar sistemleri ile çok fazla çalışması sonucu çalışanda oluşan duygusal tükenmeyi ifade 

eden tükenmişlik sendromu (burnout)’dur. Ennis (2005) tarafından kütüphane çalışanları üzerinde yapılan 

bir çalışmada teknostrese neden olan kaynaklar; değişim hızı, eğitim eksikliği, iş yükü, standardizasyon 

eksikliği, teknoloji eksikliği ve iş yerindeki roller olmak üzere altı boyut halinde ele alınmıştır.  

Tarafdar vd. (2007: 315) tarafından yapılan çalışmada ortaya konan teknostres kaynakları, güçlü teorik ve 

ampirik yapısından dolayı literatürde en çok kabul gören teknostres boyutlardır. Araştırmacılar, bu boyutları 
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teknolojik iş yükü, teknolojik istila, teknolojik karışıklık, teknolojik güvensizlik ve teknolojik belirsizlik olmak 

üzere beş boyut altında incelemişlerdir.   

➢ Teknolojik iş yükü, içinde bulunulan örgütsel koşullar nedeni ile üzerinde baskı hisseden bir 

çalışanın yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle diğer çalışanlara göre daha hızlı ve uzun çalışması sonucu ortaya 

çıkar (Longinus vd., 2013: 103). Teknolojiyi yoğun olarak kullanan işlerde çalışanların birim zamanda yapması 

gereken iş miktarı artmakta, buna bağlı olarak daha fazla mental performans gerekmekte ve çalışan hata 

yapma riski arttığından dolayı stres yaşamaktadır (Türen vd., 2015: 5). 

➢  Teknolojik istila, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatın her alanını işgal etmesinden dolayı iş ve 

aile yaşantısının birbirine girmesi sonucunda meydana gelen çatışmaları ifade eder (Chen, 2015: 68).  

➢ Teknolojik karışıklık, bilgi ve iletişim çalışanlarının teknolojideki karışıklık nedeniyle yaşadığı 

yetersizliği tanımlar. Çalışanlar, kullandıkları teknolojinin çeşitli yönlerini anlamak, öğrenmek ve kullanmak 

için çaba harcamakta zorlanır (Ahmad vd., 2009: 1016; Tarafdar vd., 2007: 311).  

➢ Teknolojik güvensizlik, iş yerlerinde kullanılan otomasyon ve bilişim sistemlerinin gelişmesi 

nedeniyle çalışanların işlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalmasını ifade eder (Longinus vd., 2013: 103). 

➢ Teknolojik belirsizlik, teknolojinin sürekli gelişimine ayak uyduramayan, geri kalan ve eğitim 

eksikliği hisseden çalışan üzerinde oluşan belirsizlik ve tedirginliktir (Tarafdar vd., 2007: 311). 

Psikolojik bir sorun olan teknostres işyeri ortamına zarar verir, iş memnuniyetsizliğini artırır, çalışanın 

kendisine saygısını azaltır ve çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur (Longinus vd., 2013: 102). 

Teknostrese ait belirtiler, bireyin içinde bulunduğu duruma göre kendini gösteren çok çeşitli fizyolojik, 

psikolojik ve davranışsal değişiklikleri içerir. Bu değişiklikler olumsuz benlik algısı, negatif tutumlar, 

duygusal tükenme, diğer insanları düşünmeme ve his kaybı gibi şekillerde kendini gösterir. Uzun süreli stres, 

psikosomatik hastalığa neden olabilir (Nawe, 1995). Teknostresin fizyolojik belirtileri; yorgunluk, sırt ve omuz 

ağrısı, işten sonra gevşeyememe ve uyku güçlüğüdür. Bilinen en yaygın psikolojik belirtiler; panik, anksiyete, 

izolasyon hissi, hayal kırıklığı, bilgisayarlara karşı olumsuz tutum, sinirlilik, öfke, tükenme, artan hatalar, 

devamsızlık, düşük motivasyon ve konsantrasyon zorluğudur (Brod, 1984). Literatürde teknostresle ilgili 

yapılan çalışmalara bakıldığında teknostresin, tükenmişlik sendromunu arttırdığı, performans ve iş tatminini 

düşürdüğü (Yener, 2018: 98; Longinus vd., 2013: 100; Mahboob ve Khan, 2016: 30); bireysel iş rolü yükünü 

arttırdığı ve verimliliği azalttığı (Tarafdar vd., 2007: 302); ilerleyen yıllarda sosyal refahı tehdit ettiği (Nimrod, 

2018: 1080); örgütsel sinizmi (Çelik ve Özdemir, 2016: 256); çalışanların rol çatışmasını pozitif olarak etkilediği 

ve özel hayatını baskı altına aldığı (Tu vd., 2005: 80) görülmüştür. 

İşletmeler, çalışanların kişilik özelliklerine uygun çeşitli eğitim fırsatları sunarak çalışanların teknostres ile 

mücadele edebilmesini sağlayabilir. Bunun için, işletmelerin yeni bir teknolojik sisteme geçiş yaparken başarılı 

bir geçiş planı oluşturması ve uygulaması gerekmektedir (Sanderlin, 2004). Teknolojiyi yoğun kullanan 

işyerlerinde çalışanlara müzik dinletmek, çalışma ortamının mümkün olduğunca sakin kalmasını sağlamak, 

egzersiz yapmak, çalışanların belirli saatlerde sessiz bir ortamda dinlenmelerini sağlamak, ara sıra 

bilgisayarların olduğu ortamdan uzaklaşmak, kullanımı kolay yazılımları seçmek teknostresi azaltmak için 

alınabilecek bireysel ve örgütsel tedbirler arasında sayılabilir (Akınoğlu, 1993: 168). 

2.3. Havacılık Sektöründe Zaman Baskısı ve Teknostres İlişkisi 

Globalleşme ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak büyük bir hızla büyüme eğilimi içinde olan havacılık 

sektörü, tüm dünyada yolcu ve kargo taşımacılığındaki payını giderek arttırmaktadır. Teknoloji kullanımı ve 

değişiminin önemli olduğu havacılık sektörü, hem sivil hem de askeri alanda yaratmış olduğu ekonomik ve 

stratejik değer sebebiyle her ülke için itibar kaynağıdır. Kara, deniz ve demir yolları ile karşılaştırıldığında 

daha güvenilir olan havacılık sektöründe faaliyetler, ciddi güvenlik ve emniyet kuralları çerçevesinde 

yürütülür. Havacılık sektöründe emniyetli ve kazasız uçuş faaliyetlerinin icra edilmesine katkı sağlayan en 

önemli faktörlerin başında uçak bakım faaliyetleri gelmektedir (Çoban, 2019: 46). Uçak bakım faaliyetleri, 

küresel havacılık endüstrisinin önemli bir bileşenidir. Bakım faaliyetleri zaman baskısı, minimum geri 

bildirim ve zor koşullarda farklı görevlerin yapıldığı karmaşık bir sistem içinde icra edilir (Yazgan ve 

Kavsaoğlu, 2017: 97). Havacılık sektöründe uçuş emniyetinin vazgeçilmez bir parçası olan ve doğru, planlı ve 

belirli bir zaman çerçevesinde yapılması gereken uçak bakım faaliyetleri insan, malzeme, teçhizat ve teknoloji 

gibi birçok önemli girdiyi kapsar. Bakım teknisyenleri tarafından yürütülen söz konusu kollektif faaliyetler, 

belirli kurallar kapsamında emniyetli bir uçuşun gerçekleştirilmesine yöneliktir (Çoban, 2017: 89-90). Hem 
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havacılık sektörünün genelinde hem de uçak bakım sektöründe insan faktöründen kaynaklanan ve istem dışı 

olarak meydana gelen insan hataları vardır. İnsanlar, alt sistemlerden oluşan bir sisteme benzeyen, hata 

yapma ihtimali olan ve belirli tolerans seviyesine sahip organik yapılardır. Bu nedenle, insanlar bazı koşullar 

altında normal davranışlarından farklı olan ve negatif olarak görülen hatalar yapabilir (Latorella ve Prabhu, 

2000: 134). İnsan faktörü, havacılık ve uçak bakım sektöründe bir çalışanın görevini yaparken kasıtsız olarak 

yapılan, genellikle örtük ve sonucunda bir zararın oluştuğu insan hatalarını ifade eder (Virovac vd., 2017: 257). 

1988 yılında Hawai’de iç hat uçuşu gerçekleştiren 19 yaşındaki Boeing 737 tipi uçağın gövdesinin 

parçalanması sonucu meydana gelen kaza, uçak bakım sektöründe insan faktörü hataların çok ciddi ve 

ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyması açısından önemlidir (Taylor, 2000: 202). Bu kazadan sonra, 

1990’lı yılların başından itibaren uçak bakım sektöründe insan faktörü kaynaklı hataların sebeplerini 

araştırmak için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar içinde en dikkat çekici olanı, Transport Canada firması 

çalışanı Gurdon Dupont tarafından 1993 yılında geliştirilen “Kirli Düzine (Dirty Dozen)’’ modelidir. Bu 

modele göre, uçak bakım çalışanlarının hata yapmasına neden olan 12 temel faktör; iletişim eksikliği, gönül 

rahatlığı, bilgi eksikliği, dikkat dağılması, takım çalışması eksikliği, yorgunluk, kaynak yetersizliği, katılım 

eksikliği, farkındalık eksikliği, yıkıcı işyeri normları, zaman baskısı ve strestir (Çoban, 2019: 48). 

Havacılık sektöründe, planlı uçuşları zamanında gerçekleştirebilmek amacıyla periyodik bakımların 

zamanında yapılması, plansız arızaların hemen giderilmesi ve uçağın bir an önce uçuşa verilmesi gerekir. 

Ekonomik kriz dönemlerinde maliyetleri düşürmek için hava yolu işletmeleri uçakların uzun süre bakımda 

kalması yerine daha yoğun uçmasını tercih eder. Bu gibi ticari kaygılar nedeniyle, uçak bakım sektörü sürekli 

zaman baskısı altındadır (Yazgan ve Kavsaoğlu, 2017: 100). Ticari sivil havacılığın yanı sıra askeri havacılıkta 

da zaman baskısı, önemli bir stres kaynağıdır. Harbe hazırlığı en üst seviyede tutmak amacıyla yapılan eğitim 

uçuşları, ansızın ortaya çıkan güvenlik risklerini etkisiz hale getirmek amacıyla yapılan harekât uçuşları ve 

potansiyel risklere karşı personel, uçak ve malzeme olarak destek verme ihtiyacı askeri uçak bakım 

faaliyetlerinde zaman baskısını önemli bir olgu haline getirmektedir (Çoban, 2019: 54). 

Hem sivil hem de askeri havacılık sektörü, teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerin başında 

gelmektedir. Havacılık sektöründe en son teknoloji ile çalışan uçak, helikopter, insansız hava aracı ve 

malzemeleri görmek mümkündür. Bu teknolojik gelişmelere bağlı olarak uçak bakım faaliyetleri yıllar içinde 

değişmiştir. Uçak bakım faaliyetlerinin doğru ve aksatılmadan yapılması için birçok teknolojik malzeme ve 

ekipman sıklıkla kullanılır. Bununla birlikte, bu faaliyetlerin merkezinde bakım teknisyeni yani “insan’’ 

vardır (Padil vd., 2018: 1). Teknolojik gelişmeler ışığında ortaya çıkan arıza belirleme sistemleri, iyileştirilmiş 

donanımlar, etkin yazılımlar ile daha iyi bakım ekipmanı ve yöntemleri bakım personelinin iş yükünü 

azaltmış ve uçuş emniyetine katkı sağlamıştır. Bununla birlikte söz konusu teknolojik değişimler ve yenilikler, 

bakım teknisyenlerinde yeni beceri ve bilgi edinmeyi gerektirdiğinden insan faktörü kaynaklı hatalara sebep 

olabilir (Reason ve Maddox, 1995). Türen vd.’ne (2015: 8) göre, uçuş sırasında karmaşık cihazları belirli bir sıra 

dâhilinde kontrol etmek, bu cihazları güncellemek ve meydana çıkabilecek arızalar pilotlarda; ileri teknoloji 

ürünü hava araçlarının elektronik yazılımlarının yüklenmesi, bakımı, kontrolü ve güncellenmesi de bakım 

teknisyenlerinde teknostres yaratabilir.  

Bahsedildiği gibi havacılık ve uçak bakım sektörü teknolojinin yoğun kullanıldığı sektörler olduğundan 

bakım teknisyenleri, bakım faaliyetleri sırasında kullanılan teknolojik malzemeler, bakım kayıtlarının 

yapılması ve takibi için gerekli bilgisayar sistemleri ve iletişim araçları nedeniyle teknolojik iş yükü ve 

karmaşıklığa maruz kalabilir. Bu durum da çalışanlarda teknostresin ortaya çıkmasına neden olabilir. Alam 

(2016: 62) tarafından Pakistan’da pilot ve bakım teknisyenleri üzerinde yapılan bir araştırmada çalışanların 

işteki rollerine ait iş yükü aşırı şekilde arttığında, teknostresin takım verimliliğini negatif olarak etkilediği 

görülmüştür. Araştırmacıya göre havacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler, verimliliği arttırmakla birlikte 

aynı zamanda stres kaynağıdır. Türen vd. (2015: 8-15) tarafından bankacılık ve havacılık sektöründe (pilot, 

bakım teknisyeni ve yer personeli) yapılan bir araştırmada bankacılık sektörü çalışanlarının %36’sının, 

havacılık sektörü çalışanlarının %32’sinin teknostres yaşadığı görülmüştür. 

Cheng’e (2018: 123) göre hava yolu işletmeleri kâr elde edebilmek amacıyla, uçakları uçuşa hazır bir şekilde 

tutmak ve uçuş iptal/gecikmelerinin önüne geçebilmek için zaman baskısı altında bakım faaliyetlerini yerine 

getirirler. Zaman baskısıyla birlikte sektörde görülen hızlı teknolojik değişim, bakım teknisyenlerini strese 

sokabilir. Ariely ve Zakay (2001: 187), zaman baskısı altındaki karar vericilerin karar sürecinin tüm adımlarını 
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tamamlayamadıklarını ve bilişsel hatalar yaptığını; Hendy vd. (2001), zaman baskısının çalışanın iş yükünü, 

performansını ve hata miktarını etkileyen temel bir stres kaynağı olduğunu; Moray (1980), zaman baskısının 

çalışanın sübjektif iş yükünü arttırdığını; Paola ve Gioia (2016), zaman baskısının akıl yürütme sürecini negatif 

olarak etkilediğini, bireylerde önemli bilgileri görmezden gelme ve sezgisel karar verme eğilimini arttırdığını 

ifade etmiştir. Hammond (2000: 83) tarafından ortaya konan bilişsel süreç teorine (cognitive continuum 

theory) göre; bireylerin verdiği kararlar, duruma göre sezgisel ya da analitik olabilir. Sezgisel kararlarda 

örüntü eşleştirme ve geçmiş deneyimlere yönelme; analitik kararlarda ise daha kapsamlı bir değerlendirme 

süreci vardır. İyi bir karar, karar stratejisi ile görev arasındaki uyum sonucu ortaya çıkar. Analitik süreçler, 

karar vericinin kullanabileceği ipuçları ve alternatiflere dayanan iyi yapılandırılmış kararların ortaya 

çıkmasını sağlarken; sezgisel kararlarda bundan bahsetmek zordur. Zaman baskısı altında çalışan bakım 

teknisyenlerinin işlerini yaparken belirli bir değerlendirme sürecine dayanan ve daha çok zaman gerektiren 

analitik kararlar yerine, sezgisel kararlara yönelmeleri muhtemeldir. Literatürdeki çalışmalar doğrultusunda, 

havacılık sektöründe ticari kaygılar ve yoğun teknoloji kullanımı nedeniyle uçak bakım faaliyetlerinde zaman 

baskısı ve teknostresin bakım teknisyenlerinin performansını etkileyebilecek iki önemli kavram olduğunu ve 

bu iki kavramın birbiriyle ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. 

H₁: Bakım teknisyenlerinin algıladığı zaman baskısı ile teknostres arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır. 

Tarafdar vd.’ne (2007: 309) göre; bilgisayar ve iletişim teknolojileri, çalışanların aynı anda birden fazla işi 

yapmasını mümkün kılar. Eş zamanlı çoklu görevlere ve teknolojik iş yüküne maruz kalmak, çalışanlarda bazı 

işlerin bitmemiş olduğu hissini uyandırır ve bu görevlerin tamamlanması için daha fazla zamana ihtiyaç 

vardır. Eğer yeterli zaman yoksa çalışanın konsantrasyonu bozularak, tükenmişlik ve aşırı iş yükü ile birlikte 

teknostres ortaya çıkar. Bachiller (2001) tarafından kütüphane çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmada; 

çalışanların bilgisayar kullanma yetersizliği, bilgisayar problemiyle ilgili yardım eksikliği, yavaş program ve 

bilgisayar hızı ile artan zaman baskısı nedeniyle teknostres yaşadığı ve çalışanlarda sırt ağrıları, göz 

yorgunluğu, baş ağrısı, artan nabız, aşırı ekran görüntüsüne maruz kalma, öfke ve isteksizlik gibi fiziksel ve 

psikolojik sorunların ortaya çıktığı görülmüştür. Çoban’a (2019: 52) göre, uçak bakım sektöründe planlı iş 

yükünü belirli bir zaman sınırlaması içinde yapma mecburiyeti bakım teknisyenlerinin iş yükünün artmasına, 

bazı iş basamaklarının atlanarak kalite standartlarının düşmesine, yorgunluğa, strese ve istenmeyen insan 

faktörü hatalarına neden olabilir. Bu kapsamda hem sivil hem de askeri havacılık sektöründe uçak bakım 

faaliyetlerinin icrasında yaşanan zaman baskısının, teknoloji ile iç içe çalışan ve aynı anda birçok teknolojik 

çoklu görev ve iş yüküne maruz kalan bakım teknisyenlerinin algıladığı teknostresi pozitif olarak 

etkileyebileceğini söylemek mümkündür. 

H₂: Zaman baskısı, bakım teknisyenlerinin algıladığı teknostresi pozitif olarak etkiler. 

Literatüre bakıldığında demografik özelliklere göre bireylerin hissettiği zaman baskısı ve teknostresin farklılık 

gösterdiği görülmektedir. Earles vd. tarafından (2004: 285) yapılan bir araştırmada; zor ve zaman baskısının 

olduğu bilişsel görevlerin yerine getirilmesinde, yaşlı bireylerin performansları hakkında endişeli olduğu ve 

kendileri hakkında negatif bir öz değerlendirme yaptığı görülmüştür. Paola ve Gioia (2014: 1) tarafından 

İtalya’da üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada, zaman baskısı kız öğrencilerin sözlü ve 

sayısal görev performanslarını olumsuz olarak etkilerken; erkek öğrencilerin performansında anlamlı bir 

değişiklik olmadığı görülmüştür. Shurchkov’a (2012) göre; belirli rekabet ortamlarında kadınları erkeklerden 

daha az etkili kılan faktörlerden biri, kadınların zaman baskısı ile başa çıkabilme kabiliyeti ile ilgilidir. 

Gunthorpe ve Lyons’a (2004: 208) göre yaş, cinsiyet, aile tipi, haftalık çalışma saati gibi demografik özellikler, 

zaman baskısını yordayan önemli faktörlerdir. 

Teknostres konusunda kapsamlı ve dikkat çekici çalışmalar yapan Tarafdar vd.’ne (2011: 119-120) göre, 

cinsiyet ve bilgisayar deneyimi, teknostres üzerinde etkili olan iki demografik özelliktir. Genellikle kadınlar, 

erkeklere göre teknoloji kullanımında zorluk yaşar ve teknolojiyi zorunlu durumlarda kullanır. Erkekler ise 

teknolojiye meyilli ve isteyerek teknolojiyi kullanır. Bundan dolayı erkekler daha fazla teknolojik karmaşıklığa 

ve yoğunluğa maruz kaldıklarından, kadınlara göre daha fazla teknostres hisseder. Bilgisayar ve teknoloji 

kullanım tecrübesi olan çalışanlar daha az teknostres yaşarlar. Çünkü onlar, teknostresin ortaya çıkardığı 

problemlerle başa çıkabilecek deneyime sahiptir. Daha fazla iş tecrübesine sahip yaşlı çalışanların genel olarak 

stresle başa çıkma yetenekleri yüksektir. Bununla birlikte eğitim seviyesi arttıkça teknoloji kullanımı artan 

bireylerin, teknolojiye uyumu artacağından teknostres seviyeleri düşük olabilir. Owusu-Ansah vd. (2016: 232) 
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tarafından Gana’da banka çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmada, erkek çalışanların kadın çalışanlara 

göre daha fazla teknostres hissettiği görülmüştür. Türen vd. tarafından (2015: 13) bankacılık ve havacılık 

sektöründe yapılan araştırmada, yaş ile teknostres ve alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı; kadın 

çalışanların erkeklere göre daha fazla teknolojik belirsizlik yaşadığı; eğitim seviyesi ve görev ünvanlarına göre 

çalışanların teknolojik iş yükü, belirsizlik ve karmaşıklık algısının değiştiği görülmüştür. Bahsedilen 

çalışmalar ışığında havacılık sektöründe demografik özelliklere göre bakım teknisyenlerinin zaman baskısı ve 

teknostres algısının farklı olabileceği söylenebilir.  

H₃: Demografik özelliklere göre bakım teknisyenlerinin zaman baskısı algısı farklıdır. 

H₄: Demografik özelliklere göre bakım teknisyenlerinin teknostres algısı farklıdır. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı, havacılık sektöründe zaman baskısının teknostrese etkisini ve demografik özelliklere 

göre bakım teknisyenlerinin zaman baskısı ve teknostres algısının farklılık gösterip göstermediğini 

incelemektir. Literatüre bakıldığında dünyada ve Türkiye’de hızlı bir şekilde gelişmekte olan havacılık 

sektöründe zaman baskısı ve teknostres kavramlarının insan faktörü ve uçuş emniyeti konularını ilgilendiren 

iki önemli olgu olduğu; havacılık sektöründe söz konusu iki kavramla ilgili çalışmaların sınırlı olduğu; bu 

kapsamda araştırmanın havacılık sektöründe ilgili literatüre katkı yapacağı düşünülmektedir. 

3.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Literatür taraması ışığında geliştirilen araştırma modeli (Şekil 1) ve hipotezler aşağıda sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

H₁: Bakım teknisyenlerinin algıladığı zaman baskısı ile teknostres arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır. 

H₂: Zaman baskısı, bakım teknisyenlerinin algıladığı teknostresi pozitif olarak etkiler. 

H₃: Demografik özelliklere göre bakım teknisyenlerinin zaman baskısı algısı farklıdır. 

H₄: Demografik özelliklere göre bakım teknisyenlerinin teknostres algısı farklıdır. 

3.3. Yöntem 

3.3.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Malatya ilinde kamu sektöründe çalışan uçak ve helikopter bakım teknisyenleri 

oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında belirlenen evrenden (N=322) gerekli olan asgari örneklem 

büyüklüğü, %95 güvenirlilik düzeyi ve %5 hata payı dikkate alınarak (n=n0/1+n0/N) formülü ile 175 bakım 

teknisyeni olarak hesaplanmıştır (Gürbüz ve Şahin, 2017: 129). 2018 yılı sonunda yapılan veri toplama 

sürecinde evrendeki tüm teknisyenlere kolayda örnekleme yöntemiyle elden anket formu dağıtılmıştır. 

Kolayda örnekleme, araştırmacılar tarafından ihtiyaç duyulan örneklem büyüklüğüne ulaşabilmek amacıyla 

evren içindeki en kolay ve ulaşılabilir deneklerden ucuz ve hızlı veri toplama imkânı sağladığından sosyal 

bilim araştırmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2017: 132). Veri toplama süreci 

sonunda 184 adet anket formu toplanmıştır. 184 anket formundan geçersiz olan 7 adeti eksik ve geçersiz 

olduğundan 177 adet anket formu analize tabi tutulmuştur. 

3.3.2. Veri Toplama Araçları 

Zaman  

Baskısı 

Teknostres 

Teknolojik İş Yükü 

Teknolojik Belirsizlik  

Teknolojik Karmaşıklık 

Demografik Özellikler 
Cinsiyet 

Medeni Durum 

Yaş Grubu 

Çalışma Süresi 

Eğitim Seviyesi 

Görev Ünvanı 

H₁ 

H₂ 

H₃ H₄ 
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Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket; demografik özellikler (6 soru), 

teknostres (14 soru) ve zaman baskısı (13 soru) ölçeği olmak üzere üç bölüm ve 33 sorudan oluşmaktadır. 

Teknisyenlerin teknostres algısını ölçmek amacıyla 3 boyutlu (teknolojik iş yükü: 5 soru; teknolojik belirsizlik; 

4 soru; teknolojik karmaşıklık: 5 soru) ve 14 sorudan oluşan teknostres ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek, Alam 

(2015) tarafından Pakistan’da havacılık sektöründe yapılan bir araştırmada kullanılmış olup, Türen vd. (2015) 

tarafından havacılık ve bankacılık çalışanları üzerinde yapılan başka bir araştırmada Türkçe’ye uyarlanarak 

kullanılmıştır. Bu araştırmada, “teknolojik istila’’ boyutunun çalışanın özel hayatı; “teknolojik güvensizlik’’ 

boyutunun ise çalışanın ve örgütün sosyal dinamikleri ile ilişkili olması ve her iki boyutun çalışanın işyerinde 

yaşadığı teknostresle doğrudan ilişkili olmaması gerekçesiyle söz konusu iki boyut araştırma kapsamı dışında 

bırakılmıştır. Bu nedenle teknolojik istila ve güvensizlik boyutları bu araştırmada da kullanılmamıştır. Ölçeğin 

güvenilirlik katsayısı, Alam (2015) tarafından yapılan araştırmada 0,80; Türen vd. (2015) tarafından yapılan 

araştırmada ise 0,85 olarak görülmüştür. Teknisyenlerin zaman baskısı algısını ölçmek amacıyla tek boyutlu 

ve 13 sorudan oluşan zaman baskısı ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek, Torlak vd. (2013) tarafından üniversite 

öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada Türkçe’ye uyarlanarak kullanılmıştır. Bu araştırmada ölçeğin 

güvenilirlik katsayısı 0,80 olarak görülmüştür. Ölçeklerdeki sorulara verilecek cevaplar, 5’li Likert (1: 

Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Tamamen Katılıyorum) 

yöntemine göre hazırlanmıştır. 

3.3.3. İstatistiksel Analiz 

Araştırmada verilerin hazırlık ve analiz aşamasında SPSS 21.0 ve AMOS 24 programları kullanılmıştır. 

Verilerin analizine başlamadan önce verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini test etmek için basıklık 

ve çarpıklık analizi yapılmıştır. Veriler değerlendirilirken frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma gibi 

tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Ölçeklerinin geçerliliğini ölçmek için AMOS 24 programı ile 

doğrulayıcı faktör analizleri; güvenilirliğini ölçmek için Cronbach Alfa katsayısı kullanılmıştır. Hipotez 

testlerinde parametrik testlerden olan Pearson korelasyon, basit doğrusal regresyon, T-testi ve tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analiz sonuçları, %95’lik güven aralığında ve 

p<,05 istatistiksel anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

3.4. Bulgular  

3.4.1. Demografik Özelliklere Ait Bulgular 

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Özellikler 

N=177  Gruplar Sayı %  Gruplar Sayı % 

Cinsiyet 
Kadın - - 

Medeni Durum 
Evli 146 82,5 

Erkek 177 100 Bekâr 31 17,5 

Yaş 

20-27 19 10,7 

Eğitim Durumu 

Lise 2 1,1 

28-35 90 50,8 Yüksekokul 39 22 

36-42 48 27,2 Lisans 125 70,7 

43-49 18 10,2 Yük. Lisans 9 5,1 

50-56 2 1,1 Doktora 2 1,1 

Çalışma Süresi 

3 yıldan az 9 5,1 

Görev Ünvanı 

Teknisyen 

 

169 95,5 
3-8 19 10,7 

9-14 57 32,2 

15-20 54 30,5 Teknik Kontrol 8 4,5 

21-25 26 14,7 

25 yıldan fazla  12 6,8 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan bakım teknisyenlerinin hepsinin erkek olduğu; teknisyenlerin 

çoğunluğunun evli (%82,5), 28-42 yaş grubunda (%77,9), yüksekokul ve lisans mezunu (%92,6) ve 9-25 yıl arası 
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çalışma süresine (%77,4) sahip olduğu görülmüştür. Bakım teknisyenlerinin büyük çoğunluğunun teknisyen 

(%95,5), çok azının (%4,5) ise teknik kontrol pozisyonunda görev yaptığı görülmüştür. 

3.4.2. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 
Araştırma ölçeklerinin yapısal geçerliliğini ölçmek amacıyla AMOS 24 programı kullanılarak doğrulayıcı 

faktör analizi (DFA) yapılmıştır. DFA, daha önceden kullanılan ölçeklerin özgün yapısının ve kuramsal 

evrende varsayılan ilişkilerin toplanan verilerle doğrulanıp doğrulanmadığını test etmek amacıyla sosyal 

bilimler araştırmalarında kullanımı giderek artan bir analizdir (Gürbüz ve Şahin, 2017: 340). Yapılan ilk 

DFA’da teknostres ölçeğinin 14. sorusunun (Çalıştığım yerde kullandığım teknoloji konusunda bana göre daha bilgili 

iş arkadaşlarım vardır.) faktör yükü (0,12 ˂ 0,32) ve zaman baskısı ölçeğinin ilk sorusunun (İşyerinde çoğu zaman 

etrafımdaki kimselerin beklentilerini karşılayamam.) sorusunun faktör yükü (0,23 ˂ 0,32) düşük çıktığından 

(Gürbüz ve Şahin, 2017: 317), söz konusu sorular ölçeklerden çıkartıldıktan sonra her iki ölçek için ikinci DFA 

yapılmıştır. DFA sırasında ölçeklerin faktör yapılarına ait uyum indekslerinin literatürde kabul gören eşik 

değerlerin içinde olması amacıyla sınırlı sayıda ve aynı faktör içinde olmak üzere bazı düzeltmeler 

(modifikasyon) yapılmıştır. DFA sırasında hangi uyum değerlerinin güvenilir olduğu konusunda literatürde 

tartışmalar devam etmekle birlikte, güncel araştırmalar ışığında x2/df, RMSEA, SRMR ve CFI indekslerinin 

rapor edilmesinin yeterli olduğu belirtilmiştir (Gürbüz, 2019: 34). Yapılan DFA diyagramları Şekil 1 ve Şekil 

2’de, uyum indekslerinin eşik değerler (Gürbüz, 2019: 34; Meydan ve Şeşen, 2015: 37) ile karşılaştırılması Tablo 

2’de sunulmuştur. 

         

Şekil 2. Zaman Baskısı Ölçeği DFA Diyagramı          Şekil 3. Teknostres Ölçeği DFA Diyagramı  

 

 

Tablo 2. Ölçeklerin Faktör Yapılarına Ait Uyum İndekslerinin Eşik Değerler İle Karşılaştırılması 
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Uyum 

İndeksleri 

Eşik Değerler Zaman Baskısı 
x2 =112,311/df=59 

p= ,000 

Uyum 

Durumu 

Teknostres 
x2 =123,487/df=50 

p= ,000 

Uyum 

Durumu İyi Kabul 

x2/df ˂3 3˂x2/df˂5 2,47 İyi 1,90 İyi 

RMSEA ˂,050 ˂,080 ,091 Düşük ,072 Kabul 

SRMR ˂,050 ˂,080 ,063 Kabul ,066 Kabul 

CFI >,950 >,900 ,921 Kabul ,954 İyi 

Tablo 2’deki eşik değerlere göre ölçeklerin uyum indeksleri karşılaştırıldığında teknostres ölçeğine ait uyum 

indekslerinin (x2/df: 1,90; RMSEA: ,072; SRMR: ,066; CFI: ,954) iyi ve kabul edilebilir olduğu; zaman baskısı 

ölçeğine ait uyum indekslerinin (x2/df: 2,47; SRMR: ,063; CFI: ,921) iyi ve kabul edilebilir; ancak RMSEA (,091) 

indeks değerinin düşük olduğu görülmüştür. Bazı araştırmacılara göre; ,080-0,1 arasındaki RMSEA değeri 

“vasat’’ olmakla birlikte kabul edilebilir bir değerdir. 0,1’in üzerindeki değerler ise zayıf olarak yorumlanır 

(Gürbüz ve Şahin, 2017: 344; MacCallum vd., 1996: 134; Cangur ve Ercan, 2015: 157; Meral ve Takunyacı, 2016: 

100; Maulana ve Rufaidah, 2014: 201). Yapılan DFA’lar sonucunda zaman baskısı ve teknostres ölçeklerinin 

yapısal geçerliliğinin doğrulandığını ve sonuçların her iki örneklemden toplanan veriler ile uyum içinde 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Zaman baskısı ve teknostres ölçeği ile teknostresin alt boyutlarına ait iç tutarlılığı ölçmek amacıyla yapılan 

güvenilirlik analizi Tablo 3’de sunulmuştur. Analiz sonuçlarına bakıldığında zaman baskısı (α: ,890) ve 

teknostres (α: ,839) ölçekleri ile teknostresin teknolojik iş yükü alt boyutunun (α: ,912) güvenilirliğinin yüksek; 

teknostresin teknolojik belirsizlik (α: ,769) ve teknolojik karmaşıklık (α: ,727) alt boyutlarının güvenilirliğinin 

kabul edilebilir seviyede olduğu görülmüştür (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2014: 283). 

Tablo 3. Güvenilirlik Analizi 

 Zaman 

Baskısı 

Teknostres Teknolojik 

İş Yükü 

Teknolojik 

Belirsizlik 

Teknolojik 

Karmaşıklık 

Cronbach Alfa Değeri α ,890 ,839 ,912 ,769 ,727 

3.4.3. Verilerin Normal Dağılım Testi 

Araştırmanın hipotez testlerine geçmeden önce kullanılacak uygun analiz yöntemlerini belirlemek için, 

araştırma ölçekleri ile toplanan verilerin normal dağılım gösterip göstermediği incelenmiştir. Bir verinin 

normal dağılım gösterip göstermediği farklı yollarla ölçülebilir. Bu yollardan biri, verilerin çarpıklık 

(skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerine bakmaktır (Gürbüz ve Şahin, 2017: 212). Normal bir dağılımda 

bu değerler, -1,5 ve +1,5 arasında yer almalıdır (Tabachnick ve Fidell, 2013). Bu nedenle verilerin normal 

dağılım testi için, verilerin çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmış ve Tablo 4’de sunulmuştur. Tablo 4 

incelendiğinde her iki ölçek ile toplanan verilerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,5 ve +1,5 arasında 

olduğu ve normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Bu nedenle hipotez testlerinde parametrik testlerden olan 

Pearson korelasyon, basit doğrusal regresyon, T-testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. 

Tablo 4. Verilerin Basıklık ve Çarpıklık Değerleri 

 Zaman 

Baskısı 

Teknostres Teknolojik 

İş Yükü 

Teknolojik 

Belirsizlik 

Teknolojik 

Karmaşıklık 

Çarpıklık ,145 ,274 ,645 -,220 ,333 

Basıklık -,570 ,252 -,401 -,568 -,063 

3.4.4. Değişkenler Arası İlişkiler Analizi 

Zaman baskısı ve teknostres ile alt boyutları arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan korelasyon 

analizi, değişkenlere ait aritmetik ortalama ve standart sapmalar Tablo 5’de sunulmuştur. 

 

Tablo 5. Korelasyon Analizi 
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Değişkenler Ort. S.S. 1 2 3 4 5 

1. Zaman Baskısı 3,01 ,81 -     

2. Teknostres 2,62 ,68 ,349** -    

3. Teknolojik İş Yükü 2,42 1,02 ,325** ,849** -   

4. Teknolojik Belirsizlik 3,05 ,94 ,065 ,600** ,220** -  

5. Teknolojik Karmaşıklık 2,44 ,80 ,370** ,703** ,493** ,130 - 

** p˂ 0,01 N: 177 

İslamoğlu ve Alnıaçık’a (2014: 347) göre korelasyon katsayısıyla ilgili şu değerlendirmeler yapılır: ,10-,30 arası 

zayıf; ,30-,50 arası orta; ,50-,80 arası güçlü ve ,80’den büyük ise çok güçlü korelasyon vardır. Tablo 5 

incelendiğinde zaman baskısı ile teknostres (,349), teknolojik iş yükü (,325) ve teknolojik karmaşıklık (,370) 

arasında pozitif yönlü orta seviyede bir ilişki; teknolojik belirsizlik (,065) arasında ise bir ilişki olmadığı 

görülmüştür. Bununla birlikte, teknostres ile alt boyutları arasında (teknolojik iş yükü: ,849; teknolojik 

belirsizlik: ,600; teknolojik karmaşıklık: ,703) güçlü ve çok güçlü ilişkilerin olduğu; teknolojik belirsizlik ile 

teknolojik karmaşıklık arasındaki ilişkinin (,130) ise zayıf olduğu görülmüştür. Değişkenlere ait aritmetik 

ortalamalara bakıldığında bakım teknisyenlerinin zaman baskısı (ort: 3,01) ve teknolojik belirsizlik (ort: 3,05) 

algılarının orta seviyede; teknostres (ort: 2,62), teknolojik iş yükü (ort: 2,42) ve teknolojik karmaşıklık        (ort: 

2,44) algılarının ise kısmen düşük olduğu görülmüştür. 

3.4.5. Zaman Baskısının Teknostrese Etkisi 
Zaman baskısının teknostrese etkisini ölçmek amacıyla yapılan basit doğrusal regresyon analizi Tablo 6’da 

sunulmuştur. 

Tablo 6. Regresyon Analizi 

Regresyon Modeli Özeti  

R R² Düzeltilmiş R² Standart Hata 

,349 ,122 ,117 ,64 

Bağımlı Değişken: Teknostres ANOVA: (F(1,175): 24,331; p: ,000˂,001)  N: 177 

Tablo 6’da görülen regresyon modeli sonuçlarının ANOVA testine göre istatistiksel olarak anlamlı [F(1,175): 

24,331; p: ,000 ˂ 0,001] olduğu görülmüştür. Analiz sonucu düzeltilmiş R² değeri 0,11’dir. Bu sonuç; bakım 

teknisyenlerinin teknostres algısındaki yaklaşık %11 oranındaki değişimin, teknisyenlerin hissettiği zaman 

baskısı tarafından açıklandığını göstermektedir. Başka bir ifadeyle, zaman baskısının teknostresi pozitif olarak 

etkilediği görülmüştür. 

3.4.6. Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırma Analizleri 

Demografik özelliklere göre bakım teknisyenlerinin zaman baskısı ve teknostres algısının farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan T-testi ve ANOVA testi sonuçları tablolar halinde sunulmuştur. 

Araştırmada kadın katılımcı olmadığından dolayı cinsiyete göre bir karşılaştırma yapılmamıştır. 

Tablo 7. Medeni Duruma Göre Zaman Baskısı ve Teknostres Algısı 

Medeni 

Durum 

N Zaman Baskısı Teknostres 

Ort. S.S. df t P Ort. S.S. df t P 

Evli 146 3,00 ,82 201 -,340 ,735 2,59 ,67 175 -1,067 ,287 

Bekâr 31 3,06 ,75 2,73 ,70 

* P˂ 0,05 ise anlamlı farklılık vardır. 

Tablo 7’deki T-testi sonuçları incelendiğinde medeni duruma göre bakım teknisyenlerinin zaman baskısı   (P: 

,735>,050) ve teknostres  (P: ,287>,050) algısının anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. 
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Tablo 8. Yaş Gruplarına Göre Zaman Baskısı ve Teknostres Algısı 

Yaş 

Grubu 

N Zaman Baskısı Teknostres 

Ort. S.S. F P Ort. S.S. F P 

20-27 19 3,33 ,79 1,823 ,127 3,05 ,72 2,433 ,049 

28-35 90 3,08 ,89 2,58 ,70 

36-42 48 2,81 ,68 2,57 ,60 

43-49 18 2,88 ,56 2,53 ,58 

50-56 2 3,20 ,41 2,19 ,27 

Toplam 177 3,01 ,80 2,62 ,68 

* P˂ 0,05 ise anlamlı farklılık vardır. 

Tablo 8’deki ANOVA testi sonuçları incelendiğinde yaş gruplarına göre bakım teknisyenlerinin zaman baskısı 

algısında  (P: ,127>,05) anlamlı bir farklılık yok iken; teknostres algısında (P: ,049˂,05) anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmüştür. Tukey testi sonuçlarına göre, 20-27 ve 28-35 yaş grubu teknisyenlerin teknostres algısı 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve 20-27 yaş grubu teknisyenlerin (ort: 3,05) 28-35 yaş grubu 

teknisyenlerle (2,58) karşılaştırıldığında daha fazla teknostres hissettiği görülmüştür. 

Tablo 9. Çalışma Süresine Göre Zaman Baskısı ve Teknostres Algısı 

Çalışma 

Süresi 

N Zaman Baskısı Teknostres 

Ort. S.S. F P Ort. S.S. F P 

3 Yıldan Az 9 2,40 ,48 4,888 ,000 2,69 ,49 1,253 ,287 

3-8 19 3,74 ,66 2,97 ,76 

9-14 57 2,91 ,83 2,55 ,74 

15-20 54 3,04 ,82 2,57 ,68 

20-25 26 2,94 ,72 2,61 ,54 

25 + 12 2,85 ,52 2,55 ,49 

Toplam 177 3,01 ,80 2,62 ,68 

* P˂ 0,05 ise anlamlı farklılık vardır. 

Tablo 9’daki ANOVA testi sonuçları incelendiğinde çalışma süresine göre teknisyenlerin teknostres algısında 

(P: ,287>,05) anlamlı bir farklılık yok iken; zaman baskısı algısında (P: ,000˂,05) anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmüştür. Tukey testi sonuçlarına göre 3-8 yıl çalışma süresine sahip teknisyenler ile 3 yıldan az, 9-14, 15-

20, 20-25 ve 25 yıl üzeri çalışma süresine sahip teknisyenlerin zaman baskısı algısı arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu; 3-8 yıl çalışma süresine sahip teknisyenlerin (ort: 3,74), 9-14 (ort: 2,40), 15-20 (ort: 2,91), 20-25 (ort: 3,04) 

ve 25 yıl üzeri (ort: 2,85) çalışma süresine sahip teknisyenler ile karşılaştırıldığında daha fazla zaman baskısı 

hissettiği görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 10. Eğitim Durumuna Göre Zaman Baskısı ve Teknostres Algısı 
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Eğitim  

Durumu 

N Zaman Baskısı Teknostres 

Ort. S.S. F P Ort. S.S. F P 

Lise 2 3,08 1,76 3,155 ,016 2,23 ,11 4,565 ,002 

Yüksekokul 39 3,31 ,83 2,94 ,80 

Lisans 125 2,90 ,76 2,49 ,62 

Yük. Lisans 9 3,47 ,74 2,95 ,33 

Doktora 2 2,33 ,35 3,07 ,65 

Toplam 177 3,01 ,80 2,62 ,68 

* P˂ 0,05 ise anlamlı farklılık vardır. 

Tablo 10’daki ANOVA testi sonuçları incelendiğinde eğitim durumuna göre teknisyenlerin hem zaman 

baskısı (P: ,016˂,05) hem de teknostres algısında (P: ,002˂,05) anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Tukey 

testi sonuçlarına göre, yüksekokul ve lisans mezunu teknisyenlerin zaman baskısı algısında anlamlı bir 

farklılık olduğu ve yüksekokul mezunu teknisyenlerin (ort: 3,31) lisans mezunu teknisyenlerle (ort: 2,90) 

karşılaştırıldığında daha fazla zaman baskısı hissettiği; bununla birlikte yüksekokul ve lisans mezunu 

teknisyenlerin teknostres algısı arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve yüksekokul mezunu teknisyenlerin 

(ort: 2,94) lisans mezunu teknisyenlerle (ort: 2,49) karşılaştırıldığında daha fazla teknostres hissettiği 

görülmüştür. 

Tablo 11. Görev Ünvanına Göre Zaman Baskısı ve Teknostres Algısı 

Görev  

Ünvanı 

N Zaman Baskısı Teknostres 

Ort. S.S. Df t P Ort. S.S. df t P 

T. Kontrol 8 2,67 ,62 175 -1,219 ,224 2,27 ,71 175 -1,461 ,146 

Teknisyen 169 3,03 ,81 2,63 ,67 

* P˂ 0,05 ise anlamlı farklılık vardır. 

Tablo 11’deki T-testi sonuçları incelendiğinde görev ünvanına göre bakım teknisyenlerinin zaman baskısı  (P: 

,224>,05) ve teknostres (P: ,146>,05) algısının anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Zaman kavramı, günlük hayatta bireylerin hem sosyal faaliyetleri hem de işlerini yaparken dikkate alması 

gereken önemli bir olgudur. Çünkü zaman; anında kullanılan, yedeklenemeyen, çoğaltılamayan, değerli ve 

kıt bir kaynaktır. Bu nedenle örgütsel yaşamda çalışanlar tarafından zamanın verimli kullanılması ve iyi 

yönetilmesi gerekir. Bir işi tamamlamak için gereken zaman azaldığında, bireyler zaman baskısı hisseder. 

Zakay’a (1993: 60) göre; zaman baskısı altındaki bireyler, bilişsel kaynaklarını yeteri kadar kullanamaz ve 

karmaşık görevlerdeki bireysel performans negatif olarak etkilenir. Bundan dolayı, zaman baskısı önemli bir 

stres kaynağıdır. Günümüzün modern dünyasında teknolojik gelişmelere bağlı olarak, tüm işletmeler etkin 

ve verimli bir örgütsel performans için teknolojik araçları kullanmaya önem vermektedir. Teknoloji, örgütsel 

ve bireysel performansın artışında önemli katkılar sağlamakla birlikte, bazı yönleriyle de çalışanları strese 

sokmaktadır. Tarafdar vd.’ne (2011: 304) göre; teknoloji kullanımı nedeniyle artan iş yükü, sürekli yapılması 

gereken güncellemeler, teknik sorunlar, teknolojik karmaşıklık ve belirsizlik, çalışanların teknostres 

yaşamasına neden olmaktadır. Literatür taraması sırasında havacılık sektöründe uçak bakım faaliyetlerinin 

yerine getirilmesinde, zaman baskısı ve teknostres kavramlarının insan faktörü kaynaklı hatalara sebep olan 

birbiriyle ilişkili iki önemli faktör olduğu görülmüştür. Bu kapsamda bu araştırmada, havacılık sektöründe 

zaman baskısının teknostrese etkisi ve demografik özelliklere göre bakım teknisyenlerinin zaman baskısı ve 

teknostres algısının farklılık gösterip göstermediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda, zaman baskısı ile 

teknostres, teknolojik iş yükü ve teknolojik karmaşıklık arasında pozitif yönlü orta seviyede bir ilişki olduğu 

görülürken; zaman baskısı ile teknolojik belirsizlik arasında ise bir ilişki olmadığı görülmüştür. Bu kapsamda, 
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“H₁: Bakım teknisyenlerinin algıladığı zaman baskısı ile teknostres arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır.’’ hipotezi 

kabul edilmiştir. Değişkenlere ait aritmetik ortalamalara bakıldığında; bakım teknisyenlerinin hissettiği 

zaman baskısının (ort: 3,01) teknostres (ort: 2,62)’den daha fazla olduğu görülmüştür. Cheng (2018: 123), ticari 

kaygılar nedeniyle uçak bakım sektöründe görülen zaman baskısı ve sektördeki hızlı teknolojik değişimin 

stres kaynağı olduğunu; Ariely ve Zakay (2001:187), zaman baskısı altında karar alan bireylerin bilişsel hatalar 

yaptığını; Hendy vd. (2001) ise, zaman baskısının çalışanın iş yükünü arttırdığını ve temel bir stres kaynağı 

olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle H₁’e ait araştırma bulgularının bahsedilen araştırma bulguları ile uyum 

içinde olduğunu söylemek mümkündür. 

Zaman baskısının teknostrese etkisini ölçmek amacıyla yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda,  

regresyon modelinin anlamlı olduğu; zaman baskısının teknostresi pozitif olarak etkilediği ve bakım 

teknisyenlerinin teknostres algısındaki yaklaşık %11 (Düzeltilmiş R²: 0,11) oranındaki değişimin 

teknisyenlerin algıladığı zaman baskısı tarafından belirlendiği görülmüştür. Bu kapsamda, “H₂: Zaman baskısı, 

bakım teknisyenlerinin algıladığı teknostresi pozitif olarak etkiler.’’ hipotezi kabul edilmiştir. Moray (1980), zaman 

baskısının çalışanın sübjektif iş yükünü arttırdığını; Tarafdar vd. (2007: 309), teknoloji ile yoğun çalışanların 

aynı anda çoklu görevlere ve teknolojik iş yüküne maruz kaldığı için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu, 

böyle durumlarda zaman sınırlı ise çalışanın dikkatinin dağıldığını, aşırı iş yükü ve tükenmişlikle birlikte 

teknostresin ortaya çıktığını; Bachiller (2001), artan zaman baskısının teknostres, fiziksel ve psikolojik 

sorunlara yol açtığını; Çoban (2019: 52) ise, zaman baskısının uçak bakım sektöründe iş yükünün artmasına, 

kalite standartlarının düşmesine, yorgunluğa, insan faktörü hatalara ve strese neden olduğunu ifade etmiştir. 

Bu nedenle H₂’ye ait araştırma bulgularının bahsedilen araştırma bulguları ile uyum gösterdiği söylenebilir. 

Demografik özelliklere göre yapılan karşılaştırma analizleri sonucunda, medeni durum ve görev ünvanına 

göre bakım teknisyenlerinin zaman baskısı ve teknostres algısında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Yaş gruplarına göre yapılan karşılaştırma analizlerine bakıldığında, teknisyenlerin zaman baskısı algısında 

anlamlı bir farklılık yok iken; teknostres algısında anlamlı bir farklılık olduğu; 20-27 yaş grubunun 28-35 yaş 

grubuna göre daha fazla teknostres hissettiği görülmüştür. 20-27 yaş grubu teknisyenler, çalışma hayatının 

başında olan, deneyimsiz ve genç çalışanlardır. Genç çalışanların teknolojik değişimlere daha kolay uyum 

sağlayabileceği düşünülebilir. Ancak, genç çalışanların iş deneyimlerinin az olması, örgütsel stres kaynakları 

ile başa çıkmalarını olumsuz etkileyebilir. Tarafdar vd.’ne (2011: 119-120) göre, daha fazla çalışma deneyimine 

sahip yaşlı çalışanların genellikle stresle mücadele yeteneği yüksektir. Çalışma süresine göre yapılan 

karşılaştırma analizlerine bakıldığında, teknisyenlerin teknostres algısında anlamlı bir farklılık yok iken; 

zaman baskısı algısında anlamlı bir farklılık olduğu; 3-8 yıl çalışma süresine sahip teknisyenlerin diğer çalışma 

süresine sahip teknisyenlerle karşılaştırıldığında daha fazla zaman baskısı hissettiği görülmüştür. 3-8 yıl 

çalışma süresine sahip teknisyenler, genellikle uçak bakım faaliyetleri ile ilgili örgütsel kurallara adapte 

olmaya ve deneyim kazanmaya çalışan genç teknisyenlerdir. Bununla birlikte genç ve deneyimsiz olmaları 

nedeniyle yönetsel işlerden ziyade daha çok bedenen çalışarak bakım işlemlerini belirli zaman sınırları içinde 

yapmaya çalışırlar. Bu nedenle, söz konusu gruptaki teknisyenlerin iş yükü artabileceğinden ve deneyimleri 

de az olduğundan zaman baskısı yaşayabilir.  

Eğitim durumuna göre yapılan karşılaştırma analizlerine bakıldığında, teknisyenlerin zaman baskısı ve 

teknostres algısında anlamlı bir farklılık olduğu; yüksekokul mezunlarının lisans mezunu teknisyenlerle 

karşılaştırıldığında daha fazla hem zaman baskısı hem de teknostres hissettiği görülmüştür. Tarafdar vd.’ne 

(2011: 119-120) göre, eğitim seviyesi arttıkça bireylerin teknoloji kullanımı ve teknolojiye uyumu artacağından 

teknostres seviyesi düşebilir. Aynı şekilde, eğitim seviyesi arttıkça bireylerin zaman baskısı ile mücadele etme 

konusunda deneyim kazanabileceğini ve kısıtlı zamanlarını daha iyi yönetebileceğini söylemek mümkündür. 

Bu kapsamda, “H₃: Demografik özelliklere göre bakım teknisyenlerinin zaman baskısı algısı farklıdır.” ve “H₄: 

Demografik özelliklere göre bakım teknisyenlerinin teknostres algısı farklıdır.’’ hipotezlerinin kabul edildiği 

görülmüştür. H₃’e ait araştırma bulgularının Gunthorpe ve Lyons’un (2004: 208) araştırma sonucuyla uyumlu; 

Earles vd.’nin (2004: 285) araştırma sonucuyla uyumsuz olduğu; H₄’e ait araştırma bulgularının Tarafdar vd. 

(2011: 119-120) ile Türen vd.’nin  (2015: 13) araştırma sonuçlarıyla uyumlu olduğu görülmüştür. 

Havacılık sektöründe uçak bakım teknisyenleri üzerine yapılan bu araştırma sonucunda, zaman baskısının 

teknostresi pozitif olarak etkilediği ve demografik özelliklere göre bakım teknisyenlerinin zaman baskısı ve 

teknostres algısının farklılaştığı görülmüştür. Bu kapsamda hava yolu işletmeleri ve yöneticilerine bazı 

önerilerde bulunulabilir. Uçak bakım sektöründe zaman baskısı ve teknostresin bakım teknisyenlerinin 
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performansını etkileyen ve birbiriyle ilişkili iki kavram olduğu unutulmamalıdır. Zaman baskısı ile mücadele 

edebilmek için işyerindeki teknisyen sayısı, gerekli araç gereç, teknik doküman gibi kaynakların niteliği ve 

niceliği arttırılmalı; günlük, haftalık ve aylık iş yükü planları yeniden düzenlenmeli; zaman kaybına neden 

olan örgütsel faktörler üzerinde iyileştirmeler yapılmalı ve teknisyenlere zaman yönetimi eğitimleri 

verilmelidir. Bununla birlikte, teknisyenlerin teknostres ile başa çıkabilmesi için teknolojik iş yükü 

teknisyenlere eşit dağıtılmalı; yeni teknolojilere uyum sağlamak amacıyla temel ve tazeleme eğitimleri 

verilmeli; teknik sorunlar ve güncellemeler zamanında yapılmalı; teknostresin fiziksel ve psikolojik negatif 

etkilerini önlemek için çalışma süreleri yeniden düzenlenmeli ve sosyal faaliyetlere önem verilmelidir.  

Araştırmanın sadece Malatya ilinde kamu sektöründe çalışan uçak ve helikopter bakım teknisyenleri üzerinde 

uygulanması ve kadın katılımcı olmaması nedeniyle kısıtları bulunmaktadır. Bununla birlikte, araştırma 

sonucu elde edilen bulguların havacılık, uçak bakım, uçuş emniyeti, havacılıkta insan faktörü gibi alanlardaki 

sınırlı literatüre özgün katkı sağlayacağı ve gelecekte yapılacak araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Bu kapsamda, bakım teknisyenleri üzerine çalışılan zaman baskısı ve teknostres kavramları pilot, kabin 

memuru, hava trafik ve yer personeli gibi diğer havacılık sektörü çalışanları üzerinde de çalışılabilir. Ayrıca 

gelecekte yapılacak çalışmalarda zaman baskısı ile iletişim tarzı, karar alma süreci, performans ilişkisi; 

teknostres ile iş tatmini, tükenmişlik ve performans ilişkisi araştırılabilir. 
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1. GİRİŞ 

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak bilgiye erişim olanaklarının artması ve işlem maliyetlerinin azalması, 

yatırımcıları kendi ülke piyasalarının dışında da işlem yapmaya yöneltmektedir.  Küreselleşen ve giderek 

daha entegre hale gelen uluslararası finansal piyasalarda işlem yapan yatırımcılar böylece risklerini düşürme 

ve getirilerini arttırma imkanına sahip olabilmektedirler. Ne var ki yatırımcılar farklı ülkelerde finansal varlık 

yatırımı yaptıklarında ülkelerin genel ekonomik, politik ve yasal durumlarındaki gelişmelerden kaynaklanan 

çeşitli sistematik risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. “Ülke riski” olarak ifade edilebilecek bu riskler, ilgili 

ülkede ihraç edilen borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilememesi veya hisse senedi 

yatırımlarının getirilerinin azalması ile sonuçlanabilir. Broto ve Quiros (2015:165) ülke riskinin, kamu 

kesiminin finansman maliyetlerinin belirlenmesinde önemli bir rolü olduğunu, algılanan riskin artmasının, 

borçlanma maliyetlerindeki artışla sonuçlanan daha yüksek uzun vadeli yerel faiz oranlarını beraberinde 

getireceğini öne sürmüşlerdir. Hassan vd. (2003), 10 Orta Asya ve Afrika ülkesi üzerine yaptıkları çalışmada,  

ülke riskinin hisse senedi piyasası dalgalanmaları ve getiri tahminlerinde yüksek bir etkisi olduğunu tespit 

etmişlerdir. Aydın, Hazar ve Çütcü (2016) bazı ülkelerde ülke risk primleri ile borsa endeksleri arasında ilişki 

bulunabileceğini göstermişlerdir. Yapraklı ve Güngör (2007) ile Tükenmez ve Kutay (2016) ülke riski 

bileşenleri olan ekonomik, politik ve finansal risk primlerinin borsada işlem gören hisse senetlerinin piyasa 

değerini; Çam (2010) bu bileşenlerin firma değerini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymuşlardır. Ekinci 

(2018) ise ülke riskinin Hindistan Rusya ve Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde Türkiye’ye kıyasla daha çok 

etki ettiğini tespit etmiştir. Kısacası ülke riski, yatırımcının beklenen getirisini etkileyebilmektedir.  

Ülke riskinin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde farklı göstergeler kullanılmakla birlikte, son yıllarda 

yaygın olarak dikkate alınan gösterge, Kredi Temerrüt Swap (Credit Default Swap, CDS) primleri olmaktadır. 

CDS, bir borç ilişkisinden doğan alacağın temerrüt riskinin sigorta edilmesine yarayan bir kredi türevidir. 

Koruma alan taraf koruma satan tarafa periyodik olarak prim ödemekte, kredinin temerrüde düşmesi halinde 

ise koruma satan taraf karşı tarafa ödeme yapmaktadır (Erdil, 2008:45). CDS gerek firmaların gerekse 

devletlerin kullandıkları kredilere dayalı olarak çıkartılabilir ve her bir borç için uygulanacak olan CDS primi, 

ilgili dayanak kredinin riskine bağlı olarak belirlenir. Kredinin riski arttıkça CDS primi de artar. Dolayısıyla 

bir ülkenin borçlarına ilişkin yükümlülükleri yerine getirememe ihtimali ne kadar yüksek görünüyorsa CDS 

primi de o kadar yüksek olmaktadır. Ho (2016:580), CDS primlerine bakılarak iflas olasılığının 

hesaplanabileceğini ve öngörülebileceğini, dolayısıyla ülke riskinin bir temsilcisi olarak kabul edilebileceğini 

belirtmiştir. Özellikle 2008 yılında yaşanan küresel mali krizin ardından, piyasanın en güncel durumunu 

gösteren ve değişen koşullara hızlı bir şekilde adapte olabilen bir gösterge olan CDS’ler, ülke riskinin 

ölçülmesinde kredi notlarının yerini almıştır (Kılcı, 2017:75). Aydın vd. (2016) CDS primlerini ülke riskinin 

ölçüsü olarak ele almışlardır. Kocsis ve Monotory (2016) de CDS primlerinin, alternatif ülke riski göstergesi 

olan tahvil spreadlerine göre üstünlüklerine vurgu yaptıkları çalışmalarında ülke riskinin temsilcisi olarak 

CDS primlerini kullanmışlardır.  

Ülke CDS’lerinin işlem hacmi 2008 Küresel finans krizinin ve takip eden Avrupa borç krizinin ardından artış 

göstermiştir. Hassan, Isiugo ve Zhang (2016)’ya göre, finansal kriz öncesinde devletlerin kredi riski gelişmiş 

ülkeler için önemli bir mesele değilken, kriz sonrasında hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkeler için önemi 

artmıştır. Bunun sonucunda araştırmacıların konuya ilgisinin de son dönemde arttığı görülmektedir. Bir grup 

araştırmacılar CDS primlerinin belirlenmesinde ülkeye özgü faktörlerin, küresel faktörlerin ya da farklı 

mekanizmaların hangisinin daha etkili olduğu üzerinde durmaktadırlar1. Longstaff vd. (2007:21)’e göre 

ülkeye özgü faktörlerin küresel faktörlerden daha etkili bulunması, ülke risklerinin yönetilmesinde standart 

portföy çeşitlendirme yöntemlerinin yararlı olabileceği anlamına gelecektir. Gerçekten de Rajan ve Friedman 

(1997:55) da uluslararası portföy getirilerinin önemli ölçüde ülke risk primi içerdiğini ileri sürmektedirler.  

Diğer bir grup çalışmalarda ise ülke CDS’leri arasındaki eş-hareketlilik ve yayılma etkileri incelenmiştir2. Bu 

çalışmaların temel motivasyonu finansal piyasalardaki risklerin çeşitlendirilme imkânlarının varlık fiyatları 

arasındaki eş-hareketlilik ile sınırlı olduğu fikridir (Anderson, 2017:243). Longstaff vd. (2007:1)’e göre, ülke 

kredi riski, ülke borç piyasalarının getiri özelliklerini belirlemekte ve yatırımcıların, bankaların ve diğer 

finansal kurumların küresel borç portföylerini çeşitlendirilme kabiliyetlerini etkilemektedir. Yazarlar ayrıca 

 
1 Bkz. Bölüm 2.  
2 Bkz. Bölüm 2.  
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portföy teorisine dayanarak, ülke kredi riskleri arasındaki korelasyonun küresel portföy pozisyonlarının 

önemli bir belirleyicisi olduğunu ve ülkeler arasındaki sermaye akımlarını etkilediğini ileri sürmektedirler 

(Longstaff vd., 2007:1).  Consiglio vd. (2018:7) portföy yaklaşımdan yola çıkarak dayanak varlıkları arasında 

negatif korelasyon bulunan CDS’lere yatırım yapıldığında daha yüksek korunma sağlanabileceğini 

belirtmişlerdir. Wang ve Moore (2012:3) ise yeni sermaye ve yabancı yatırım talebinin yüksek olmasından 

dolayı gelişmekte olan ülkelerin risk çeşitlendirmesinin ve uluslararası finansal portföylerin faydalarını 

etkileyebilecek piyasa entegrasyonlarını daha fazla dikkate almaları gerektiğini belirtmişlerdir (Wang and 

Moore, 2012:3).   

Bu bilgiler ışığında çalışmanın odağında, Türkiye’nin ülke CDS primlerinin Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin 

ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkelerinin CDS primleri ile arasındaki muhtemel eş-hareketliliğin 

araştırılması yer almaktadır. Altı ülkenin günlük CDS primleri ARDL Sınır testi ve Toda-Yamamoto (1995) 

nedensellik testi ile analiz edilmiştir.  Türkiye CDS’lerinin Brezilya ve Rusya ile uzun dönemde eş-hareketlilik 

sergilediği tespit edilmiş olmakla birlikte bu ilişkinin istikrarlı olduğuna dair kanıt sunulamamıştır. Diğer 

taraftan Hindistan dışındaki tüm ülkelerle çift yönlü, Hindistan ile ise tek yönlü nedensellik ilişkilerinin 

varlığı daha açık bir şekilde görülmektedir. Elde edilen bulgular incelenen dönemde ülke riskleri arasında 

geçişkenliğe yol açan mekanizmaların bulunduğu ancak Türkiye’nin kendine özgü dinamikleri nedeniyle 

CDS’lerinin diğer ülkelerden ayrıştığı şeklinde yorumlanmaktadır. Kısa dönemde ise ülke riskleri arasında 

yakın etkileşimler olduğu anlaşılmaktadır.  Çalışmanın bundan sonraki bölümünde CDS primleri ile ilgili 

literatür araştırmasına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde veri seti ve yöntem tanıtılmış, dördüncü bölümde ise 

ampirik bulgular sunulmuştur. Sonuç ve değerlendirmeler bölümü ile çalışma tamamlanmaktadır.  

 2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI  

CDS primleri literatürde oldukça geniş bir perspektifte ele alınmış ve incelenmiştir. Zhu (2004) tahvil primleri 

ve CDS primlerinin uzun dönemde birlikte hareket ettiğini fakat kısa dönemde bu ilişkinin her zaman söz 

konusu olmadığını göstermişlerdir. Kim (2004) gelişmekte olan sekiz ülkenin beşinde tahvil primleri ile CDS 

primleri arasında uzun dönemli ilişki bulmuşlar, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üç ülkede 

eşbütünleşme ilişkisi tespit edememişlerdir. Hisse senedi fiyatları ile CDS primleri arasında ise yalnızca iki 

ülkede uzun dönem ilişkisi bulunabilmiştir. Tang ve Yan (2006), tahvil, hisse senedi ve opsiyon piyasalarında 

CDS piyasasına doğru likidite yayılımı bulunduğu, ayrıca piyasa likiditesinin CDS primleri üzerinde etkili 

olduğu sonucuna varmışlardır. Chan-Lau ve Fung vd. (2008) hisse senedi piyasası ile yüksek getirili CDS 

piyasası arasında fiyatlama ve volatilite ile ilgili olarak karşılıklı bilgi geribildirimi olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Fontana ve Scheicher (2010) Euro bölgesinde tahvil piyasası ve CDS piyasası arasındaki ilişkinin 

ülkelere göre farklılık gösterdiğini bulmuşlardır. Palladini ve Portes (2011) 9 AB ülkesini kapsayan analizler 

neticesinde CDS primleri ve tahvil primleri arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını ortaya koymuşlar, kısa 

dönemde ise CDS primlerinin tahvil primlerine öncülük ettiği sonucuna ulaşmışlardır. Aktuğ (2015) tahvil ve 

döviz piyasalarının CDS piyasalarındaki fiyat keşfi için baskın bir rol oynadıklarını ortaya koymuştur. Evci 

(2020) Türkiye’de CDS primleri ile borsa endeksi arasındaki etkileşimi incelemiş, değişkenler arasında uzun 

dönemli ters yönlü bir ilişkinin var olduğunu, kısa dönemde ise CDS primlerinden BIST 100 endeksine doğru 

bir nedensellik ilişkisinin bulunduğunu ortaya koymuştur. 

Ülke riskinin temsilcisi olarak CDS primlerine alternatif olarak kabul edilen bir gösterge, kredi derecelendirme 

notlarıdır. Literatürde bu ikisi arasındaki ilişkiyi araştıran pek çok çalışma mevcuttur. Cossin (2002), Abid ve 

Naifar (2006) ile Papaioannou (2011), CDS priminin en önemli değişkeninin kredi notu olduğunu 

bulmuşlardır.  Afonso, Furceri ve Gomes (2011), CDS primleri ile ülke kredi derecelendirme notları arasında 

negatif yönde ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Lehnert ve Neske (2006) ile Finnerty, Miller ve Chen (2013) 

derecelendirme notlarındaki artışların CDS primleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu,  Norden ve Weber 

(2004) ile Ismailescu ve Kazemi (2010) ise CDS primlerinin pozitif kredi olaylarına tepki gösterdiğini ancak 

negatif kredi olaylarına istatiksel olarak anlamlı bir tepki vermediğini belirtmişlerdir. Aksi yönde bulgular 

ortaya koyan yazarlardan Micu, Remolona ve Wooldridge (2004) kredi derecelendirme not indiriminin CDS 

primleri üzerinde oldukça yüksek bir etkisinin olduğunu, Hull, Predescu ve White (2004) pozitif kredi 

olaylarının negatif kredi olaylarına göre daha az önemli olduğunu tespit etmişlerdir.  

CDS piyasası üzerinde makroekonomik değişkenlerin etkisini araştıran çalışmalar da mevcuttur. Buna göre 

para politikası, enflasyon, reel ekonomik faaliyet, tüketici güveni (Amato, 2005), risksiz faiz oranı (Fabozzi vd. 
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2006), kaldıraç ve volatilite (Greatrex, 2009), döviz kurları (Longstaff vd. 2011),  GSYİH oranı (Sand, 2012), reel 

faiz oranı (Eyssell vd. 2013), likidite ve küresel yatırımcı duyarlılığı (Heinz ve Sun 2014), dış borç, uluslararası 

rezerv ve cari hesap (Ho, 2014) CDS piyasası üzerinde etkili bulunan makroekonomik değişkenlerdir. Ayrıca 

Bouri vd. (2017) Türkiye’nin de dahil edildiği gelişmekte olan ülkelerin emtia piyasalarından CDS primlerine 

doğru bir volatilite yayılması olduğunu belirtmişlerdir.  

Türkiye’de yapılan çalışmalara bakıldığında ise Özkaplan (2011) ile Ballı ve Yılmaz (2012) CDS primleri ile 

İMKB-100 endeksi arasında; Kargı (2014) faiz oranları ile; Hancı (2014) hisse senedi getirileri ile; Bozkurt (2015) 

finansal istikrar ile; Gün vd. (2016), döviz kuru ile; Gök ve Arslan (2019) ise kredi notları ile CDS primi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunduğunu tespit etmişlerdir.  

Bu çalışma ile paralel olarak ülke CDS primleri arasındaki eş-hareketliliği inceleyen çalışmalar farklı 

ülke/bölge/dönemler için farklı bulgular elde etmişlerdir. Buna göre Hausmann (2000) gelişen piyasalarda 

ülke riskleri; Longstaff vd. (2007) farklı kıtalardan 26 ülkenin; Shino ve Takahashi (2010) inceledikleri altı 

ülkenin; Wang ve Moore (2012) gelişmiş ve gelişmekte olan 38 ülkenin; Reyhan ve Gazel (2020) gelişmekte 

olan ülkelerin CDS primleri arasında yakın ilişkiler bulmuşlardır. Fender, Hayo ve Neuenkirsch (2012) 

gelişmekte olan ülkelerin CDS primlerinin ülkeye özgü faktörlerden ziyade küresel risk priminden 

etkilendiğini ifade etmişlerdir. Zinna (2013) CDS primlerinin Latin Amerika ülkelerinde küresel faktörler 

tarafından, Avrupa ve Asya ülkelerinde ise yerel faktörler tarafından daha iyi açıklandığını bulmuşlardır. 

Buchholz ve Tonzer (2016) 17 sanayileşmiş ülkenin; Apergis, Lau ve Yarovaya (2016) GIIPSS ülkelerinin; Çepni 

vd. (2017) gelişmekte olan ülkelerin; Anton vd. (2018) 11 EMU ülkesinin; Arbia vd. (2018) Euro bölgesi 

ülkelerinin CDS piyasaları arasındaki eş hareketliliğe odaklanmışlardır. Fabozzi, Giacometti ve Tsuchida 

(2016:2), yapmış oldukları literatür araştırmasına dayanarak, bir ülkenin iflasının o ülkeye özgü faktörlere 

bağlı olmasına rağmen ülkelerin CDS primlerinin eş-hareketlilik sergilediğini belirtmişlerdir. 

Diğer taraftan, Heinz ve Sun (2014) Euro bölgesi ve CESEE ülkelerinin CDS primleri arasında doğrudan bir 

yayılma etkisi bulunmadığı, bölgelerin kendi içindeki şoklara daha duyarlı oldukları sonucuna varmışlardır. 

Hassan vd. (2017) Asya, Avrupa ve Latin Amerika’dan 15 ülkenin CDS verilerini analiz etmişler; her bir 

bölgede güçlü piyasa bağlantıları bulunmakla birlikte Asya piyasalarının diğer bölgelerdeki gelişmelerden 

daha bağımsız olduğu sonucuna varmışlardır. Consiglio, Lotfi ve Zenios (2018) Avrupa ülkeleri için bir 

portföy çeşitlendirme modeli geliştirmişler ve CDS primlerine bakarak, çeşitlendirilebilecek önemli miktarda 

ülkesel risk faktörü bulmuşlardır. Cihangir (2020) ise Türkiye CDS primlerinin volatilitesinin hem küresel hem 

ulusal faktörlerden etkilendiğini fakat ulusal faktörlerin etkisinin daha önemli olduğunu ortaya koymuştur.  

3. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Çalışmanın amacı Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkeleri ile Türkiye’nin 

CDS primleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Uzun dönemli ilişkinin ortaya konulması amacıyla ARDL 

yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca kısa dönem nedensellik ilişkisinin tespit edilmesi amacıyla Toda-Yamamoto 

(1995) yöntemi uygulanmıştır. Serilerin bütünleşme derecelerinin belirlenmesinde ADF ve PP birim kök 

testleri kullanılmıştır.  

3.1. ARDL Model Tanımlaması 

ARDL yöntemi, bağımlı değişkenin, kendisinin ve bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerleri ile regresyona 

tabi tutulduğu bir tekniktir. Çalışmada uzun dönem ilişkileri tahmin etmek için Akel ve Gazel (2014) takip 

edilerek Pesaran, Shin ve Smith (1999) ile Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen, 1 No.lu eşitlikte yer alan 

doğrusal ARDL(m,n) modeli kurulmuştur: 

𝑇𝑈𝑅 = 𝛼0 + 𝛼1𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 + ∑ 𝛼2𝑖𝑇𝑈𝑅𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼3𝑖𝐵𝑅𝐼𝐶𝑆𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=0

+

𝑚

𝑖=1

휀𝑖                                                       (1) 

Denklem (1)’de verilen model BRICS ülkelerinin her biri için ayrı ayrı çözülmüştür. ARDL modeli çözülerek 

elde edilen kritik değerler Pesaran vd. (2001)’in üst sınırını geçtiğinde kısa ve uzun dönem katsayılar tahmin 

edilmektedir (Akel ve Gazel, 2014:31). Uzun dönem katsayıların elde edildiği koşullu hata düzeltme modeli 

şu şekilde gösterilmektedir: 
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∆𝑇𝑈𝑅 = 𝛼0 + 𝛼1𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 + ∑ 𝛽1𝑖∆𝑇𝑈𝑅𝑡−𝑖 +

𝑚

𝑖=1

∑ 𝛽2𝑖∆𝐵𝑅𝐼𝐶𝑆𝑡−𝑖 + 𝛿1𝑇𝑈𝑅𝑡−1 + 𝛿2𝐵𝑅𝐼𝐶𝑆𝑡−1 + 휀𝑖  (2)

𝑛

𝑖=0

 

Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin değerlendirilmesi için 𝐻0: 𝛿1 = 𝛿2 = 0 hipotezinin 

reddedilmesi gerekir. Bu hipotezin test edilmesinde Bounds testinden yararlanılmaktadır. Hesaplanan F 

istatistiği Pesaran (2001)’in belirttiği kritik değerlerden büyük olduğunda uzun dönemde eşbütünleşme 

ilişkisinin olmadığı yönündeki H0 hipotezi reddedilmektedir.   

Hata düzelme modeli ise Denklem (3)’te görüldüğü şekilde kurulmaktadır: 

∆𝑇𝑈𝑅 = 𝛼0 + 𝛼1𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 + ∑ 𝜆1𝑖∆𝑇𝑈𝑅𝑡−𝑖 +

𝑚

𝑖=1

∑ 𝜆2𝑖∆𝐵𝑅𝐼𝐶𝑆𝑡−𝑖 + 𝜆3𝐸𝐶𝑀𝑡−𝑖 + 휀𝑖                             (3)

𝑛

𝑖=0

 

Denklem (3) gösterilen ECMt-1 hata düzeltme terimi olup, uzun dönem ilişkisinin elde edildiği modelin 

kalıntılarının bir gecikmeli değeridir (Akel ve Gazel, 2014:32).  ECMt-1 teriminin negatif ve anlamlı olması, kısa 

dönemde meydana gelen sapmaların uzun dönemde giderilebildiğini ifade etmektedir. 

3.2. Toda-Yamamoto Model Tanımlaması 

BRICS ülkeleri ve Türkiye’nin CDS primleri arasındaki nedensellik ilişkisinin analizinde Toda ve Yamamoto 

(1995) tarafından geliştirilen modelden yararlanılmıştır. Modelinin ilk aşaması, bilgi kriterlerinden 

yararlanılarak VAR modeli için uygun gecikme uzunluğunun (k) belirlenmesidir. Ardından, uygun gecikme 

uzunluğuna, birim kök testleri ile belirlenen maksimum bütünleşme derecesi (dmax) eklenmek suretiyle, ülke 

çiftleri için (k+dmax) boyutunda bir VAR modeli tahmin edilir. Modelin gösterimi Denklem 5 ve Denklem 6’da 

yer almaktadır. 

Yt = ω + ∑ α1,iYt−i + ∑ α2,jYt−j +
k+dmax
j=k+1

k
i=1 ∑ β1,iXt−i + ∑ β2,jXt−j +

k+dmax
j=k+1

k
i=1 ε1,t        (5) 

Xt = μ + ∑ γ1,iXt−i + ∑ γ2,jXt−j +
k+dmax
j=k+1

k
i=1 ∑ δ1,iYt−i + ∑ δ2,jYt−j +

k+dmax
j=k+1

k
i=1 ε2,t         (6) 

Seriler arasındaki nedensellik ilişkisi, MWALD testi ile araştırılmaktadır. Testin hipotezleri şu şekildedir: 

H0: β1,1 = β1,2 = ⋯ = β1,k = 0       

H0: δ1,1 = δ1,2 = ⋯ = δ1,k = 0        

H0 hipotezlerinin reddedilmesi, X ve Y serileri arasında nedensellik ilişkisinin var olduğu anlamına 

gelmektedir.  

3.3. Veri Seti 

Bu çalışmada Türkiye, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika 5 yıllık Amerikan Doları cinsinden 

günlük CDS primleri kullanılmıştır. Ele alınan ülkeler farklı kıtalarda konumlanmakla birlikte ortak bazı 

özellikler taşıdıkları bilinmektedir. Öncelikle tamamı hızlı büyüyen ekonomilerdir. “BRICS” ülkeleri olarak 

gruplandırılan bu ülkeler ile Türkiye’nin giderek artan yakın ilişkileri olduğu gözlenmektedir. Özellikle Çin 

ve Rusya Türkiye’nin önemli ticari ortaklarıdır. Diğer taraftan, Rusya dışında bu ülkelerin tamamı (Türkiye 

dahil) “Yeni Sanayileşen Ülkeler” sınıflandırmasına dahil edilmektedirler. Buna göre sayılan ülkelerin hala 

tam anlamıyla gelişmiş bir ekonomiye sahip oldukları söylenemezken, diğer gelişmekte olan ülkelere göre 

daha ileri seviyede oldukları gözlenmektedir. Kuepper (2019), bu piyasalarda uluslararası yatırımcılar için çok 

sayıda seçenek bulunduğunu ancak yatırımcıların bu fırsatları iyi analiz ederek çeşitlendirilmiş bir portföy 

oluşturmaları gerektiğini ileri sürmüştür. Bu anlamda bu ülkeler hem coğrafi çeşitlendirme imkânı sunarken, 

diğer yandan ortak bazı özellikler arz etmektedirler. Dolayısıyla adı geçen ülkelerin ülke riskleri arasındaki 

etkileşimin araştırılması ile yararlı sonuçlar elde edilebileceği düşünülmektedir. Araştırma 15.12.2015-

18.05.2020 dönemini kapsamaktadır. Veriler paragaranti.com3, worldgovernmentbonds.com4 ve 

assetmacro.com5 internet siteleri aracılığıyla derlenmiştir. Verilerine ulaşılamaması nedeniyle Çin için yapılan 

 
3 https://www.paragaranti.com/cds, erişim tarihi: 20.05.2020. 
4 http://www.worldgovernmentbonds.com/cds-historical-data/, erişim tarihi: 20.05.2020. 
5 https://www.assetmacro.com/, erişim tarihi: 20.05.2020. 

https://www.paragaranti.com/cds
http://www.worldgovernmentbonds.com/cds-historical-data/
https://www.assetmacro.com/
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analizlerin dönemi 01.06.2018-18.05.2020 tarihleri ile sınırlı kalmıştır. Tanımlayıcı İstatistiklere Tablo 1’de yer 

verilmiştir. 

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler 

 TÜRKİYE BREZİLYA RUSYA HİNDİSTAN ÇİN SA 

 Ortalama 301.0467 225.4372 160.4560 94.3758 51.588 218.8338 

 Medyan  279.3150 207.0600 145.9835 89.1450 49.993 195.1255 

 En büyük 651.9100 505.9130 395.9880 271.4900 79.932 502.5500 

 En küçük 158.6160 91.7400 54.6100 19.2000 29.641 138.8480 

St. Sapma 103.5687 89.4841 66.1094 29.5371 11.860 64.1058 

 Çarpıklık 0.9744 1.0047 0.9787 2.5223 0.1919 1.5370 

 Basıklık 3.7281 3.8315 3.8209 11.4623 2.0061 4.9900 

 Jarque-Bera (JB) 196.2103 214.3861 204.2586 4399.9450 24.217 607.9266 

 Olasılık (JB) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Gözlem Say. 1088 1088 1088 1088 512 1088 

6 ülkeye ait 1088 gözleme dayalı veri seti incelendiğinde, BRICS ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin 

CDS primlerinin diğer ülkelerin tamamından daha yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye’yi Brazilya ve G. 

Afrika izlemektedir. En büyük değerlere bakıldığında da Türkiye için oldukça yüksek değer dikkat 

çekmektedir. Ayrıca Türkiye’nin CDS primlerinin standart sapması da diğer ülkelere kıyasla oldukça yüksek 

bulunmuştur. Çin’in primlerinin ise diğer ülkelerin oldukça altında olduğu ve standart sapmasının da düşük 

olduğu dikkat çekmektedir. Çin’i Hindistan izlemektedir. Çarpıklık, basıklık ve JB istatistiği de CDS 

primlerinin normal dağılım sergilemediğine işaret etmektedir.  

Ülkelerin CDS primlerinin zaman içerisindeki hareketlerini gösteren grafik Şekil 1’de yer almaktadır. 

 

Şekil 1. BRICS ülkeleri ve Türkiye’nin CDS primlerinin değişimi 

Şekil 1’de sunulan grafikte görüldüğü gibi Türkiye CDS primlerinin incelenen dönemin başından itibaren 

Brezilya, Rusya ve Güney Afrika ile birlikte hareket ettiği, Hindistan’ın ise gruptan farklı bir seyir izlediği 

gözlenmektedir. 2018 yılına kadar, sayılan dört ülkede düşüş eğilimi oluşmuş, 2018 sonuna kadar süren 

yükseliş, 2019 sonuna doğru tekrar hafif bir düşüş eğilimi göstermiştir. 2018 yılına kadar Brezilya, Rusya ve 

Güney Afrika ile benzer bir trend sergileyen Türkiye’nin bu yıldan sonra diğer ülkelerden negatif yönde 

ayrıştığı anlaşılmaktadır. Bu ayrışma üzerinde Türkiye’nin ülke riskinin, 2018 yılının ortalarında yaşanan 

döviz şokunun ve 2019 yılında ABD ile yaşanan S 400 gerginliğinin etkili olduğu düşünülmektedir. Çin’e ait 

verilerin eksik olması nedeniyle bu ülke ile ilgili yorumlarımız eksik kalmaktadır. Ancak dikkat çeken bir 

diğer nokta, 2019’un bitimini takiben (Çin’de daha sınırlı olmakla birlikte) tüm ülkelerde CDS primlerinde 

gözlenen keskin yükseliştir. Bu yükseliş üzerinde 2020 yılı içerisinde artış gösteren Covid-19 pandemisi 

nedeniyle ulusal ve uluslararası ticari faaliyetlerin durma noktasına gelmesinin ve tüm ülkelerde beklenen 

ekonomik daralmanın da etkili olduğu tahmin edilmektedir. 
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4. BULGULAR  

4.1. Birim Kök Testi Sonuçları 

Yöntem, tamamı I(0), tamamı I(1) ve hem I(0) hem I(1) regresörlerin analizine imkân vermekle birlikte 

maksimum bütünleşme derecesinin I(1) olmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla analize başlamadan önce 

birim kök testleri yapılmak suretiyle maksimum bütünleşme derecesinin I(1) olduğunu göstermek 

gerekmektedir. Bu amaçla ADF ve PP birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Test sonuçları Tablo 2’de 

görülmektedir. 

Tablo 2. Birim Kök Testleri 

 ADF PP 

 Sabit Sabit & Trend Sabit Sabit &Trend 

Türkiye (düzey) -0.8335 -1.9208 -1.2548 -2.318 

Türkiye (1. fark) -11.774*** -11.844*** -37.959*** -38.035*** 

Brezilya (düzey) -2.7876* -1.3604 -2.5096 -1.677 

Brezilya (1. fark) -16.828*** -17.077*** -36.448*** -36.878*** 

Rusya (düzey) -2.718** -3.015 -2.465 -2.739 

Rusya (1. fark) -10.926*** -10.978*** -31.902*** -31.926*** 

Hindistan (düzey) -2.048 -2.065 -2.351 -2.366 

Hindistan (1. fark) -38.247*** -38.257*** -37.900*** -37.910*** 

Çin (düzey) -2.277 -2.873 -2.973** -4.079*** 

Çin (1. fark) -9.372*** -9.365*** -33.561*** -33.529*** 

G. Afrika (düzey) -2.356 -1.904 -1.767 -1.263 

G. Afrika (1. fark) -7.293*** -16.876*** -31.573 -31.605*** 

 Sabitli Model için kritik değerler  Sabitli ve Trendli Model için kritik değerler 

Anlamlılık ADF PP ADF PP 

1% -3.4354 -3.434 -3.9654 -3.9635 

5% -2.8637 -2.8631 -3.4134 -3.4125 

10% -2.5679 -2.5676 -3.1288 -3.1282 

NOT: *, ** ve *** sembolleri sırasıyla 10%, 5% ve 1%  anlamlılık seviyelerini ifade etmektedir. 

Tablo 2’de tüm ülkeler için CDS primlerinin düzey ve fark serileri için ADF ve PP birim kök testlerinden elde 

edilen istatistik değerleri yer almaktadır. Tüm seriler için düzey değerlerin birim kök içerdiği, ancak 1. 

Farklarının alınması durumunda durağan hale geldikleri görülmektedir. İstisnai olarak Çin PP testi 

sonuçlarına göre düzeyde durağan bulunmuş, ancak ADF testi ile bu sonuç doğrulanmamıştır. Bu sonuçlara 

göre tüm değişkenler için maksimum bütünleşme derecesinin I(1) olduğu tespit edilmiş ve veri setinin ARDL 

modeli için uygun olduğuna karar verilmiştir.   

4.2. Uzun Dönemli İlişkilere Ait Bulgular 

Türkiye’nin CDS primlerinin diğer beş ülke ile olan uzun dönemli ilişkisinin tespit edilmesi amacıyla, her  

birinde Türkiye’nin bağımlı değişken olduğu beş model kurulmuştur. Analizlerin bulguları Tablo 3’te 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3. ARDL Koşullu Hata Düzeltme ve Bounds Testi Sonuçları 

Bağımlı Değişken: TUR 

Bağımsız Değ. 

BRA 

Bağımsız Değ. 

RUS 

Bağımsız Değ. 

IND 

Bağımsız Değ. 

CHN 

Bağımsız Değ. 

SA 

ARDL(2,4) ARDL(2,4) ARDL(2,4) ARDL(2,4) ARDL(2, 4) 

Değişken Katsayı D K D K D K D K 

C -4.235 

(2.664) 

C -8.399*** 

(2.986) 

C 1.269 

(1.811) 

C -7.097 

(7.226) 

C -0.899 

(1.973) 

Trend 0.012*** 

(0.004) 

Trend 0.016*** 

(0.004) 

Trend 0.004** 

(0.002) 

Trend 0.020** 

(0.009) 

Trend 0.005** 

(0.002) 

TURt-1  -0.032*** 

(0.008) 

TURt-1  -0.030*** 

(0.008) 

TURt-1  -0.019*** 

(0.007) 

TURt-1  -0.033*** 

(0.012) 

TURt-1  -0.02*** 

(0.007) 

BRAt-1 0.034*** 

(0.011) 

RUSt-1 0.058*** 

(0.016) 

INDt-1 0.024 

(0.019) 

CH t-1 0.2934** 

(0.119) 

SAt-1 0.023** 

(0.010) 

∆TURt-1 

 

-0.204*** 

(0.029) 

∆TURt-1 

 

-0.132*** 

(0.030) 

∆TURt-1  -0.115*** 

(0.030) 

∆TURt-1 

 

-0.121*** 

(0.044) 

∆TURt-1 

 

-0.23*** 

(0.030) 

∆BRA 0.128*** 

(0.045) 

∆RUS 1.011*** 

(0.062) 

∆IND 0.311*** 

(0.10) 

∆CHt 0.442* 

(0.253) 

∆SA 0.147*** 

(0.056) 

∆BRAt-1 0.407*** 

(0.046) 

∆RUSt-1 0.014 

(0.069) 

∆INDt-1 0.275*** 

(0.102) 

∆CHt-1 0.966*** 

(0.279) 

∆SAt-1 0.740*** 

(0.057) 

∆BRAt-2 0.311*** 

(0.047) 

∆RUSt-2 0.256*** 

(0.062) 

∆INDt-2 0.022*** 

(0.101) 

∆CHt-2 -0.193 

(0.284) 

∆SAt-2 0.363*** 

(0.060) 

∆BRAt-3 0.260*** 

(0.045) 

∆RUSt-3 -0.201*** 

(0.063) 

∆INDt-3 -0.392*** 

(0.107) 

∆CHt-3 0.808*** 

(0.270) 

∆SAt-3 0.194*** 

(0.056) 

UZUN DÖNEM KATSAYILAR  

L_BRA 1.070*** 

(0.294) 

L_RUS 1.947*** 

(0.512) 

L_IND 1.289 

(1.957) 

L_CH 9.029 

(5.580) 

L_SA 1.065* 

(0.644)) 

HATA DÜZELTME KATSAYILARI 

CointEq 

(-1) 

-0.032*** 

(0.008) 

 -0.030*** 

(0.007) 

 -0.019*** 

(0.007) 

 -0.033*** 

(0.011) 

 -0.02*** 

(0.007) 

F-stat. 

(Bounds) 

7.461** F-stat.  8.059** F-stat.  4.279 F-stat.       4.644  F-stat.  4.524 

t-stat. -3.85** t-stat. -3.820** t-stat. -2.911 t-stat. -2.722 t-stat. -2.993 

ARCH(2) 0.000 ARCH(2)   0.000 ARCH(2  0.000 ARCH(2)      0.000 ARCH(2   0.000 

BG(2) 0.958 BG(2) 0.059 BG(2) 0.277 BG(2) 0.612 BG(2) 0.152 

F İstatistiği 

Kritik 

Değerleri 

Pesaran 

(2001) 

 

Sig. I(0) I(1)  

T  

İstatistiği 

Kritik 

Değerleri 

Sig. I(0) I(1)  

10% 5.59 6.26  10% -3.13 -3.4  

5% 6.56 7.3  5% -3.41 -3.69  

2.50% 7.46 8.27  2.50% -3.65 -3.96 
 

1% 8.74 9.63  1% -3.96 -4.26 
 

NOT: Parantez içindeki değerler standart hatalardır. *, ** ve *** sembolleri sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık seviyelerinde anlamlı olan 

istatistik değerlerini ifade etmektedir. 

Ülkelerin CDS primleri arasındaki uzun dönemli ilişkinin incelendiği tüm modeller için tanı testlerinde seri 

korelasyon problemi (BG-LM testi) bulunmamakla birlikte değişen varyans sorunu (ARCH testi) görülmüş, 

bu nedenle modellerin çözümünde Newey-West tahmincisi kullanılmıştır. Tanı testlerinin sonuçları ve Akaike 

Bilgi Kriteri (AIC) ile belirlenen gecikme uzunlukları6, Tablo 3’te yer almaktadır.  

Bulgular incelendiğinde Brezilya ve Rusya için kurulan modellerde Bounds testinden elde edilen F 

istatistiğinin değerlerinin, Pesaran vd. (2001) tarafından belirlenen I(1) kritik değerlerinden yüksek olduğu 

görülmektedir (%5 anlamlılık seviyesinde). Bu sonuçlar, hiçbir düzeyde ilişki olmadığı yönündeki H0 

hipotezinin reddedilmesini sağlamaktadır. Bu modellerden elde edilen uzun dönem katsayıların tamamı %1 

anlamlılık seviyesinde anlamlıdır ve katsayıların pozitif olduğu görülmektedir. Ayrıca eşbütünleşme 

eşitliğinden elde edilen katsayıların da negatif ve anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu bulgu da kısa dönemde 

ortaya çıkan şokların etkisinin uzun dönemde ortadan kalktığına işaret etmektedir. Tüm bu sonuçlar, 

 
6 Maksimum 4 gecikme alınmıştır. 
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Türkiye’nin CDS primlerinin Brezilya ve Rusya’nın CDS primleri ile uzun dönemli ilişki içerisinde olduğuna 

işaret etmektedir. 

Hindistan, Çin ve G. Afrika için kurulan modellerde, eşbütünleşme katsayılarının negatif ve anlamlı olduğu 

bulunmakla birlikte Bounds testi sonuçları uzun dönemli ilişkinin varlığına dair bir kanıt sunmamıştır. Uzun 

dönem katsayıları da Hindistan ve Çin için anlamlı bulunmamış, G. Afrika için %10 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı bulunmuştur. Hindistan ve Çin için elde edilen sonuçlar, Hassan vd. (2017)’nin Asya ekonomilerinin 

kendi aralarında müşterek hareket ettiği fakat diğer bölgelerdeki şoklara daha az tepki verdiği yönündeki 

bulgularını destekler niteliktedir. 

Brezilya ve Rusya ile Türkiye’nin CDS primleri arasında tespit edilen uzun dönemli ilişkinin istikrarının 

araştırılması amacıyla hataların ve hata karelerin kümülatif toplamlarına ait CUSUM ve CUSUM-Sq grafikleri 

oluşturulmuştur (Şekil 2). CUSUM grafiklerinde %5 anlamlılık seviyesinde kritik sınırların aşılmadığı ancak 

CUSUM-Sq grafiklerinde kritik sınırların dışında kalındığı görülmektedir. Bu bulgu, Türkiye’nin ülke 

riskinin, diğer ülkelerle uzun dönemde eş-hareketlilik sergilediği yönündeki Bounds testi sonuçlarının 

geçerliliğini şüpheye düşürmektedir. CUSUM-Sq grafikleri ilişkinin, ele alınan dönemin başından itibaren 

istikrarsız olduğunu ortaya koymaktadır. Farklı modellerden elde edilen grafiklerin benzer yapıda olması, eş-

hareketlilikten sapmalara neden olan gelişmelerin Türkiye kaynaklı olduğunu düşündürmektedir. Buna göre 

Türkiye’nin ülke riskini etkileyen faktörlerin diğer ülkelere sirayet etmediği, ayrıca Türkiye’nin riski üzerinde 

kendi ekonomik temellerinin uluslararası faktörlerden daha etkili olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca türev 

ürünlere spekülatif amaçlarla yapılan yatırımların yaygınlığının da Türkiye için ortaya konulan ayrışma 

üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir.  

Elde edilen sonuçlar Türkiye’nin CDS primlerinin iki ülke ile kararsız bir uzun dönem ilişkisinde olduğunu, 

üç ülke ile ise bir eşbütünleşmenin bulunmadığını göstermektedir.  Bu bulguların şaşırtıcı ya da çelişkili 

olduğu söylenemez. Çünkü önceki çalışmaların sonuçlarına bakıldığında CDS hareketlerinin ülkeden ülkeye, 

bölgeden bölgeye ya da ele alınan döneme göre farklılaşabildiği görülmektedir. Örneğin Fender Hayo ve 

Neuenkirsch (2012), makroeknomik faktörlerin yalnızca küresel kriz öncesinde CDS primleri üzerinde etkili 

olduğunu göstermişlerdir. Longstaff vd. (2007), Shino ve Takahashi (2010), Wang ve Moore (2012),  Buchholz 

ve Tonzer (2016), Çepni vd. (2017) CDS primlerinin, küresel faktörler ve yayılma etkisi nedeniyle birbirleriyle 

yüksek korelasyona sahip ve eş-hareketlilik eğilimde olduğuna dair kanıtlar sunmaktadırlar. Varlık ve Varlık 

(2017) Türkiye üzerine yaptıkları araştırmada küresel faktörlerin CDS volatilitesi üzerinde anlamlı etkilere 

sahip olduğunu ortaya koymuşlardır.  Pan ve Singleton (2008)’in Meksika, Türkiye ve Kore’yi ele aldıkları 

çalışmalarında üç ülkenin CDS primlerine etki eden risk faktörlerinin ülkeler arasında birlikte değiştiğini 

ortaya konulmuş; CDS primlerinin işlem maliyetleri, yatırımcıların risk iştahı ve ABD reel ekonomisindeki 

gelişmelerden diğer bölgelere doğru gerçekleşen yayılma etkisinden kaynaklandığını ifade edilmiştir. Ayrıca 

bu üç ülkenin, fakat özellikle Türkiye’nin yerel ve bölgesel risk faktörlerinden etkilendiğine de vurgu 

yapılmıştır. Diğer taraftan Caceres vd. (2010) küresel krizin ilk yıllarında küresel risk iştahının ülke CDS 

primlerinin en önemli belirleyicisi olduğunu ancak sonraki dönemlerde ülkeye özgü faktörlerin rolünün öne 

çıktığını bulmuşlardır. Heinz ve Sun (2014) Euro bölgesi ile CESEE ülkelerinin CDS piyasalarını incelemişler 

ve bölgeler arasında yayılma etkisinin sınırlı olduğu sonucuna varmışlardır.  Stolbov (2014) bazı AB ülkeleri 

ile BRICS ülkeleri arasında CDS primleri ile ilgili bir nedensellik ilişkisi tespit edememiş ve CDS 

piyasalarındaki ayrışmaya vurgu yapmıştır. Consiglio, Lotfi ve Zenios (2018) yatırımcılar için çeşitlendirme 

imkânı sağlayacak şekilde ülkeye özgü faktörlerin CDS primleri üzerindeki etkisinin önemine işaret 

etmişlerdir.  Benzer bir bulgu Hassan vd. (2017) tarafından elde edilmiş, çalışmada Asya’daki gelişmekte olan 

piyasalardan farklı olarak Avrupa ve Latin Amerika gelişmekte olan piyasaları arasında korelasyonun düşük 

olduğu ve yüksek çeşitlendirmeden fayda sağlanabileceği öne sürülmüştür. Asgharian, Liu ve Larsson (2018) 

Euro bölgesinde CDS primleri arasındaki eş hareketliliğin küresel kriz sonrasında azaldığını, bu duruma yol 

açan faktörün ise ülkelerin borç ödeme gücündeki farklılıklar olduğunu göstermişlerdir. Milobedzki ve 

Nowak (2019), CDS primlerinin daha çok ülkeye özgü dinamiklerle açıklandığı sonucuna varılmıştır. Cihangir 

(2020)’in Türkiye için yerel faktörlerin etkisinin küresel faktörlerden daha güçlü olduğu vurgusu, bu 

çalışmanın bulgularını desteklemektedir. Dolayısıyla ele alınan dönemde Türkiye’de yaşanan ekonomik ve 

politik gelişmelerin ortaya çıkan ayrışmada rol oynadığı anlaşılmaktadır.  
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Şekil 2. CUSUM ve CUSUM-Sq Grafikleri 

4.3. Nedensellik Testlerinin Sonuçları 

Türkiye’nin CDS primleri ile BRICS ülkeleri arasında uzun dönemli ilişkinin olmaması ya da istikrarsız olması 

yönündeki bulgulardan sonra kısa dönemli etkileşimin değerlendirilmesine geçilmiştir. Kısa dönem ilişkilerin 

test edilmesinde Toda-Yamomoto (1995) Nedensellik Testinden faydalanılmıştır. Her bir model için uygun 

gecikme uzunluğuna, bilgi kriterlerinden ve otokorelasyon testlerinden yararlanılarak karar verilmiştir. 

Sonuçlar Tablo 4’te görülmektedir.  

Tablo 4. Gecikme Uzunlukları ve Otokorelasyon Testi 

 LR FPE AIC* SC HQ 

TUR-BRA Gecikme 41 32 32 7 16 

Otokorelasyon LM 
0.833 

(0.934) 

4.711 

(0.318) 

4.711 

(0.318) 

31.697  

(0.000) 

15.803 

(0.003) 

TUR-RUS Gecikme 41 31 31 15 24 

Otokorelasyon LM 
1.505 

(0.826) 

6.339 

(0.175) 

6.339 

(0.175) 

2.089 

(0.719) 

6.271 

(0.180) 

TUR-IND Gecikme 31 2 2 2 2 

Otokorelasyon LM 
3.669 

(0.453) 

2.279 

(0.685) 

2.279 

(0.685) 

2.279 

(0.685) 

2.279 

(0.685) 

TUR-CHN 31 28 28 18 18 

Otokorelasyon LM 
0.993 

(0.911) 

6.110 

(0.191) 

6.110 

(0.191) 

8.898 

(0.064) 

8.898 

(0.064) 

TUR-SA 31 28 28 13 16 

Otokorelasyon LM 
2.797 

(0.592) 

3.279 

(0.512) 

3.279 

(0.512) 

49.473 

(0.000) 

8.343 

(0.080) 

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

CUSUM 5% Significance

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

CUSUM of Squares 5% Significance

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

CUSUM 5% Significance

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

CUSUM of Squares 5% Significance

Brezilya CUSUM ve CUSUM-sq Grafikleri 

Rusya CUSUM ve CUSUM-Sq Grafikleri 



G. Göçmen Yağcılar – Z. Arslan 12/3 (2020) 2461-2475 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2471 

Tablo 4’te tüm ülke çiftleri için LR, FPE, AIC, SC ve HQ bilgi kriterlerine göre belirlenen en uygun gecikme 

uzunluklarına ve otokorelasyon sınaması için LM test istatistikleri ile parantez içinde olasılık değerlerine yer 

verilmiştir. Gecikme uzunluğunun tespitinde AIC dikkate alınmış, ancak diğer kriterlerin belirlediği 

otokorelasyonsuz en düşük gecikme uzunluğu ile de test yapılmıştır. 

Türkiye ve diğer ülke CDS primleri ile çifter olarak gerçekleştirilen nedensellik analizinin sonuçlarına Tablo 

5’te yer verilmiştir. 

Tablo 5. Toda-Yamamoto Nedensellik İlişkileri 

Bağımlı Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye 

Bağımsız Brezilya Rusya Rusya Hindistan Çin Çin G. Afrika G. Afrika 

Gecikme  32 31 15 2 28 18 28 16 

Ki-Kare 338.221 217.127 127.804 5.9895 219.058 179.751 424.406 331.783 

Olasılık 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 

Bağımlı Brezilya Rusya Rusya Hindistan Çin Çin G. Afrika G. Afrika 

Bağımsız Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye 

Gecikme  32 31 15 2 28 18 28 16 

Ki-Kare 81.8516 64.422 26.384 0.2440 135.483 104.521 91.735 64.517 

Olasılık 0.000 0.000 0.003 0.885 0.000 0.000 0.000 0.000 

Toda-Yamamoto yönteminden elde edilen sonuçlar, Türkiye ile Brezilya, Rusya, Çin ve G. Afrika’nın CDS 

primleri arasında çift yönlü güçlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye’den 

Hindistan’a doğru bir nedensellik bulunamazken, Hindistan’dan Türkiye’ye nedensellik ilişkisinin olmadığı 

yönündeki H0 hipotezi reddedilebilmektedir. ARDL çözümünden elde edilen sonuçlarda uzun dönemde 

Brezilya ve Rusya ile ilişkide istikrarsızlıklar bulunduğu, Çin, Hindistan ve Güney Afrika ile ilişki 

bulunmadığı tespit edilmekle birlikte, kısa dönemde bu ülkelerin risklerini etkileyen ortak faktörlerin 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Nedensellik ilişkisinin varlığı, ele alınan ülkeler için ülke risklerinde kısa dönemli 

geçişkenlikler olduğunu düşündürmektedir. Benzer bir çalışmada Reyhan ve Gazel (2020) gelişmekte olan 

ülkelerin CDS primleri arasında anlamlı Granger nedensellik ilişkileri gözlemlemişlerdir. Yazarlar diğer 

ülkelerden Türkiye’ye bir nedensellik tespit edememişken, Türkiye’den G. Afrika ve Rusya’ya nedensellik 

ilişkisi bulmuşlardır. Milobedzki ve Nowak (2019) ise Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan’ın CDS 

primlerinin birbirleri ile ve Almanya ile etkileşimlerini inceledikleri çalışmalarında uzun dönem ilişkinin 

oldukça nadir gözlendiğini fakat kısa dönem nedenselliklere daha sık rastlandığını ortaya koymuşlardır. 

5. SONUÇ 

Elde edilen bulgular, Türkiye’nin CDS primlerinin BRICS ülkeleri ile etkileşim halinde olduğunu ortaya 

koymaktadır. Uzun dönemde Brezilya ve Rusya ile eş-hareketlilik görülürken, kısa dönemde bu iki ülkeye 

ilave olarak Çin ve Güney Afrika ile çift yönlü, Hindistan ile ise tek yönlü nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir. 

Ne var ki uzun dönemde Türkiye’nin CDS primlerinin diğer ülkelerden ayrıştığı ve ilişkinin istikrarının 

bozulduğu dikkat çekmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin ülke riski ile BRICS ülkeleri arasında bir geçişkenlik 

bulunmakla birlikte, Türkiye’nin ülke riskinin kendine özgü bir takım faktörlerden daha fazla etkilendiği 

söylenebilir.  Özellikle araştırmanın gerçekleştiği dönem dikkate alındığında gerek 15 Temmuz 2016 

tarihindeki darbe girişiminin, gerekse 2018 yılında yaşanan döviz kuru şokunun ve 2019 yılında Türkiye-ABD 

arasındaki S 400 gerginliğinin, küresel faktörlerin Türkiye’nin CDS primleri üzerindeki etkisini baskılayan ve 

diğer ülkeler ile uzun dönemli etkileşimini bozan başlıca gelişmelerden olduğu düşünülmektedir. 

Bu bulgular doğrultusunda bu çalışmada incelenen dönem itibarıyla Türkiye’nin ülke riskinin diğer 

ülkelerden farklı dinamikler tarafından belirlendiği ancak bir ülkede ortaya çıkan bir şokun, gelişmekte olan 

ülkeleri birbirine bağlayan mekanizmalar yoluyla diğer ülkelerde de kısa dönemli tepkilere neden olduğu 

gösterilmiştir. Ulaşılan literatür ülke risklerinde meydana gelen değişimlerin, kendine özgü faktörlerden 

ziyade küresel risk faktörlerinden etkilenmesi durumunda ülke CDS primlerinin eş hareketlilik 

sergileyeceğine ve herhangi bir çeşitlendirmenin faydasız olacağına dair bulgular ortaya koymaktadır.  Bu 

çalışmada da farklı kıtalarda bulunmakla birlikte ortak bir takım özelliklere sahip gelişmekte olan ülkelerin 

yatırımcılarına ampirik bir bakış açısı sunulmaktadır. Ülke riskleri arasındaki geçişkenliğin ve etkileşimin 
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tespiti, uluslararası yatırımcıların yatırım kararları üzerine etkili olabilir. Sonuçlar CDS primlerinin uzun 

dönemli eş hareketliliğini kesin olarak gösteremese de kısa dönemde yakın etkileşimler olduğu belirlenmiştir. 

Ancak çalışmanın sonuçları yorumlanırken, bulguların incelenen döneme göre farklılık gösterebileceğinin göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca CDS’lerin spekülatif bir yatırım aracı olarak da rağbet 

görmesi küresel risk faktörlerinin etkisini azaltarak eş hareketlilikleri ortadan kaldırabilmektedir. Uzun 

dönem ilişkisinin istikrarını bozan mekanizmaların tespit edilmesi ya da nedensellik ilişkilerini etkileyen 

faktörlerin daha detaylı araştırılması literatüre katkı sağlayacaktır.   
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Amaç - Kuşaklar arası kredi ve borç eğilimlerinin araştırıldığı bu eserde, X ve Y kuşağının 

bankalardan aldığı krediler çeşitli faktörlere göre analiz edilecektir. Çalışmada farklı zaman 

aralığında doğmuş, büyümüş ve yaşamlarını sürdürmüş olan bu iki kuşağın aldıkları kredili ürün 

ve hizmetlerde farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılacaktır. Araştırmanın asıl amacı; bankalar veya 

kredi veren diğer kuruluşlar tarafından kredi tahsis politikaları belirlenirken kuşaklar arası farklı 

tahsis politikaları uygulanmasının rasyonel olup olmayacağının incelenmesidir.  

Yöntem - Araştırmada Ordu ilinde faaliyet gösteren özel bir bankaya 1 Ocak-31 Mart 2020 tarihleri 

arasında bireysel kredi başvurusunda bulunan 125 X kuşağı, 125 Y kuşağı olmak üzere toplam 250 

kişinin Kredi Kayıt Bürosu (KKB) verileri incelenerek SPSS Windows 25.0 programına aktarılacaktır. 

X ve Y kuşaklarının finansal eğilimlerini gösteren veriler kurulan hipotezler aracılığıyla Mann 

Whitney U test yöntemiyle analiz edilecektir.  

Bulgular - Ampirik sonuçlar banka ve kredi veren diğer kuruluşların X ve Y kuşağına farklılaşmış 

kredi tahsis politikaları uygulamasının rasyonel olmayacağını göstermektedir. Tüm faktörlerde 

büyük oranda benzerlik gösteren bu iki kuşağa yönelik tek bir kredi tahsis politikası 

uygulanmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Tartışma - Kuşak ayrımı yapmadan tek tip bir kredi tahsis politikası ile bireysel kredi verilmesinin 

banka ve finans kurumlarına risk yönetimi ve operasyonel maliyetler açısından katkı sağlayacağı 

kanaatindeyiz. 
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Purpose - In this paper, where intergenerational loan and debt trends are investigated, credits 

received by X and Y generations from banks will be analyzed according to various factors. In the 

study, it will be investigated whether these two generations that were born, grown up and lived in 

different time intervals differed in the loans and services they received. The main purpose of the 

research is to examine whether it is rational to apply different generational allocation policies to each 

generation while determined credit allocation policies by banks or other lenders.  

Design/methodology/approach – In the research, the data of the Public Credit Registry (PCR) of a 

total of 250 people, including 125 X generation and 125 Y generation, who applied to a private bank 

operating in Ordu province between 1-Jan-2020 and 31-Mar-2020 will be examined and transferred 

to the SPSS Windows 25.0 program. Data showing the financial trends of the X and Y generations 

will be analyzed by using the Mann Whitney U test method through determined hypotheses.  

Findings - Empirical results indicate that it is not rational to apply differentiated loan allocation 

policies to the X and Y generations of banks and other lenders. We believe that it would be more 

appropriate to apply a same credit allocation policy for these two generations, which are highly 

similar in all factors. 

Discussion - We believe that giving retail loans with a uniform credit allocation policy without 

making a generation distinction will contribute to banks and financial institutions in terms of risk 

management and operational costs. 
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1. GİRİŞ 

Toplumsal hayatta meydana gelen teknolojik, sosyolojik ve siyasi değişimler zamanla toplumların tutum, 

davranış, yaşam tarzları ve algılarını etkilemektedir. Her konjonktürel dalgalanma kendisine ait toplumsal bir 

kuşak oluşturmaktadır. Savaşlar, salgın hastalıklar ve ekonomik çöküntüler içinde bulunduğu toplumun 

dünyayı algılama ve harekete geçme dürtülerine şekil vermektedir. Bu değişimler sonucu oluşan zaman 

dilimlerinde yaşayan insanlar kendi kuşaklarını oluşturmuş olurlar. Her bir zaman dilimini oluşturan 

farklılıklar kuşaklar arası değişimi meydana getirmektedir. Kuşaklar arası farklılıklar her bireyin kendi 

kuşağının tutum ve davranışlarının etkisinde hareket etmesiyle oluşmaktadır.  

Kuşaklar arası farklılıklar günümüz finans dünyasında yönetilmesi gereken konulardan birisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kuşaklara göre farklı tahsis politikaları belirlemek mi yoksa kuşak farkı gözetmeksizin 

tüm kesimlere aynı politikalar ile hizmet vermek mi daha rasyoneldir? Hangi kuşağa kredi vermek için hevesli 

olunmalı ya da yaş kredi vermek için ana belirleyici unsurlardan birisi olmalı mıdır? Bankacılık sektörü risk 

yönetimi açısından oldukça önemli olan bu soruların cevabını aramak son dönem finans kesiminin önemli 

gündem maddelerinden birisi olmuştur. Günlük hayatta X ve Y kuşağının sosyal yaşamda farklı davranış 

şekilleri gösterdiği gözlemlenebilmektedir. Örneğin; X kuşağı ebeveynlerin çocuklarının eğitimi için usta veya 

öğretmenlerine hitaben söyledikleri “eti senin kemiği benim” anlayışının Y kuşağı ebeveynlerde tam da destek 

bulamadığı görülmektedir. X kuşağı yetişme şartlarına göre normal kabul edilen bu durum, Y kuşağında tersi 

bir eğilimle daha müdahaleci ebeveynler şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. X ve Y kuşağının kredi ve borç 

eğilimlerinde de bu tür farklılıklar mevcut mudur? Bu çalışmada ana amacımız finans kesiminin kredi 

verirken kuşak farkı gözetmesinin doğru olup olmayacağı üzerine sınamalar yaparak bilimsel sonuçlara 

ulaşmak ve öneriler yapmaktır.  

Çalışmamızda X ve Y kuşağı mensuplarının kredi ve borç durumları analiz edilmeye çalışılacaktır. Ordu ilinde 

faaliyette bulunan özel bir bankaya bireysel kredi başvurusunda bulunan X ve Y kuşağı bireylerinin KKB 

verileri içerik analizine göre değerlendirilecektir.  Bu kuşakların bankalardaki kredibiliteleri, KKB skorları, 

borçluluk endeksleri, güncel gecikmeli ödeme durumları, toplam anapara borçları, aylık taksit tutarları, idari 

takip durumları, toplam kayıt sayıları ve altı aylık başvuru sayıları karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. X 

ve Y kuşaklarının finansal eğilimlerini gösteren veriler kurulan hipotezler aracılığıyla SPSS Windows 25.0 

programında Mann Whitney U test yöntemiyle analiz edilecektir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatürde X ve Y kuşağı üzerine çok sayıda araştırma olduğu görülmektedir. Kuşakların davranış tutum ve 

özelliklerinin araştırıldığı her bir çalışma ile farklı sonuçlara ulaşılmış ve her bir sonuç için davranış şekilleri 

geliştirilmeye çalışılmıştır.  

Danışman ve Gündüz (2018:707), iki kuşağın dışarıdan kahvaltı satın almada davranışlarının farklışıp 

farklılaşmadığını incelemiştir. X ve Y kuşağına mensup yalnızca İstanbul ilinde yaşayan 432 kişinin anket 

yöntemi ile analiz edildiği bu çalışmada alışkanlık, marka bağlılığı ve odaklık konularında kuşaklar arasında 

farklılıkların olduğu saptanmıştır. 

Bayramoğlu (2018:15) ise iki kuşağı liderlik davranışları açısından incelemiştir. Çorum ilinde kamu ve özel 

sektörde görev yapan 173 kişinin incelendiği bu çalışmada iki kuşağın liderlik davranışları bakımından bir 

farklılık taşımadığı görülmüştür. 

Yılmaz Esencan ve Özdil (2017:91), X ve Y kuşağı hemşirelerin mesleki bağlılık durumunu değerlendirmiştir. 

Kuşaklar arası farkın hemşirelik mesleğine bağlılık üzerindeki etkisini inceleyerek yeni atanacak hemşirelerin 

güçlendirilecek yönlerini saptamak amacıyla yapılan bu çalışmada 80 ebe ve hemşire ile 110 stajyer öğrenci 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda X kuşağı hemşirelerin mesleklerini daha fazla sevdikleri, Y kuşağı 

hemşirelerin ise meslekten ayrılma niyetlerinin daha fazla olduğu saptanmıştır.  

Göksel ve Güneş (2017:807) iki kuşağı örgütsel sessizlik davranışı bağlamında incelemiştir. Kamu ve özel 

sektörde çalışan 206 katılımcı ile yapılan çalışma sonucunda kuşaklar arası bir farklılık saptanmamış, bu iki 

kuşağa mensup çalışanların örgütlerinde sessiz kalmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

X ve Y kuşağının KKB verileri üzerinden kredi ve borç eğilimlerinin analiz edildiği bu çalışmada, KKB üzerine 

yapılan çalışmalar da incelenmiştir. Karadağ ve Selimler (2014:91), Türkiye’de asimetrik bilgiyi azaltmaya 

çalışan kurumları incelemiştir. Bu kurumlardan birisi olan KKB’nin ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtıcı 
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bilgiler vermişlerdir.  

Hanedar (2019:50) yaptığı çalışma ile borç alanların kredi notlarının paylaşılmasının bankacılık sistemine 

katkılarını incelemiştir. 1995 yılında kurulan KKB’nin son derece önemli olduğu belirtilen çalışmada 

Türkiye’deki KKB’lerin etkisi, gelişmesi ve önemi üzerine incelemelerde bulunmuştur. 

Cücük (2019:63) ise çalışmasında kredi teleplerinde istihbarat ve kredi skorlamanın karar verme sürecine 

etkisini incelemiştir. Çalışmada müşterilerin kredilendirilme sürecinde yapılacak çalışmalar hakkında 

açıklayıcı bilgiler verilmiş ve farklı kaynaklardan bilgi edinirken izlenebilecek yollara ışık tutulması 

amaçlanmıştır.  

X ve Y kuşağı üzerine çok sayıda araştırma yapılmış olmasına ragmen, bu kuşakların kredi ve borç eğilimlerini 

analiz eden herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu konu üzerinde daha önce bir araştırmaya 

rastlanılmamış olması, çalışmayı X ve Y kuşağı teorilerine ilişkin literatüre katkı sağlar nitelikte kılmaktadır.  

3. KUŞAKLAR ve KUŞAK ÇEŞİTLİLİĞİ 

Kuşak olgusu ile ilgili sınıflandırmalara baktığımızda genellikle yaş kavramına dayandığını görmekteyiz. 

Türk Dil Kurumu’na göre kuşak, aynı yılarda doğmuş, yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini 

oluşturan, benzer ödevlerle yükümlü olmuş aynı çağın şartlarını taşıyan kimseler olarak tanımlanmıştır 

(https://sozluk.gov.tr/). Zemke, Raines ve Filipczak (2013:7) ise kuşağı, belirli zaman aralığında doğmuş, 

büyümüş ve yaşamlarını sürdürmüş bu dönemin özelliklerini taşıyan benzer görüş açısına sahip insan 

grupları olarak tanımlamışlardır.   

Kuşak kavramı ilk olarak Alman Sosyolog Karl Mannheim’in (1952:388) “The problem of Generation” 

(Kuşakların Problemleri) adlı makalesinde incelenmiştir. Mannheim’e göre bir kuşağın varlığından söz 

edebilmek için beş unsurun bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu unsurlar, süreç içerisinde yeni katılımcıların 

varlığı, eski katılımcıların sistematik olarak yok olması, kuşak üyelerinin zaman dilimiyle sınırlı olması, 

kültürel miras aktarımı için sürekli gerekliliklerin olması ve kuşaklararası geçişin kesintisiz, devamlı bir süreç 

olması şeklinde özetlenmiştir.  

Literatürde kuşakların gruplara ayrılmasında tam bir uzlaşı olmamakla birlikte keskin farklılıklar da 

bulunmamaktadır. Tablo 1’de kronolojik olarak bazı yazarların kuşak gruplamaları gösterilmiştir. Zemke vd., 

(2013:38) şu anda yaşayan 5 kuşak mevcut olup her bir kuşağın değerleri çocukluk ve gençlik deneyimleriyle 

şekillenmiştir.  

3.1. Sessiz Kuşak (1900 – 1944) 

1900-1945 yılları arasında doğan kişilerin oluşturduğu, dünyada büyük buhran, ekonomik kriz, II. Dünya 

Savaşı, Türkiye’de ise yeni cumhuriyetin kurulması, kurtuluş savaşı gibi zor hadiselerin yaşandığı bir 

dönemdir. Bu kuşağın çocukluk ve gençliği ekonomik ve sosyal olarak zor hadiselerle doludur (Reeves ve Oh, 

2008:296 ; Zemke vd., 2013; Bolton vd., 2013:249).   

Tablo 1. Kaynaklara Göre Kuşakların Sınıflandırılması 

Yazarlar Yıl 
Sessiz 

Kuşak 

Patlama Kuşağı  

(Baby 

Boomers) 

X Kuşağı Y Kuşağı 

Z Kuşağı 

(Dijital 

Nesil) 

Howe ve Strauss 2000 1925-1943 1943-1960 1961-1981 1982-2000 2001- 

Zemke ve arkadaşları 2000 1922-1943 1944-1960 1961-1980 1981-1999 2000- 

Washburn 2000 1926-1945 1945-1964 1965-1981 1982-2003 2003- 

Lancaster ve Stillman 2002 1900-1945 1946-1964 1965-1980 1981-1999 1999- 

Kyles 2005 1900-1945 1946-1964 1965-1979 1980-1999 1999- 

Fleschner     2007  1925-1945 1946-1964 1965-1980 1981-2000 2000- 

Trower 2009 1925-1945 1946-1964 1965-1980 1981-2000 2000- 

Twenge ve arkadaşları 2010 1925-1945 1946-1964 1965-1980 1980-2000 2000- 

Williams ve Page 2011 1930-1945 1946-1964 1965-1976 1977-1994 1994- 

Berk   2013 -1946 1947-1965  1966-1981   1982-1996 1996- 

Kaynak: Şenturan vd.,(2016:173) ile Mücevher ve Erdem., (2018:62)’den derlenmiştir. 
 

https://sozluk.gov.tr/
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3.2. Patlama Kuşağı (Baby Boomers) (1944 – 1960) 

İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra oluşan ve sayısı 1 milyarı aşan çocuk doğumlarından dolayı bu kuşağa 

“Baby Boomers” kuşağı adı verilmiştir. Dünya’da insan hakları, Türkiye’de ise tek partili sistemden çok partili 

hayata geçiş çalışmalarının yapıldığı döneme denk gelmektedir (Keleş, 2011, Hobart, 2015). Kuşak bireyleri 

rekabetçi ve işkolik olarak tanımlanabilir. Zorlu hayat şartlarında yetiştiklerinden iş hayatında değişime 

kapalı ve yeniliğe soğuk bakan bireylerdir. Bu kuşak kadın erkek eşitliği, ırkçılıkla mücadele ve çevre 

duyarlılığı konuları ile mücadele etmiştir (Strauss ve Howe, 1991:335 ; Delahoyde, 2009:171).  

3.3. X Kuşağı (1961 – 1980)  

Bebek patlamasını takip eden bu kuşak, Dünya genelinde Berlin duvarının yıkılması, petrol krizi, Türkiye 

genelinde ise radyo ve televizyonların eve girmesi, sağ-sol çatışmaları gibi tarihsel olaylara tanıklık etmiştir. 

Bu dönemde eğitime çok önem verilmiş, teknoloji ile de çok sonradan tanışılmıştır. Finansal sorumlukları çok 

erken yaşlarda üstlenen bu kuşak üyeleri, yetişkinliğe erken adım atarak aile sorumluluğunu üzerlerine 

almışlardır. Teknolojinin çok hızlı geliştiği bu dönem bir geçiş kuşağı olma özelliği taşımaktadır. Teknolojik 

ürün kullanmada çok başarılı olamamalarına rağmen, ürünlerin çoğu bu kuşak üyeleri tarafından 

geliştirilmiştir. Ekonomik ve sosyal krizlerden dolayı kayıp kuşak olarak da adlandırılmaktadır (Toruntay, 

2011:72 ; Altuntuğ, 2012:206).  

3.4. Y Kuşağı (1981-1999) 

Küreselleşmenin etkilerinin iyice hissedildiği, Irak savaşı, doğal afetler ve terör olaylarının yaşandığı, dijital 

kameralar, internet, MSN ve cep telefonlarının tüm dünyada yaygın hale geldiği dönemin kuşağıdır. Her şeyi 

sorgulayan Y kuşağı bireyleri teknolojiye meraklıdırlar. Teknoloji ve bilgisayar hayatlarının bir parçası haline 

gelmiştir (Mücevher ve Erdem, 2018). Özgürlüklerine düşkün olan bu kuşak üyeleri gezmeyi seven ve rahat 

yaşam şartlarının oluşmasına çok önem veren kişilerden oluşmaktadır (Adıgüzel vd., 2014:174).    

3.5. Z Kuşağı (2000 ve Sonrası) 

Farklı aile yapıları ve çeşitli etnik gruplar ile beraber büyüyen Z kuşağının 2020 yılından itibaren dünyanın en 

büyük tüketici grubu olması beklenmektedir. Bu kuşağın beklentileri sadece teknolojik olgularla sınırlı 

değildir. Dijital çocuklar olarak da nitelenen bu kuşak, uygulamalı ve doğrudan öğrenme yöntemlerine 

meyillidir. Yüzde 97 oranı ile Youtube’a kayıtlı olan bu kuşak üyelerinin iş dünyasında da çabuk sıkılıp kolay 

vazgeçebilme potansiyelleri çok yüksektir. Sınırsız bilgiye ulaşım ile bu kuşağın daha özgüvenli ve kariyer 

odaklı bir kuşak olacağı öngörülmektedir. Ayrıca İnternet kuşağı olarak da adlandırılan bu kuşak üyelerinin 

ortalama yaşam sürelerinin teknoloji sayesinde daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir (eğitimpedia.com).  

4. KREDİ KAYIT BÜROSU 
Türkiye’deki bankacılık sektörü bireysel kredi pazarı özellikle 1990’lı yıllardan itibaren hızla büyümeye 

başlamış, sektöre “Müşteri İlişkileri Yönetimi” ve “Kredi Risk Yönetimi” gibi kavramlar girmiştir. Büyüyen 

bireysel kredi portföy hacmi bankaları kredi riskini doğru ölçmeye yönelik yöntemler bulmaya zorlamıştır. 

Aynı zamanda hızla gelişen yapay zeka algoritmaları ile de bankalar otomasyon süreçlerini yeniden dizayn 

etmeye çalışmışlardır. Bu durum bankaları işbirliğine itmiş, müşterilerin geçmiş kredi tarihçelerinin 

paylaşılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla 1995’de dokuz bankanın 

ortaklığı ile Kredi Kayıt Bürosu (KKB) kurulmuştur (www.odd.org.tr).   

Bankaların en önemli fonksiyonu topladıkları fonları krediye dönüştürmektir. Ancak kredi kullanacak 

müşterilerinin diğer bankalardaki durumlarını bilmeleri, kredi riskini yönetme açısından çok önemlidir. 

Risklerin iyi yönetilememesi sadece bankaları olumsuz etkilemekle kalmayıp ülke ekonomileri açısından 

azalan yatırımlara ve de büyüme üzerinde olumsuz etkiye neden olacaktır (www.odd.org.tr).  

KKB’nin üye sayısı gün geçtikçe artmıştır. 2011 yılında yayınlanan kanun ve kanuna dayalı ek maddeler ile 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde Risk Merkezi (RM) kurulmuştur. 2017 yıl sonu itibariyle, 44 banka, 

61 faktöring, 43 leasing, 4 sigorta, 7 varlık yönetim şirketi, 14 tüketici finansman şirketi ile 3’ü de diğer olmak 

üzere toplam üye sayısı 156’ya ulaşmıştır. Bugün itibari ile KKB, 180 RM üyesi kuruluşa veri toplama ve 

paylaşım hizmeti vermektedir (kkb.gov.tr). 

 

 

http://www.kkb.gov.tr/
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Kredi Kayıt Bürosu Kronolojisi 

• 1995 KKB Kuruldu. 

• 1999 Kredi Referans Sistemi (KRS) hayata geçirildi. 

• 2001 Kredi hesap kayıtları ile kredi başvuru kayıtları paylaşıma açıldı. 

• 2002 Bilgi Doğrulama Sistemi hayata geçirildi. 

• 2004 Bireysel Kredi Notu hayata geçirildi. 

• 2005 Kurumsal Büro Sistemi hayata geçirildi. 

• 2006 Limit Kontrol Sistemi uygulamaya alındı. 

• 2007 İnternet Sahtekarlıkları Alarm Sistemi hayata geçirildi. 

• 2009 Karşılıksız Çek Sorgulama Sistemi kuruldu. 

• 2013 Ticari Kredi Not Sistemi hayata geçirildi. 

• 2014 Teminat Mektubu Durum Sorgulama hayata geçirildi. 

• 2015 Findeks Karekodlu Çek Sistemi faaliyete geçti. 

• 2017 Karekodlu Çek Uygulaması zorunlu hale geldi. 

• 2018 Yabancı Para Kredi ve Gelir Doğrulama Projesi hayata geçirildi ww.kkb.com.tr). 

 

4.1. Bireysel KKB Raporu 

Bireysel KKB raporu bankalardan bireysel kredi ve kredi kartı alan bireylerin aldıkları kredi anapara 

miktarlarını, tüketici kredisi aylık ödeme tutarlarını, toplam kayıt sayılarını, güncel gecikmiş borçlarını, 6 aylık 

başvuru sayılarını, idari veya kanuni takibe uğrayıp uğramadıklarını ve tüm bu bilgilerin ışığında belli 

kıstaslara göre oluşturulan bireysel kredi notunu göstermektedir. Bankalar ve kredi veren diğer kuruluşlar, 

KKB incelemesi sonucu ilgili bireylerin kredi almaya uygun olup olmadıklarını analiz edebilmektedirler. 

Uygulamalara baktığımızda bankalar KKB raporuna ek olarak bireylerden gelir bilgilerinin de teyidini 

isteyebilmektedirler. Ancak KKB raporu skoru belli kriterlerin altında olan bireylerde gelir belgesi de 

istemeden kredi başvuruları reddedilebilmektedir (kkb.gov.tr). 

4.1.1. Borçluluk Endeksi 

Skor bazlı bir endeks olan borçluluk endeksi ödeme güçlüğü yaşamayan ancak gelecek dönemlerde borcunu 

aşan bir ödeme yükü altına girebilecek kişileri önceden tespit etmeyi hedeflemektedir. Bu endeks ile ileriye 

yönelik aşırı borçlanma hızı tespit edilmeye çalışılır. Bu endeks mevcut borçlarını geciktirmeden ödeyen ancak 

sürekli ve yeni kredi kullanarak borç yükünü artıran kişileri temsil eden katsayı puanlı bir endeksidir.   

4.1.2. Toplam Kayıt Sayısı 

Banka veya üye finansal kurumlardan kaç adet kredili ürün satın alındığını gösteren bir kayıttır. Müşteri 

toplam kayıt sayısı kredi verenler açısından bir gösterge olarak değerlendirilmektedir.  

4.1.3. Toplam Ana Borcu / Bakiye  

Tüm bankalara olan toplam anapara borcunu bakiye olarak gösteren bir kayıttır. Kişinin borç yükünün tespit 

edilmesi açısından oldukça önemli bir göstergedir. 

4.1.4. Aylık Ödeme Tutarı 

Bu gösterge ise bireylerin kredi kartı veya kredili mevduat hesaplarını kapsam dışı tutarak taksitli ödeme 

şeklinde aldıkları tüketici, araç veya konut kredilerinin aylık taksitlerinin toplamını göstermektedir. Bu sayede 

kişilerin aylık ödeyeceği taksitli kredilerinin toplam miktarı tespit edilebilmektedir. 

4.1.5. Güncel Gecikmiş Borç 

Bu veri bireylerin geçmiş dönemlerini incelemeden sadece son ay ödemelerinde gecikme olup olmadığını 

adetsel olarak bildirmektedir. Tüm ürünler 1 olarak hesaplanır. Örneğin 4 üründe gecikmeli ödeme varsa 4 

olarak sistemde kodlanır. Son 1 aylık ödeme periyodunu takip etmektedir.  

4.1.6. Altı Aylık Başvuru Sayısı 

Riskli müşterileri tespit etmek amacıyla kullanılan önemli bir göstergedir. Altı ay içerisinde bankalara kaç adet 

kredi başvuru yapıldığını gösterir. Başvuru sayısı yüksek olan kişiler riskli kategoride değerlendirilmektedir. 

Başvuru sayısının yüksek olması ya bu bireylerin hiçbir finansal kurumdan kredi alamayıp bankaları tek tek 

gezdiğini göstermekte ya da bu göstergeyle farklı bankalardan aynı ya da yakın zaman dilimleri içerisinde 
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krediler çekerek kötü niyetli bir yaklaşım sergileyeceği tahmin edilen (krediyi ödememek niyetiyle kredi 

talebinde bulunan) bireylerin tespit edilmesini sağlamaktadır.   

4.1.7. Kredi Kayıt Bürosu (Findex) Notu  

Bireylerin bankacılık sektöründeki kayıtlı kredi ödeme alışkanlıklarının özeti durumundaki bir göstergedir. 1 

ile 1900 arasında değişmektedir. Not 1900’e yaklaştıkça risk seviyesi azalmaktadır. Findex notu aşağıdaki 

unsurlardan oluşmaktadır (kkb.com.tr);  

• Yüzde 35 – Kredili ürün ödeme alışkanlığı, 

• Yüzde 35 – Mevcut hesap ve borç durumu, 

• Yüzde 10 – Kredi kullanım yoğunluğu, 

• Yüzde 11 – Yeni kredili ürün açılışları, 

• Yüzde 9 – Diğer unsurlar. 

Bankalar ve kredi veren kuruluşlar açısından çok güçlü bir gösterge olup, bireylerin taahhüt ettiği ödemeyi 

yapıp yapamayacağı konusunda fikir vermektedir.  

4.1.8. İdari Takip Durumu 

Kredi kullanan kişilerin daha önce idari takibe girip girmediğini gösteren kayıttır. İdari takibe giriş için 

ödememe süresi 90 gündür. Bu süre içerisinde ödenmeyen krediler için idari takip süreci başlatılır. Daha önce 

idari takip sürecine girmiş kişiler için L kodu kullanılır. KKB, L kodunu geçmişe yönelik bir kayıt olarak tutar.  

5. METODOLOJİ 

5.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışma ile bir bankadan bireysel kredi talebinde bulunan X ve Y kuşağının kredi ve borç eğilimleri analiz 

edilecektir. Bankalara bireysel kredi başvurusunda bulunan bireylerin başvurularını kuşaklara ayırarak 

incelemenin, sonuçlar üzerinde etkisinin olup olmayacağı araştırılacaktır. Araştırmanın asıl amacı; bankalar 

veya kredi veren diğer kuruluşlar tarafından kredi tahsis politikaları belirlenirken kuşaklar arası farklı tahsis 

politikaları uygulanmasının rasyonel olup olmayacağının incelenmesidir. Bu alanda yapılan ilk çalışma olma 

özelliği taşıyan bu eser ile banka veya bireysel kredi veren kuruluşlara önerilerde bulunulacaktır.  

5.2. Araştırmanın Varsayımları ve Kısıtları 

• Bu çalışma Ordu ilinde faaliyette bulunan özel bir banka şubesine bireysel kredi başvurusu yapan X ve Y 

kuşağı bireyleri kapsamaktadır.  

• Araştırma 1 Ocak – 31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan başvurular ile sınırlıdır.  

• Çalışmada Zemde vd.’nin kuşak yaş sınıflandırmaları kabul edilmiştir.  

• Çalışmaya sadece bireysel kredi başvurusunda bulunan gerçek kişiler dahil edilmiştir. Ticari ve tüzel 

kişiler kapsam dışı tutulmuştur.  

• Sessiz kuşaktan herhangi bir başvuru olmamıştır. Ayrıca bu kuşağın bulunduğu yaş, ilgili bankanın kredi 

verilebilecek üst yaş sınırının üstündedir.  

• Baby Boomers kuşağından 19, Z kuşağından ise 7 başvuru yapılmıştır. Sayı düşüklüğü dolaysıyla bu 

kuşaklar inceleme dışı tutulmuştur.   

• Herhangi bir bankadan KKB kaydı olmayan kişiler araştırma dışı tutulmuştur. Veri toplama döneminde 

38 KKB puanı olmayan başvuru olduğu gözlemlenmiştir.   

• Covid 19- Yeni Koronavirüs hastalığından dolayı özellikle Mart ayı üçüncü haftasından itibaren yapılan 

kredi başvurularında günlük ortalama yüzde 90 oranında azalma gözlemlenmiştir.   

• Araştırma Ordu sınırları içinde bulunan tek bir banka şubesinde gerçekleştirildiği için çalışmanın 

genelleme yapma iddiası bulunmamaktadır. Genelleme yapılabilmesi için daha geniş çaplı örneklemler 

üzerinde çalışılması gerekmektedir.  

5.3. Araştırmanın Soruları ve Hipotezler 

Araştırmada X ve Y kuşağına mensup bireylerin kredi ve borç eğilimlerinin birbirinden farklı olup olmadığı 

araştırılmaktadır. Ölçülmeye çalışılan bilgi, farklı zaman aralıklarında yaşamış ve farklı karakteristik 

özellikleri olan bu kuşakların bankalardan kullandıkları kredilerde farklılaşıp farklılaşmadığıdır. Diğer bir 

anlatımla bu araştırma ile bankalar veya kreditörlerin, kredi tahsis politikalarını belirlerken kuşak ayrımını 

dikkate almaları, risk yönetimi ve operasyonel maliyetleri açısından onlara bir fayda sağlayıp sağlamayacağı 
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araştırılacaktır.  

Araştırmanın Hipotezleri; 

• H10  : X ve Y kuşağı arasında KKB puanları açısından bir fark yoktur. 

• H20 : X ve Y kuşağı arasında borçluluk endeksine göre bir fark yoktur. 

• H30 : X ve Y kuşağı arasında güncel gecikmeli ödeyen kişi sayısına göre bir fark yoktur. 

• H40 : X ve Y kuşağı arasında toplam anapara borçlarına göre bir fark yoktur. 

• H50 : X ve Y kuşağı arasında aylık ödenecek taksit tutarlarına göre bir fark yoktur. 

• H60 : X ve Y kuşağı arasında idari takip olup olmama durumlarına göre bir fark yoktur. 

• H70 : X ve Y kuşağı arasında toplam kayıt sayısına göre bir fark yoktur. 

• H80 : X ve Y kuşağı arasında altı aylık başvuru sayısına göre bir fark yoktur.  

5.4. Veri Toplama ve Analiz Yöntemi 

Araştırmanın konusu ve amacına uygun olarak kuşakların KKB verileri içerik analizine tabi tutularak 

hipotezler ile sınanmıştır. Araştırmanın örneklemi 1 Ocak - 31 Mart 2020 tarihleri arasında Ordu ilinde faaliyet 

gösteren özel bir banka şubesine kredi başvurusunda bulunan 125 X kuşağı ve 125 Y kuşağı olmak üzere 

toplam 250 kişiden oluşmaktadır. 250 kişiye ait KKB verileri IBM SPSS 25.0 programı kullanılarak analiz 

edilmiştir.  

Araştırmada kurulan hipotezlerin sınanması amacıyla öncelikle normal dağılım varsayımı test edilmiştir. 

Faktörlerine göre KKB verileri normal dağılım test istatistikleri Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Faktörlerine Göre Normal Dağılım Test İstatistikleri 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

İstatistik df p İstatistik df p 

KKB Skoru ,073 250 ,002 ,967 250 ,000 

Borçluluk Endeksi ,193 250 ,000 ,826 250 ,000 

Güncel Gecikmeli Ödeme  ,399 250 ,000 ,633 250 ,000 

Toplam Anapara Borcu ,248 250 ,000 ,622 250 ,000 

Aylık Öden.Taksit Tutarı ,227 250 ,000 ,749 250 ,000 

İdari Takip Durumu ,518 250 ,000 ,405 250 ,000 

Toplam Kayıt Sayısı ,117 250 ,000 ,930 250 ,000 

Altı Aylık Başvuru Sayısı ,201 250 ,000 ,752 250 ,000 

Tabloda 3 ‘te görüldüğü gibi tüm araştırma konularında hesaplanan normal dağılım test istatistiği anlamlılık 

değeri 0.05’ten küçüktür. %95 güven aralığında normal dağılıma uymayan çarpık dağılım söz konusudur. 

Normal dağılım varsayımı sağlanmadığı için parametrik olmayan testler ile farklılığın olup olmadığı 

incelenmiştir. Çünkü normal dağılım varsayımına sahip parametrik testler, normal dağılıma sahip olmayan 

veriler üzerinde kullanıldığında elde edilen sonuçların güvenilir olmayacağı bilinmektedir. Kuşaklar arası 

farklılığın incelenmesi için Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Bu test parametrik test varsayımlarını 

sağlamayan iki ayrı bağımsız gruptan aynı konuda elde edilen iki ortalamanın karşılaştırılması amacı ile 

kullanılmaktadır. Bindak (2014), Mann Whitney U testinin örneklemin seçildiği kitlelerin, normal dağılıma 

uyum varsayımı yapmadan, aynı kitlelerden gelen iki bağımsız örneklemin sıfır hipotezini test etmekte 

kullanıldığını belirtmiştir.  

6. BULGULAR 

6.1. Demografik Bulgular 

KKB verilerine göre kredi başvurusunda bulunan kadınların erkeklere oranı yaklaşık ¼ oranındadır. 

Başvuruların büyük kısmı erkeklerden oluşmakta olup X kuşağında bu oran yüzde 80 iken, Y kuşağında ise 

yüzde 74,4’tür.  
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Tablo 4. Demografik İstatistikler 

Kuşaklar 

Cinsiyet 

Toplam Kadın Erkek 

  X Kuşağı N 25 100 125 

% Ort. 20% 80% 100,0% 

Y Kuşağı N 32 93 125 

% Ort. 25,6% 74,4% 100,0% 

6.2. Hipotezlerin Test Edilmesi 

Çalışmanın bu bölümünde hipotezlere ait bulgular incelenmiştir. Çalışmanın hipotezlerine ait tüm veriler 

Tablo 5’te sunulmuştur.  

Tablo 5. Mann Whitney U Testi ve Analizi 

 Kuşak N Ort. Z P 
KKB Skoru X Kuşağı 125 1370,22 -1,772 ,076 

Y Kuşağı 125 1300,64 
Borçluluk Endeksi X Kuşağı 125 10,05 -,683 ,495 

Y Kuşağı 125 10,80 
Güncel Gecikmeli Ödeme X Kuşağı 125 1,5840 -,824 ,410 

Y Kuşağı 125 1,6400 
Toplam Anapara Borcu X Kuşağı 125 38200,94 -,664 ,507 

Y Kuşağı 125 29569,53 
Aylık Ödenecek Taksit Tutarı X Kuşağı 125 1217,86 -,428 ,669 

Y Kuşağı 125 950,74 
İdari Takip Durumu X Kuşağı 125 1,128 -,368 ,713 

Y Kuşağı 125 1,144 
Toplam Kayıt Sayısı X Kuşağı 125 11,48 -2,212 ,027* 

Y Kuşağı 125 9,82 
Altı Aylık Başvuru Sayısı X Kuşağı 125 2,91 -3,377 ,001* 

Y Kuşağı 125 5,47 

H10: X ve Y kuşağı arasında KKB puanları açısından bir fark yoktur. 

Araştırmada X ve Y kuşağı arasında KKB puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur 

(MWU(Z)= -1,722, p=0,076). İki kuşak KKB puan ortalamaların birbirlerine yakın seyrettikleri görülmektedir. 

X kuşağı 1370,22 puan ortalamasına sahipken, Y kuşağı 1300,64 puan ortalamasına sahiptir.  

H20: X ve Y kuşağı arasında borçluluk endeksine göre bir fark yoktur. 

Araştırmada X ve Y kuşağı arasında borçluluk endeksi puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yoktur (MWU(Z)= -0,683, p=0,495). İki kuşağın borçluluk endeksi ortalamalarına bakıldığında birbirlerine 

yakın bir seyirden bahsedebiliriz. X kuşağı 10,05 borçluluk endeksi ortalamasına sahipken, Y kuşağı 10,80 

ortalamaya sahiptir.  

H30: X ve Y kuşağı arasında güncel gecikmeli ödeyen kişi sayısına göre bir fark yoktur. 

Gecikmeli ödeme durumunu analiz ettiğimizde ise, X ve Y kuşağı arasında gecikmeli ödeyen kişi sayısı 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (MWU(Z)= -0,824, p=0,410). Kuşaklar arası gecikmeli 

ödeme durumu açısından da birbirlerine yakın seyir söz konusudur.  

H40: X ve Y kuşağı arasında toplam anapara borçlarına göre bir fark yoktur. 

Araştırmada X ve Y kuşağı arasında toplam anapara borçları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yoktur (MWU(Z)= -0,664, p=0,507). X kuşağı üyelerinin ortalama 38.200.-TL anapara borçları mevcut iken, Y 

kuşağı üyelerinin ise 29.569.TL anapara borçları mevcuttur. İki kuşakta nerdeyse eşit derecede borçlanmaya 

sahiptir.  

H50: X ve Y kuşağı arasında aylık ödenecek taksit tutarlarına göre bir fark yoktur. 

Araştırmada X ve Y kuşağı arasında aylık taksit tutarları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur 

(MWU(Z)= -0,428, p=0,669). X kuşağı üyelerinin ortalama ödeyecekleri aylık taksit tutarı 1.217.- TL iken Y 
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kuşağı 950.- TL ödemektedir. Taksit tutarları birbirine oldukça yakındır.  

H60: X ve Y kuşağı arasında idari takip olup olmama durumlarına göre bir fark yoktur. 

Araştırmada X ve Y kuşağı arasında daha önce idari takip olup olmaması açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark yoktur (MWU(Z)= -0,368, p=0,713). Kuşakların idari takip sayıları birbirlerine yakın seyretmiştir.  

H70: X ve Y kuşakları arasında toplam kayıt sayısı açısından bir fark yoktur. 

Araştırmada X ve Y kuşağı arasında toplam kayıt sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır 

(MWU(Z)= -2,212, p=0,027). X kuşağı aldığı kredi ürünü (kredili mevduat, araç, konut, tüketici kredisi, kredi 

kartı) sayısı bakımından Y kuşağından farklılaşmıştır. Ortalama 11,48 kayıt sayısı ile X kuşağı, ortalama 9,82 

kayıt sayılı Y kuşağından daha fazla kredili ürün kullanmıştır. Ancak farkın çok açık olmadığı görülmektedir. 

H80: X ve Y kuşakları arasında altı aylık başvuru sayısı açısından bir fark yoktur.  

Araştırmada X ve Y kuşağı arasında altı aylık başvuru sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

vardır (MWU(Z)= -3,377, p=0,001). Başvuru sayısında Y kuşağının nerdeyse iki katı farklılaştığı 

anlaşılmaktadır. Daha genç ve dinamik olan bu jenerasyonun kredi almaya daha istekli olduğu görülmektedir. 

Ancak araştırmanın verileri incelendiğinde kredi almak için daha fazla istekli olunması sonuçların tümü 

üzerinde bir fark oluşturmamıştır. Çünkü kuşakların toplam anapara borçlarına bakıldığında birbirlerine 

yakın seyrettikleri yani iki kuşağında birbirlerine yakın tutarlarda borçlandıkları görülmektedir.  

Tablo 6. Bağımsız Değişkenler Spearman Korelasyon Tablosu 

Bağımsız Değişkenler  KKB Skoru 
Borçluluk 
Endeksi 

Toplam 
Kayıt 
Sayısı 

Toplam 
Anapara 
Borcu 

Aylık 
Ödenecek 
Taksit 
Tutarı 

Altı Aylık 
Başvuru 
Sayısı 

KKB Skoru 
Korelasyon 
Katsayısı 

1,000 -,637** -0,052 -0,099 -0,097 -,233** 

P . 0,000 0,412 0,118 0,124 0,000 

Borçluluk 
Endeksi 

Korelasyon 
Katsayısı 

-,637** 1,000 ,262** ,462** ,298** ,281** 

P 0,000 . 0,000 0,000 0,000 0,000 
Toplam 
Kayıt 
Sayısı 

Korelasyon 
Katsayısı 

-0,052 ,262** 1,000 ,560** ,451** ,303** 

P 0,412 0,000 . 0,000 0,000 0,000 
Toplam 
Anapara 
Borcu 

Korelasyon 
Katsayısı 

-0,099 ,462** ,560** 1,000 ,754** ,206** 

P 0,118 0,000 0,000 . 0,000 0,001 
Aylık 
Ödenecek 
Taksit 
Tutarı 

Korelasyon 
Katsayısı 

-0,097 ,298** ,451** ,754** 1,000 ,272** 

P 
0,124 0,000 0,000 0,000 . 0,000 

Altı Aylık 
Başvuru 
Sayısı 

Korelasyon 
Katsayısı 

-,233** ,281** ,303** ,206** ,272** 1,000 

P 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 . 

**  0,01 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.  

Korelasyon analizi iki ya da daha fazla değişken arasında ilişki olup olmadığını incelemek için yapılan bir 

analizdir. Değişkenler arası ilişkinin yönü ve büyüklüğü bu analiz ile öğrenilebilmektedir. Korelasyon 

katsayısı 0 ile 1 arasında bir değer almaktadır. Korelasyon değeri pozitif veya negatif olabilmektedir. Bu 

değerler ilişkinin aynı veya zıt yönlü olduğunu gösterebilmektedir. Eğer korelasyon katsayısı 0 ise değişkenler 

arasında bir ilişki mevcut değildir. 0 ile 0,2 arasında ise çok zayıf bir ilişki vardır. 0,2 ile 0,4 arası katsayı zayıf 

korelasyonu temsil ederken, 0,4 ile 0,6 arası katsayı ise orta korelasyonu temsil etmektedir. 0,8 ile 1 arası ise 

yüksek korelasyonu temsil etmektedir (Dizgil,2018).  

Tablo 6’da en yüksek korelasyon ilişkisi Toplam anapara borcu ile aylık ödenecek taksit tutarı arasındadır. Bu 

iki bağımsız değişken arasında 0,754 pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki mevcuttur. İkinci en yüksek ilişki ise -

0,637 KKB skoru ve borçluluk endeksi arasındadır. Bu iki değişken arasında da negatif yönlü ve anlamlı bir 

ilişki mevcuttur. KKB puanı arttıkça borçluluk endeksi azalmakta, KKB puanı azaldıkça borçluluk endeksi 

artmaktadır.  
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7. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Kuşaklar arası kredi ve borç eğilimlerinin araştırılmaya çalışıldığı bu eserde, X ve Y kuşaklarının bankalardan 

aldıkları krediler çeşitli faktörlere göre analiz edilmiştir. Bu çalışmada farklı zaman aralığında doğmuş, 

büyümüş ve yaşamlarını sürdürmüş olan bu iki kuşağın aldıkları kredili ürün ve hizmetlerde farklılaşıp 

farklılaşmadığı araştırılmıştır. Çalışmadaki asıl amaç bankalar veya kredi veren diğer kuruluşlar tarafından 

kredi tahsis politikaları belirlenirken kuşaklar arası farklı politikalar uygulanmasının rasyonel olup 

olmayacağını incelemektir. Diğer bir anlatımla, bankalar veya kreditörlerin, kredi tahsis politikalarını 

belirlerken kuşak ayrımını dikkate almaları, risk yönetimi ve operasyonel maliyetleri yönetmek açısından 

onlara bir fayda sağlayıp sağlamadığının araştırılmasıdır.   

X ve Y kuşağı üzerine çok sayıda araştırma yapılmış olmasına ragmen, bu kuşakların kredi ve borç eğilimlerini 

analiz eden herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu konu üzerinde daha önce bir araştırmaya 

rastlanılmamış olması, çalışmayı X ve Y kuşağı teorilerine ilişkin literatüre katkı sağlar nitelikte kılmaktadır.  

Çalışmamızda X ve Y kuşağı üyeleri, KKB verileri ışığında KKB notu, borçluluk endeksi, güncel gecikmeli 

ödeme yapan kişi sayısı, toplam anapara borçları, aylık taksit ödemeleri, idari takip duruları, toplam kayıt 

sayıları ve altı aylık başvuru sayıları faktörlerine göre analize tabi tutulmuştur. Kurulan hipotezlerle sınanan 

veriler sonucunda, iki kuşakta da farklılığın olmadığı, benzer eğilimler gösterdikleri görülmektedir. Araştırma 

süresinin kapsayan 3 ay boyunca nerdeyse iki kuşaktan da eşit sayıda başvuru alınmıştır. KKB skoru, 

borçluluk endeksi, güncel gecikmeli ödeyen kişi sayısı, toplam anapara borçları, taksit ödemeleri ve idari takip 

durumları açısından her iki kuşak verilerinin oldukça yakın hareket ettikleri görülmektedir.  

Altı aylık başvuru sayısında Y kuşağının farklılaşması, daha genç ve girişimci bir kuşak olması ile 

açıklanabilir. Ancak buna karşın X kuşağının da toplam kayıt sayısında Y kuşağından farklılaştığı 

görülmektedir. Ancak bu iki farklılaşmanın birbirini dengelemesiyle iki kuşak arasında fark olmadığını 

söyleyebiliriz.  

Bu çalışma ile Ordu ilinde faaliyet gösteren özel bir bankaya 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında kredi 

başvurusunda bulunan 125 X kuşağı, 125 Y kuşağı olmak üzere 250 kişinin KKB verileri incelenmiştir. Yapılan 

analizler ile banka ve kredi veren diğer kuruluşların X ve Y kuşağını ayırarak ayrı kredi tahsis politikaları 

oluşturmalarının rasyonel olmayacağı, tüm faktörlerde büyük oranda benzer hareket eğiliminde olan bu iki 

kuşağa yönelik tek bir kredi tahsis politikasının uygulanmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Kuşak 

ayrımı yapılmadan tek tip politika ile bireysel kredi verilmesi banka ve finans kurumlarına risk yönetimi ve 

operasyonel maliyetler açısından katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.  
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Amaç – Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin beş faktör kişilik özellikleriyle, işyerinde sergiledikleri 

örgütsel sessizlik davranışları arasındaki ilişkilerin ve etkilerin incelenmesidir.  

Yöntem – Araştırmanın bağımlı değişkenini örgütsel sessizlik, bağımsız değişkenini ise beş faktör kişilik 

özellikleri oluşturmaktadır. Bunun için örgütsel sessizlik ölçeği ve beş faktör kişilik özellikleri ölçeği ile 

birlikte demografik sorulardan oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. Çankırı ilinde çeşitli branşlarda 

görev yapan toplam 401 öğretmen araştırmaya katılmıştır. Anketlerle elde edilen veriler SPSS paket 

programının 22. versiyonu kullanılarak kişilikle örgütsel sessizlik arasındaki ilişkilerin istatistiksel 

analizi yapılmıştır.  

Bulgular – Öğretmenlerin örgütsel sessizliğinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark oluşturduğu, kadın 

öğretmenlerin okuldaki sorunlarla ilgili bilinçli olarak sessiz kalmayı tercih ettikleri bulunmuştur. 

Öğretmenlerin mesleki tecrübelerine göre örgütsel sessizlik davranışlarının anlamlı bir fark gösterdiği, 

tecrübeli öğretmenlerin daha az sessiz kaldıkları görülmektedir. Bağımlı değişken olan örgütsel 

sessizlikle, bağımsız değişkenler olan beş faktör kişilik özelliklerinin alt boyutları arasında negatif olarak 

düşük derecede bir ilişki bulunmuştur. Dışa dönüklük ve duygusal dengelilik değişkenlerinin örgütsel 

sessizlik üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi olduğu bulunmuştur. 

Tartışma – Kadın öğretmenlerin ve mesleki tecrübesi az olan öğretmenlerin diğerlerine göre daha çok 

sessiz oldukları, bu gruptaki öğretmenlerin fikirlerini dile getirmeleri için yöneticilerin daha hassas 

davranması ve cesaretlendirmeleri gerekmektedir. Beş faktör kişilik özellikleriyle örgütsel sessizlik 

davranışları arasında ilişki olduğundan yöneticilerin öğretmenlerin görüşlerini almalarında ve 

yönetime katılmalarını sağlamalarında kişilik özelliklerine dikkat etmeleri ve çalışanların fikir, görüş ve 

düşüncelerini rahatça ifade edebilecekleri, açıkça konuşmalarını teşvik edecek ortamları oluşturmaları 

faydalı olacaktır.  
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Purpose – The purpose of this research is to examine the relationships and effects between teachers' five-

factor personality traits and organizational silence behaviors displayed in the workplace. 

Design/methodology/approach – The dependent variable of the research is organizational silence and 

the independent variable is the five-factor personality traits. For this, organizational silence scale and a 

questionnaire form consisting of five-factor personality traits scale and demographic questions were 

prepared. Total 401 teachers working in various branches in Çankırı, participated in the research. The 

data obtained through the questionnaires were  statistically analyzed the relationships between 

personality and organizational silence using the 22nd version of the SPSS package program. 

Findings – It was found that the organizational silence of the teachers made a significant difference 

according to their gender and female teachers preferred to remain quiet consciously about the problems 

at school. According to teachers professional experience, it is seen that organizational silence behaviors 

show a significant difference and experienced teachers remain less silent. A negative low correlation was 

found between organizational silence which is the dependent variable and the sub-dimensions of five-

factor personality traits which are independent variables. Extraversion and emotional stability variables 

were found to have a statistically effect on organizational silence significantly. 

Discussion – Teachers who have little professional experience and female teachers are more quiet than 

others, so in order for the teachers in this group to express their opinions, administrators should be more 

sensitive and encouraging. Due to the relationship between five factors personality traits and 

organizational silence behaviors, managers need to pay attention to personality traits while getting 

teachers' opinions and participating in management, so it would be beneficial for the employees to 

provide an environment where they can easily express their opinions and thoughts. 
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1. Giriş 

Bir örgütte çalışanların örgütteki sorunlar ve değişimle ilgili fikir ve düşüncelerini seslendirmeleri katılımcı 

ve demokratik yönetim, iyi bir iletişim ve örgütün gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışanların 

sorunları bildikleri halde çeşitli sebeplerle, bilinçli ve kasıtlı olarak görüşlerini dile getirmedikleri ve topluca 

sessiz kalabildikleri görülmektedir. Çalışanların fikir, görüş ve önerilerinden yararlanabilmek için örgütsel 

sessizlik bir sorun olarak değerlendirilmektedir.  

Örgütlerde sessizlik ve ses karmaşık ve çok boyutlu konulardır. Örgütsel sessizliği anlamak ve dile getirmek, 

örgütte konuşmaların analizine göre oldukça zordur. Çünkü çalışanların ne zaman konuşmadıkları, hangi 

sorunları dile getirmede sessiz kaldıkları ve kimin karşısında konuşmadıklarını anlamak oldukça zordur. 

Çalışanlar bilgi sahibi olmadığı konularda sessiz kalabilirler ancak örgütsel sessizlik çalışanların örgütteki 

sorunlar ve konular hakkında belirli bir bilgiye sahip olmalarına rağmen çeşitli sebeplerle bilinçli olarak 

bunları üstlerine aktarmaması veya seslendirmemesini ifade eder. 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde ses, kulağın duyabildiği titreşim, seda, duygu ve düşüncedir. Sessizliğin 

anlamı, ortalıkta gürültü olmama durumu ve sükût olarak tanımlanmaktadır. Sessizlik, duygu ve 

düşüncelerin ifade edilmemesidir. Sessizleşmek ise, sessiz duruma gelmek, sessiz olmak şeklinde 

açıklanmaktadır (TDK, 2020).   

Örgütsel sessizliğin karşıt ifadesi olan açıkça konuşma veya örgütsel seslilik ise, çalışanların örgütteki sorunlar 

ve alternatif yaklaşımlar hakkındaki düşünce, fikir ve görüşlerini açık bir şekilde ifade etmeleri yani 

seslendirmeleridir. 

Örgütsel sessizlik, örgütlerde değişim ve gelişim, çalışanların katılımı, fikir ve görüşlerinden yararlanılması 

ve çoğulcu örgütlenmeler için önemli bir engel olarak görülmektedir. Çoğulcu bir örgüt çoklu bakış açıları ile 

fikirlerin ifade edilmesine izin verir. Çalışanlar kritik konulardaki fikirlerini açıkça ifade edemeyeceklerini 

hissediyorlarsa o zaman çoğulculuk sağlanamaz. Örgütsel sessizlik, çalışanların güvenini, iş tatminini, 

moralini, örgütsel bağlılığını, uyumunu olumsuz etkileyebilir (Morrison ve Milliken, 2000:707). 

Katılımcı, demokratik, açık iletişime dayalı yönetim uygulamaları arzu edilen ancak gerçekleştirilmesi zor bir 

konu olarak görülmektedir. Gelişme ve ilerleme için çalışanların fikirlerini çekinmeden rahatlıkla 

söyleyebilmeleri ve yönetimin ortak aklı kullanabilmesi önemlidir. Çalışanların örgütteki sorunları dile 

getirememeleri verimliliklerinde ve iş başarılarında düşmeye yol açabilir. Bu yüzden çalışanların örgütsel 

sessizlik davranışı göstermelerinin kişilik özellikleriyle ilişkisinin olup olmadığı merak edilmiş ve bu 

durumun araştırılması gereken bir konu olabileceği düşünülmüştür.  

Örgütsel sessizlik çalışanın ve örgütün performansını etkileyen olumsuz bir davranış olarak ele alınmakta ve 

katılımcı bir örgüt meydana getirilmesinin önündeki önemli bir engel olarak görülmektedir. Örgütsel 

sessizliği meydana getiren şartlar ve konuşmanın mantıksız olduğu ve işe yaramayacağı şeklindeki ortak 

algıyı oluşturan duygusal sebepler merak konusu olmuş ve araştırılmaya değer görülmüştür. 

 Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin beş faktör kişilik özellikleriyle, işyerinde sergiledikleri örgütsel 

sessizlik davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve beş faktör kişilik özelliklerinin alt boyutlarının 

örgütsel sessizlik üzerinde etkilerinin olup olmadığının araştırılmasıdır. 

1.1. Örgütsel Sessizlik 

Örgütlerde sorunların veya bazı konuların çalışanlar tarafından bilinmesine rağmen çeşitli sebeplerle hiçbir 

çalışan tarafından dile getirilmemesine örgütsel sessizlik denilmektedir. Örgütsel sessizlik, çalışanların toplu 

olarak örgütteki sorunlar hakkındaki fikir, düşünce ve kaygılarını bilinçli olarak esirgemeleri, dile 

getirmemeleri ve yönetimle paylaşmama tercihleridir (Morrison ve Milliken, 2000:706).  

Araştırmalara göre çalışanların sessiz kalma nedenleri; şikayetçi biri olarak görülmek, saygı ve güven kaybına 

uğramak, ilişkilere zarar vermek, işten atılmak, terfi edememek gibi korkular ile konuşmanın fayda 

etmeyeceği inancıdır (Çakıcı, 2008:118). 

Örgütsel sessizlik tek bir çalışanın örgütte neden sessiz kalmayı tercih ettiğini açıklamak değil, çalışanların 

örgütsel konu veya sorunlar karşısında toplu olarak neden sessiz kaldıklarını, fikirlerini ve görüşlerini 
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açıklamaktan bilinçli olarak neden kaçındıklarını ifade etmektedir. Kişileri sessiz kalmaya zorlayan bireysel 

faktörlerin dışındaki diğer faktörlerin neler olduğu üzerinde durulmaktadır (Morrison ve Milliken, 2000:707).  

Sessizliği anlamak ve yorumlamak konuşmaya göre daha zordur. Çalışanların örgütsel konu ve sorunlarla 

ilgili neden ve nasıl sessizleştiklerini ortaya çıkarmak önemlidir. Türk deyimleri ve atasözlerinde sessiz 

kalmak ve konuşmamakla ilgi bazı deyimler ve sözler vardır. “Söz gümüşse sükût altındır”, “Erken öten 

horozun başını keserler” ve “Etliye sütlüye karışmayacaksın işini yapacaksın” gibi sözler açıkça konuşmanın 

sıkıntı meydana getireceğini ve sessiz kalmayı ön plana çıkaran ifadelerdir (Çakıcı, 2007:147). 

Çalışanların çoğunun örgüt içindeki belirli konular ve sorunlarla ilgili gerçeği bildikleri halde bunu üstlerine 

söylemeye cesaret edemedikleri, bunun bir çelişki oluşturduğu ve niçin böyle davrandıkları araştırmacılar 

tarafından ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Çalışanlar topluca örgütsel sorunlara ilişkin görüşlerini ve 

endişelerini bilinçli olarak saklayabilmekte ve sessiz kalabilmektedir. Çalışanların sorunları dile getirmeme 

sebeplerinin başında konuştuklarında olumsuz tepkiyle karşılaşacakları ve konuşmalarının bir işe 

yarayacağına inanmamaları gelmektedir. 

Örgütsel sessizlik ortamının dayandığı ortak inançlar şunlardır (Morrison ve Milliken, 2000:714): 

1. Örgütteki sorunlardan bahsetmek çaba sarf etmeye değmez. Çalışanlar arasında iş yerindeki problemler 

veya konular hakkında konuşmanın boşuna veya tehlikeli olduğuna yönelik bir algı varsa örgütsel sessizlik 

oluşacaktır. 

2. Çalışanların görüşlerini ve endişelerini dile getirmeleri tehlikelidir. Çalışanlar sorun çıkarıcı, dedikoducu 

veya şikayetçi birisi olarak adlandırılmaktan korktukları için sessiz kalabilmektedirler. 

3.Örgütteki sorunlar ve önemli konular hakkında “yönetim en iyisini bilir” inancı ve üst düzey yöneticilerin 

özellikle astlarından olumsuz geri bildirim alma korkusu da örgütsel sessizliğe neden olabilmektedir. 

Örgütsel sessizliği oluşturan ve devam ettiren inançların ve davranış şekillerinin değiştirilmesi oldukça 

zordur. Sessizlik iklimi olan organizasyondan sesi, çok sesliliği ve konuşmayı teşvik eden organizasyona 

geçmek sistemde köklü bir değişiklik gerektirebilir. Çoğulculuktan ve çalışanların fikirlerinden yararlanmak 

için çalışanların konuşmalarının teşvik edilmesi gerekir. Örgütsel değişim ve gelişimin önündeki bir engelin 

de örgütsel sessizlik olduğu görülmektedir.  

1.1.1. Örgütsel Sessizlik Çeşitleri 

Çalışanların genellikle iş ve organizasyonun gelişimi ile ilgili yapıcı fikirleri, bilgileri ve görüşleri olmasına 

rağmen, bu görüş ve düşüncelerini kasıtlı olarak ifade etmeme yani esirgeme davranışı örgütsel sessizliği 

oluşturur. Örgütteki önemli konular ve sorunlar hakkında konuşma da örgütsel sesliliği oluşturur. Üç çeşit 

sessizlik vardır: 

 Kabullenici sessizlik: Çalışanların herhangi bir konu ya da sorunla ilgili konuşmanın anlamsız olduğu, 

konuşarak bir şeyi değiştiremeyecekleri inancına sahip olmalarından dolayı sessiz kalmalarıdır. İşle ilgili 

fikirlerin, bilgilerin ve görüşlerin saklandığı, çalışanın mevcut durumu ve örgütsel şartları olduğu gibi kabulü 

şeklinde yorumlanan bir eylemsizlik şeklidir (Van Dyne vd, 2003:1366).  

Kabullenici sessizlik çalışanların iş hayatında “Konuşsam da yararı yok” düşüncesine kapılıp “Boşver böyle 

gelmiş böyle gider”, “boşuna çeneni yorma, hiçbir şeyi değiştiremezsin” gibi sözlerle kabul edilen sessizliktir 

(Çakıcı, 2010:32). Kabullenme, istemeyerek kabul etmek zorunda kalma olarak açıklanmaktadır. 

Savunmacı Sessizlik: Konuşmanın sonuçlarının birileri tarafından hoş karşılanmayacağı korkusuna 

dayanarak, çalışanın başkalarına yönelik olarak kendini koruma amaçlı sessiz kalması ve ilgili fikirlerinin 

daha aktif olarak tutulmasıdır. Çalışanlar kötü haber vermekten kaçınmak, fikirlerinin ifadesinin riskli olduğu 

korkusu, kendini korumak ve sorunlardan sorumlu tutulmamak ve mevcut ilişkileri bozmamak amacıyla 

sessiz kalabilirler. Sesini çıkartmak ise, çalışanların önlem alıcı bir şekilde değişim için önerilerde 

bulunmasıdır (Van Dyne vd, 2003:1367). 

Savunma, saldırıya karşı koyma olarak açıklanmaktadır. Kabullenme, çözümlenemeyen olumsuz bir duruma 

ilişkin bireyin bunu içselleştirdiği tepki olup pasif niteliktedir. Savunma ise kabullenmeye göre daha aktif bir 

tepkidir (Şimşek ve Aktaş, 2014:132). 
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İlişkisel sessizlik: Kişilerin değer verdikleri ilişkileri korumak amacıyla sessiz kalmalarıdır. İş ile ilgili gizli ve 

özel bilgilerin korunması, iş birliği güdüsüne bağlı olarak bilinçli bir şekilde örgüt yararına sessiz kalmadır. 

Çalışanların örgütteki şartların iyileştirilmesine yönelik gerçek fikirlerini gizlemeleri ve paylaşmamalarıdır.  

Çalışanlar iş yerinde uğradığı kötü muamelelerden ve konuşmanın sonuçlarından korktuklarından dolayı 

sessiz kalabilmektedir. Sessizlik yapılan faaliyeti onaylamama anlamına gelen bir iletişim türüdür.  Sessizlik, 

yazılı bir mektup, sözlü ifade, beden dili veya elektronik posta ile gönderilen bir mesaj ile kırılabilir.  Örgütsel 

sessizliği önlemek için açık kapı politikaları, şikâyet mekanizmaları ve kamu denetimleri gereklidir (Pinder 

ve Harlos, 2001:360). 

1.2. Kişilik 

Kişilik bireyin bütün özelliklerini yansıtan ve onu diğer kişilerden ayırarak kendine özgü kılan özellikler 

bütünüdür. Kişilik, bireyin zihinsel, bedensel ve psikolojik farklılıklarının kendi davranış biçimlerine ve 

yaşama tarzına yansımasıdır. Bireyi diğer insanlardan ayıran ve kendisi yapan kalıcı özellikler bütünüdür  

(Tutar, 2016:43). 

Bireyler fiziksel görünümleriyle olduğu kadar tutum ve davranışları itibariyle de birbirlerinden farklılık 

gösterir. Olaylar, insanların hareketleri, duyguları ve fikirleri bakımından birbirlerinden farklı olduklarını 

göstermektedir. İnsanın başkaları açısından kişiliği, onun toplum içinde belirli özelliklere ve rollere sahip 

olmasıdır. Kişilik doğuştan var olan ve sonradan edinilen eğilimlerin bütününden meydana gelmiştir (Eren, 

2008:83). 

 1.2.1. Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Alt Boyutları 

Kişiliği belirlemede nitel ve nicel olmak üzere iki farklı araştırma yönteminden yararlanılmakta olup, nicel 

ölçütler ölçülebilir özellikler taşıdığından daha yaygın olarak kullanılabilmektedir. Beş faktör kişilik 

özellikleri, bireylerin kişilik yapılarını tanımlamak için kullanılan sıfatların faktör analizine tabi tutulması 

sonucu geliştirilmiştir. Beş faktör kişilik ölçeği, kişilik yapılarını bütünleştirmesi, kişilik özellikleriyle 

davranışlar arasındaki korelasyonun incelenebilmesine ve kişiliği beş alt faktörle sınırlandırması nedeniyle 

tercih edilmektedir (Tutar, 2016:63).  

Beş faktör kişilik özellikleri; dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal dengelilik ve deneyime açıklık 

olmak üzere kişilik özelliklerini beş temel alt boyutta toplamaktadır. 

Dışa dönüklük: Sosyal, girişken, konuşkan, yaşam dolu cana yakın ve heyecanlı olma gibi özellikler dışa 

dönüklük alt boyutunda toplanmaktadır. Dışa dönük kişiler yeni sosyal ilişkiler kurmaya açık, pozitif, enerjik, 

neşeli ve diğerlerine karşı ilgili olan kimselerdir. Dışa dönüklük düzeyi düşük olan içe dönük kimseler ise 

diğer insanlara mesafeli, kapalı, yalnız kalmayı seven kişilerdir (Gosling vd. 2003:523). 

Uyumluluk: Yumuşak başlılık, hassas düşünce, doğruluk, dürüstlük, güven, fedakârlık, alçakgönüllülük gibi 

özellikler uyumluluk alt boyutunda toplanmaktadır.  Uyumlu kişiler, başkalarına karşı yumuşak başlı, 

fedakâr, alçakgönüllü ve iş birliğine isteklidirler. Uyumluluk düzeyi düşük olanlar, düşmanca, güvenilmez, 

inatçı, geçimsiz, kaba ve şüpheci kişilik özellikleri göstermektedir (Costa vd. 1991:888). 

Sorumluluk: Başarı çabası, azimli, görev temelli davranma, çalışmaya bağlılık, yeterlilik, hırslı, titiz, düzenli, 

öz disiplin ve tedbirli olma gibi özellikler sorumluluk alt boyutunda toplanmaktadır. Sorumluluk düzeyi 

yüksek kişiler disiplinli, dikkatli ve başarma duygusu yüksektir. Sorumluluk düzeyi düşük olan kişiler 

dikkatsiz, tembel ve dağınık olmaktadır (Costa vd. 1991:889). 

Duygusal dengelilik: Sakin, kendine güvenen, pozitif duygulu, kaygısız yani nevrotik olmayan özellikler 

duygusal dengelilik alt boyutunda toplanmaktadır. Duygusal dengesi yüksek olan kişiler sakin ve kendine 

güvenen kişilik özellikleri gösterir. Duygusal denge düzeyi düşük olanlar ise, endişeli, gergin, sinirli, içine 

kapanık, düşüncesiz, özgüveni düşük özellikler göstermektedir (Gosling vd. 2003:524). 

Deneyime açıklık: Değişikliği seven, yeniliklere açık, hayal gücü yüksek, meraklı, cesur, bağımsız, liberal ve 

analitik özellikler yeniliğe açıklık alt boyutunda toplanmıştır. Deneyime açık olan kimseler, hayal kuran, 

meraklı, maceracı ve yeniliklere açık kişilerdir. Deneyime açık olmayanlar ise, değişime direnen, yeniliklere 

kapalı, sabit fikirli, tutucu ve geleneksel özellikler göstermektedir (Gosling vd. 2003:524). 
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Beş faktör kişilik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan ölçeklerin uzun olması ve doldurulmalarının çok 

zaman almasından dolayı daha kısa ölçeklerin geliştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. Beş faktör kişilik 

özelliklerini çok sayıda dolaylı sorular sorarak belirlemek yerine daha az sayıda ve doğrudan sorular sorarak 

belirleyen geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçekler geliştirilmiştir (Gosling vd. 2003:524). 

Kişiliği en kapsamlı şekilde tanımlayan, beş alt boyuttan oluşan ve her alt boyut için iki maddenin bulunduğu 

on maddelik beş faktör kişilik ölçeğini Türk kültürüne uyarlama çalışmaları yapılmıştır (Horzum vd. 

2017:404). Beş faktör kişilik özellikleri ölçeğinin Türk kültüründe geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu 

ve kişiliği ölçmek için kullanılabileceği ortaya konulmuştur (Atak, 2013:317). 

1.3. Literatür İncelemesi 

Yapılan literatür taramasında, bireylerde gözlemlenen birçok kişilik özelliği olmasına rağmen araştırmalar 

sonucu bulunan beş faktör kişilik modelinin oldukça yararlı bir sınıflama olduğu görülmüştür. Beş faktör 

kişilik modeli belli aralıklarla yapılan faktör analizleri sonucunda zaman, bağlam ve kültür gibi özellikler 

gözetilerek bulunmuştur. Beş faktör yapısı, insanı tanımlayan kişilik özelliklerini belirlemede önemli bir 

faktör olmasının yanında diğer taraftan da dikkate değer bir sınıflama vermektedir (Tatlılıoğlu, 2013:142). 

Kişilikle ilgili birçok görüş ortaya atılmış olmasına rağmen, kişiliği belirlemek için beş faktör kişilik 

özelliklerinin daha yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Beş faktör kişilik modeli, bireysel kişiliği 

belirleyen beş önemli faktör ile bunlarda yaşanan değişikliklerin neyi, nasıl etkilediklerinin açıklanmasıdır 

(Tozkoparan, 2013:197).  

Kişilik özelliklerinin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisine yönelik yapılan bir araştırmada; dışa dönüklük 

özelliği yüksek olan çalışanların örgütte sessiz kalma eğilimlerinin daha düşük olduğu, sorumluluk sahibi ve 

deneyime açık kişilerin fikirlerini paylaşma eğiliminde oldukları, gerektiğinde eleştirilerini rahatlıkla ortaya 

koyabildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Örgüt içerisinde çalışanların sessiz kalma eğiliminde olma nedenleri 

arasında kişilik özelliklerinin önemli bir oranda etkisinin olduğu ifade edilmiştir (Tokmak, 2018:2230). 

Beş faktör kişilik özelliklerinin iş yaşamında yalnızlık üzerine etkisinin incelenmesine yönelik olarak yapılan 

bir araştırmada; çalışmanın bağımsız değişkeninin beş faktör kişilik özellikleri olan, dışadönüklük, duygusal 

denge, uyumluluk sorumluluk ve açıklık olmak üzere beş boyuttan oluştuğu belirtilmiştir. Sosyal olma, 

konuşkanlık, insanlara dönük olma gibi kişilik özelliklerine sahip olanların dışa dönüklük boyutunun yüksek 

olduğu; azimli, hırslı, başarma yönelimli, sistemli ve titiz çalışanların sorumluluk düzeylerinin yüksek olduğu 

ifade edilmiştir. Ayrıca beş faktör kişilik özelliklerinin iş yaşamında yalnızlık üzerinde etkisinin olduğu ortaya 

konulmuştur (Parlak ve Koçoğlu Sazkaya, 2018:162). 

Beş faktör kişilik modeli ve örgütsel muhalefet arasındaki ilişki üzerine yapılan bir araştırmada; dışa dönük 

kişilik özelliklerine sahip olanların ne düşündüklerini açıkça söyleyen, hakkını savunan, önderlik eden ve 

girişken kişiler olduklarından açık muhalefet stratejisini daha çok kullandıkları ve örgüt içerisindeki işlerin 

yapılış şekli ve verimlilikle ilgili önerileri ve eleştirileri üst yönetime rahatlıkla söyleyebildikleri belirtilmiştir. 

Beş faktör kişilik modelinde yer alan duygusal dengenin hem dışsal muhalefeti hem de gizli muhalefeti negatif 

yönde açıkladığı belirtilmiştir (Ötken ve Cenkci, 2013:48). 

Beş faktör kişilik özelliklerinin kişilerarası çatışma çözme yaklaşımlarıyla ilişkisi üzerine yapılan araştırmada; 

kişilerin çatışma çözme yaklaşımları benimsemesinde kişilik özelliklerinin önemli rol oynadığı, kişilik yapısı 

itibariyle gelişime açıklık düzeyleri yüksek, özdisiplini yüksek, dışa dönük ve uyumluluğu yüksek kişilerin, 

çatışma çözmede yüzleşme yaklaşımını benimsedikleri ifade edilmiştir (Basım, Çetin ve Tabak, 2009:31). 

Bireylerin kişilik özelliklerinin işveren çekiciliği algısına etkisi isimli araştırmada; beş faktör kişilik ölçeği 

boyutları olan sorumluluk, uyumluluk, dışa dönüklük ve duygusal dengesizlik boyutları ile işveren çekiciliği 

boyutları olan sosyal değer, ekonomik değer, gelişim değeri, fayda değeri ve başvuru değeri boyutları 

arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir (Ardıç ve Gündoğmuş, 2016:11). 

Bireylerin kişilik özellikleriyle örgütsel sessizlik davranışları, sessizliğe yönelik nedenleri ve stratejilerinin 

güçlü bir biçimde etkileştiği tespit edilmiştir. Dışa dönük ve yeniliklere açık olanlar, daha az kabullenici 

sessizlik davranışı göstermektedirler. Dışa dönükler daha az savunmacı sessizlik davranışı göstermektedir. 

Sorumlu ve deneyime açık olanlar, daha çok ilişkisel sessizlik davranışı göstermektedir (Şimşek ve Aktaş, 

2014:133). 
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Üniversitelerde örgütsel sessizlikle ilgili yapılan bir araştırmada; üniversitedeki sorunlarla ilgili üniversite 

personelinin yüzde yetmişi sessiz kalmayı tercih ederken, yüzde otuzu açıkça konuşma yolunu seçmektedir. 

Sessiz kalınan konular; etik konular ve sorumluluklar, yönetim sorunu, çalışanların performansı, kurumu 

iyileştirme konuları ve çalışma olanakları olarak belirlenmiştir. Çalışanların sessiz kalmayı tercih etme 

nedenlerinin başında yönetsel ve örgütsel nedenler gelmektedir (Çakıcı, 2008:130). 

Örgütsel sessizliğin çalışanların performansı ile ilişkisi konusunda yapılan araştırmada; kabul edilen sessizlik, 

savunma amaçlı sessizlik ve örgüt yararına seslilik arttıkça çalışanların performansında düşüş yaşanabildiği, 

çalışanların örgütsel duruma razı oldukları için alternatif yollar bulamadıkları ve sorunların çözümünde 

yetersiz kaldıkları tespit edilmiştir (Tayfun ve Çatır, 2013:128). 

Örgütsel sessizlikle ilgili öğretmenler üzerinde yapılan bir araştırmada; öğretmenlerin sessiz kalma 

sebeplerinin başında, konuştuklarında olumsuz imaj bırakma, ceza alma, dışlanma, kötü muamele görme, 

sorumluluğun kendi üzerinde kalması, çoğunluktan ayrı düşmeme gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşma 

korkusunun geldiği tespit edilmiştir. Ayrıca bir şeyleri değiştiremeyecekleri düşüncesi de kabullenici sessizlik 

olarak ortaya çıkmaktadır. Örgütsel sessizliğin çalışanların fikir, görüş ve düşüncelerini rahatlıkla ve korku 

duymadan dile getirebilecekleri ortamlar oluşturularak önlenebileceği vurgulanmıştır (Ayduğ vd. 2017:1135). 

Çalışanların sessizlik davranışları, kişisel özelliklerine, örgüt yönetimine, alt yönetsel düzeylere ve örgütün 

genel olarak iletişim yapısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu davranışların altında yatan eğilimin 

ilgisizlik, uysallık, boyun eğme, kendini koruma, ilişkileri koruma gibi hangi yönde olduğunu bilmek gerekir 

(Alparslan ve Kayalar, 2012:145). 

 Örgütsel sessizlikle ilgili üniversitelerde yapılan bir araştırmada, sessizlik davranışının olumsuz etkilerinin 

tüm örgütlerde olduğu gibi üniversitelerde de görüldüğü tespit edilmiştir. Özellikle üniversitelerde yeni 

bilgilerin edinilmesi için akademik personelin bilgi, fikir ve görüşlerini açıkça ifade edebilmelerinin önemi 

belirtilmiştir. Bunun için iletişim kanallarının açık olması, astların üstleriyle rahatça iletişim kurabilmeleri, 

güven ve bilgi paylaşımına dayalı katılımcı, şeffaf ve çoğulcu örgüt yapısının ve yönetim anlayışının 

güçlendirilmesinin gerektiği vurgulanmıştır (Çavuşoğlu ve Köse, 2016:140). 

Çalışanların örgütleriyle ilgili yapıcı fikir, öneri ve düşüncelerini bilinçli olarak paylaşmamayı tercih etmeleri 

anlamına gelen çalışan sessizliği, örgütlerin değişimini ve gelişimini olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir. 

Bu nedenle, çalışanların endişelerini, fikirlerini ve farklı görüşlerini ifade etmelerini sağlamak yöneticiler için 

oldukça önemlidir (Erenler, 2010:6).  

1.4. Araştırma Hipotezleri 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki tecrübe ve cinsiyetleri ile örgütsel sessizlik davranışları arasında 

anlamlı bir farklılık olup olmadığına ve beş faktör kişilik özelliklerinin örgütsel sessizliğe etkilerine yönelik 
hipotezler oluşturulmuştur.   

H1: “Öğretmenlerin örgütsel sessizliği cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

H2: “Öğretmenlerin örgütsel sessizliği meslekteki tecrübelerine göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

H3. “Öğretmenlerin beş faktör kişilik özelliklerinin örgütsel sessizlik davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır. 

H31. Öğretmenlerin beş faktör kişilik özelliklerinden dışa dönüklük alt boyutunun örgütsel sessizlik üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

H32. Öğretmenlerin beş faktör kişilik özelliklerinden uyumluluk alt boyutunun örgütsel sessizlik üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

H33. Öğretmenlerin beş faktör kişilik özelliklerinden sorumluluk alt boyutunun örgütsel sessizlik üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

H34. Öğretmenlerin beş faktör kişilik özelliklerinden duygusal dengelilik alt boyutunun örgütsel sessizlik 

üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H35. Öğretmenlerin beş faktör kişilik özelliklerinden deneyime açıklık alt boyutunun örgütsel sessizlik 

üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
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2. Yöntem  

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırma beş faktör kişilik özelliklerinin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini istatistiksel teknikler 

kullanarak tespit etmeyi amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Öğretmenlerin çeşitli demografik değişkenlere 

göre işyerinde sessizlik davranışı gösterip göstermedikleri ve kişilik özelliklerinin buna etkisi araştırılmıştır. 

Araştırmanın bağımlı değişkenini örgütsel sessizlik, bağımsız değişkenini ise beş faktör kişilik özellikleri 

oluşturmaktadır. Araştırma bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerine etkilerini inceleyen nicel bir 

araştırmadır. Bunun için örgütsel sessizlik ölçeği ve beş faktör kişilik özellikleri ölçeği ile birlikte demografik 

sorulardan oluşan bir anket formu hazırlanmış ve araştırmaya katılan öğretmenler tarafından doldurulması 

sağlanmıştır. Anketlerle elde edilen veriler SPSS paket programının 22. versiyonu kullanılarak bilgisayara 

aktarılmış ve kişilikle örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir.  

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Çankırı ilinde bulunan MEB’ e bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde çeşitli 

branşlarda 2019-2020 öğretim yılında görev yapan 1833 öğretmen oluşturmaktadır. Örnekleme 

yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve zengin bir örnekleme ulaşabilmek ve 

genellenebilirliği artırmak için okul türlerinin tamamında çalışan öğretmenlere anket gönderilmiştir. Gönüllü 

olarak araştırmaya toplam 401 öğretmen katılmıştır. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde kullanılan 

hazır tablolara göre 1900 olan bir ana kütle için 320 örneklem yeterli olduğundan, burada 1833 olan ana kütle 

için 401 olan örneklem büyüklüğünün araştırma evrenini temsil ettiği görülmektedir (Karagöz, 2017:61). 

Araştırmada kişilerden veri toplandığı için Çakırı Karatekin Üniversitesi Etik Kurulu’nun 12.05.2020 tarih ve 

208 nolu kararıyla etik kurul izni alınmıştır. Öğretmenlerle anket yapıldığı için ayrıca Çankırı Milli Eğitim 

Müdürlüğünden de izin alınmıştır.  

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmış olup, anket formu üç bölümden 

oluşmuştur. 

Demografik Bilgi Formu: Cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, çocuk sahibi olma durumu, kaç yıldır 

bu mesleği yaptığı ve şu anki kurumunda kaç yıldır çalıştığına ilişkin sorulardan oluşmuştur. 

Örgütsel Sessizlik Ölçeği: İ. Durak (2014) tarafından geliştirilmiş geçerlik ve güvenilirliği test edilmiş örgütsel 

sessizlik ölçeğindeki ifadelerden yararlanılarak 19 ifadeden oluşan ölçek oluşturulmuştur. Ölçeğin Cronbach’s 

Alpha güvenilirlik katsayısı 0.875 olarak hesaplanmış ve ölçeğin oldukça yüksek güvenilirliğe sahip olduğu 

tespit edilmiştir. 

Beş Faktör Kişilik Ölçeği: Gosling ve arkadaşları tarafından kişilik ölçeği olarak geliştirilen ve kişiliğin beş faktör 

modelini esas alan on maddelik ölçek kullanılmıştır (Gosling vd. 2003:525). Ölçek beş önemli kişilik özelliği 

olan dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal dengelilik ve deneyime açıklık olan kişiliğin alt 

boyutlarını ölçmektedir.  On maddeyle beş faktör kişilik özelliğini ölçen bu ölçeğin Türk kültüründe geçerli 

ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ve kişiliği ölçmek için kullanılabileceği yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya 

konulmuştur (Atak, 2013:317). Beş faktör kişilik ölçeğinin tamamının Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayısı 

0,725, dışa dönüklük alt boyutu için 0.765, uyumluluk alt boyutu için 0.703, sorumluluk alt boyutu için 0.719, 

duygusal dengelilik alt boyutu için 0.707, deneyime açıklık alt boyutu için 0.704 olarak hesaplanmış ve ölçeğin 

güvenilir olduğu tespit edilmiştir. 

Ölçeklerde yer alan ifadelerin cevapları için beş aralıklı Likert tipi ölçek kullanılmıştır. 1-Kesinlikle 

katılmıyorum 2- Katılmıyorum 3-Kararsızım 4-Katılıyorum 5-Kesinlikle katılıyorum şeklinde beş seçenekli 

ölçeklerle ölçülmüştür. 

2.4. Verilerin Analizi 

Anket yoluyla toplanan veriler SPSS paket programının 22. versiyonu kullanılarak bilgisayara aktarılmış ve 

kişilikle örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Araştırmaya katılanların demografik özellikleri 

frekans ve yüzde olarak hesaplanmıştır. Katılanların mesleki tecrübeleri ve cinsiyetleri ile örgütsel sessizlik 



H. Dağlar 12/3 (2020) 2487-2500 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 
2494 

davranışları arasında istatistiki bakımdan anlamlı bir farklılık olup olmadığı bağımsız gruplar t testi ve 

ANOVA analizi ile test edilmiştir. Bağımsız değişkenler olan beş faktör kişilik özelliklerinin alt boyutları ile 

bağımlı değişken olan örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiler ve etkiler korelasyon ve regresyon analizleri ile 

test edilmiştir.   

2.5. Araştırmanın Kısıtları 

Araştırma bulguları Çankırı ilinde bulunan ana okulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan toplam 401 

öğretmenle sınırlıdır. Dolayısıyla elde edilen sonuçlar sadece belirlenen örneklem dahilinde yorumlanabilmiş 

olup, bir genelleme söz konusu değildir. Araştırma belirli bir zaman aralığında yapıldığı için kesitsel bir 

çalışmadır. Araştırmada elde edilen kişilik ve örgütsel sessizliğe ilişkin bulgular ölçeklerin ölçme kapasiteleri 

ile sınırlıdır.  

3. Bulgular 

Farklı kişilik özelliklerine sahip öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışlarının nasıl olduğu ve beş faktör 

kişilik özelliklerinin örgütsel sessizlikle ilişkileri ve etkilerine yönelik bulgular elde edilmiştir. Ayrıca cinsiyet 

ve mesleki tecrübenin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisine yönelik sonuçlar da raporlanmıştır. 

3.1. Araştırmanın Tanımlayıcı Bulguları  

Araştırmaya katılan 401 kişiye ait cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, çocuk sahibi olma durumu, 

kaç yıldır bu mesleği yaptığı ve şu anki kurumunda kaç yıldır çalıştığına ilişkin sorulara verilen cevapların 

frekansları ve yüzdeleri hesaplanmıştır. 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

   Değişkenler Frekans Yüzde (%)     Değişkenler  Frekans Yüzde (%) 

 

Cinsiyeti 

Kadın 205 51,1 Çocuğu var 

mı? 

Evet 306 76,3 

Erkek 196 48,9 Hayır 95 23,7 

 

Yaş 

Aralığı 

25 ve altı 11 2,7 Kaç yıldır 

çalışıyor? 

1 yıldan az 13 3,2 

26-35 151 37,7 1-10 yıl 144 35,9 

36-45 115 28,7 11-20 yıl 110 27,5 

46-55 97 24,2 20 yıldan 

fazla 

134 33,4 

56 ve üstü 27 6,7 

 

Medeni 

Durumu 

Bekâr 64 16,0 Bu kurumda 

kaç yıldır 

çalışıyor? 

1 yıldan az 76 19,0 

Evli 328 81,8 1-10 yıl 248 61,8 

Diğer 9 2,2 11-20 yıl 39 9,7 

 

Öğrenim 

Durumu 

Ön Lisans 10 2,5 20 yıldan 

fazla 

38 9,5 

Lisans 335 83,5  

Lisansüstü 56 14.0 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya 401 kişi katılmış olup bunların 205’i (%51,1) kadın ve 196’sı (%48,9) 

erkektir. Yaş durumlarına göre 266 kişi (%66,4), 26-45 yaş aralığındadır. Katılanların büyük çoğunluğunun 

328 kişinin (%81,8) medeni durumu evli olup, 306’sı (%76,3) çocuk sahibidir. Katılımcıların 335’inin (%65,3) 

öğrenim durumu lisans olup, 248 kişi (%61,8) şu anda bulunduğu kurumda 1-10 yıl arası çalışmaktadır. 

3.2. Hipotez Testleri 

H1: “Öğretmenlerin örgütsel sessizliği cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık gösterir” hipotezi bağımsız 

örneklem t testi ile ölçülmüştür. 
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Tablo 2. Öğretmenlerin Cinsiyetleriyle Örgütsel Sessizlik İlişkisine Yönelik t Testi Sonuçları 

Cinsiyeti Sayı Ortalama Standart Sapma s.d. t P 

Kadın 205 3,1042 ,53936 399 

 

3,902 

 

,017 

 Erkek 196 2,8786 ,61738 

Tablo 2’de görüldüğü gibi cinsiyetin örgütsel sessizlik davranışına etkisine yönelik H1 hipotezini test etmek 

amacıyla yapılan t testinde 0,05 anlamlılık düzeyinde P<0,05 olduğundan H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

Öğretmenlerin sessiz kalma davranışları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kadınların 

ortalaması daha yüksek olduğundan kadın öğretmenlerin erkeklere göre daha çok örgütsel sessizlik 

davranışında bulundukları yani sessiz kaldıkları görülmektedir. 

H2: “Öğretmenlerin örgütsel sessizliği meslekteki tecrübelerine göre anlamlı bir farklılık gösterir” hipotezi 

için mesleki tecrübeye göre dört bağımsız grup olduğundan ANOVA analizi yapılmıştır. 

Tablo 3. Öğretmenlerin Mesleki Tecrübeleriyle Örgütsel Sessizlik İlişkisine Yönelik ANOVA Analizi 

Mesleki Tecrübe Sayı Ortalama Standart Sapma F p 

1 yıldan az 13 3,2510 ,47667 

5,716 

 

,001 

 

1-10 yıl 144 3,0899 ,56005 

11-20 yıl 110 3,0321 ,55444 

20 yıldan fazla 134 2,8346 ,62492 

Tablo 3’deki ANOVA analizi sonuçlarına göre anlamlılık düzeyi P<0,05 olduğundan H2 hipotezi kabul 

edilmiştir. Örgütsel sessizlik ortalaması öğretmenlerin mesleki tecrübelerine göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. Mesleki tecrübesi bir yıldan az olanların örgütsel sessizlik ortalaması diğerlerinden daha 

düşüktür. Mesleğe daha yeni başlayan ve tecrübesiz olanların bilgi ve tecrübe eksikliğinden dolayı diğer 

gruplara göre daha çok sessizlik davranışı gösterdiği söylenebilir.  

Tablo 4. Öğretmenlerin Mesleki Tecrübeleriyle Örgütsel Sessizlik İlişkisine Yönelik Scheffe Analizi 

Mesleki Tecrübe (I) Mesleki Tecrübe (J) Ort. Fark (I-J) Std. Hata Anlamlılık 

1 yıldan az 1-10 yıl ,16110 ,16764 ,820 

11-20 yıl ,21895 ,16977 ,645 

20 yıldan fazla ,41637 ,16815 ,107 

1-10 yıl 1 yıldan az -,16110 ,16764 ,820 

11-20 yıl ,05785 ,07330 ,891 

20 yıldan fazla ,25527* ,06948 ,004 

11-20 yıl 1 yıldan az -,21895 ,16977 ,645 

1-10 yıl -,05785 ,07330 ,891 

20 yıldan fazla ,19741 ,07448 ,073 

20 yıldan fazla 1 yıldan az -,41637 ,16815 ,107 

1-10 yıl -,25527* ,06948 ,004 

11-20 yıl -,19741 ,07448 ,073 

Tablo 4’e göre gruplar arası ilişkilere baktığımızda gruplar arasında örgütsel sessizlik davranışı açısından 

mesleki tecrübesi 20 yıldan fazla olanlarla 1-10 yıl arası olanlarda anlamlı farklılık görülmektedir. Mesleki 

tecrübeleri 20 yıldan fazla olanların örgütsel sessizlik ortalamaları daha düşük çıkmış, bir yıldan az olanların 

ortalamaları daha yüksek çıkmıştır. Buna göre mesleki tecrübe arttıkça öğretmenlerin daha az sessizlik 

davranışı gösterdiği, mesleki tecrübe azaldıkça örgütsel sessizlik davranışının arttığı yani daha sessiz 

kaldıkları söylenebilir. 
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H3. “Öğretmenlerin beş faktör kişilik özellikleri ile örgütsel sessizlik davranışı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki vardır” hipotezi test edilmiştir.   

Tablo 5. Tanımlayıcı İstatistikler 

              Ortalama Standart Sapma Sayı 

Örgütsel Sessizlik 2,9940 ,58901 401 

Dışa Dönüklük 3,9177 ,72420 401 

Uyumluluk 4,2456 ,51491 401 

Sorumluluk 4,0611 ,59844 401 

Duygusal Dengelilik 3,2594 ,87038 401 

Deneyime Açıklık 4,0449 ,64361 401 

Tablo 5’de ankette sorulan örgütsel sessizlik ve beş faktör kişilik özelliklerinden dışa dönüklük, uyumluluk, 

sorumluluk, duygusal dengelilik ve deneyime açıklıkla ilgili sorulara verilen cevaplarla ilgili tanımlayıcı 

istatistikler yer almaktadır. 

Öğretmenlerin kişilik özellikleri ile örgütsel sessizlik tutumları arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı 

ile hesaplanmıştır. 

Tablo 6. Analiz Sonuçları –(Korelasyon) 

  

Örgütsel 

Sessizlik 

Dışa 

Dönüklük Uyumlu. Sorumlu. 

Duygusal 

Dengelilik 

Deneyime 

Açıklık 

 

Pearson 

Correlation 

Örgütsel 

Sessizlik 

1,000 -,238 -,012 -,084 -,235 -,157 

Dışa Dönük. -,238 1,000 ,145 ,180 ,196 ,342 

Uyumluluk -,012 ,145 1,000 ,328 ,221 ,244 

Sorumluluk -,084 ,180 ,328 1,000 ,185 ,265 

Duygusal 

Dengelilik 

-,235 ,196 ,221 ,185 1,000 ,142 

Deneyime 

Açıklık 

-,157 ,342 ,244 ,265 ,142 1000 

 

Sig 

(1-tailed) 

Örgütsel 

Sessizlik 

. ,000 ,402 ,046 ,000 ,001 

Dışa Dönük. ,000 . ,002 ,000 ,000 ,000 

Uyumluluk ,402 ,002 . ,000 ,000 ,000 

Sorumluluk ,046 ,000 ,000 . ,000 ,000 

Duygusal 

Dengelilik 

,000 ,000 ,000 ,000 . ,002 

Deneyime 

Açıklık 

,001 ,000 ,000 ,000 ,002 . 

Tablo 6’da bağımsız değişkenlerle bağımlı değişken arasındaki ikili korelasyonlar görülmektedir.  Buna göre 

bağımlı değişken olan örgütsel sessizlikle, bağımsız değişkenler olan dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, 

duygusal denge ve deneyime açıklık arasında negatif olarak düşük derecede bir ilişki bulunmuştur. 

Bunlardan dışa dönüklük, duygusal dengelilik ve deneyime açıklık ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişki 

(sig.<0,05) olduğundan anlamlı gözükmektedir.  

Beş faktör kişilik özelliklerinden oluşan bağımsız değişkenlerin, örgütsel sessizlik bağımlı değişkeni 

üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik regresyon analizi yapılmıştır. 
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Tablo 7. Regresyon Modeli Özeti 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Std. Tahmin Hatası 

1 ,323a ,104 ,093 ,56101 

a. Tahminler (Sabit): Dışa dönüklük, Uyumluluk, Sorumluluk, Duygusal denge ve Deneyime açıklık  

  Tablo 7’ye göre dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve deneyime açıklık 

değişkenlerinin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini gösteren regresyon oranı 0,323’dür. Bu beş bağımsız 

değişken, bağımlı değişkendeki değişimlerin %10,4’ünü açıklamaktadır. 

Tablo 8. Çoklu Regresyon Modelinin Anlamlılık Sonuçları – (ANOVAa ) 

Model Kareler 

Toplamı  

Sd 

 

Kareler 

Ortalaması  

F Sig. 

1 Regresyon 14,454 5 2,891 9,185 ,000b 

Atık (Residual)  124,318 395 ,315   

Toplam 138,772 400    

a. Bağımlı Değişken: Örgütsel Sessizlik  

b. Tahminler (Sabit): Dışa dönüklük, Uyumluluk, Sorumluluk, Duygusal denge ve Deneyime açıklık 

Tablo 8’e göre F testinin anlamlılık değeri 0,05 den küçük (Sig.=0,000<0,05) olduğundan regresyon modeli 

önemli olup tahminde kullanılabilir. Dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve deneyime 

açıklık değişkenlerinin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi istatistiki açıdan anlamlıdır. Bundan dolayı 

“Öğretmenlerin beş faktör kişilik özellikleri ile örgütsel sessizlik davranışı arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki vardır” şeklinde olan H3 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 9. Çoklu Regresyon Modeline Ait Katsayılara 

 

 

Model 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 

  

B Std. Hata Beta t Sig. 

1 (Sabit) 3,985 ,293  13,623 ,000 

Dışa Dönüklük -,146 ,042 -,179 -3,476 ,001 

Uyumluluk ,098 ,059 ,085 1,647 ,100 

Sorumluluk -,020 ,051 -,021 -,397 ,692 

Duygusal Dengelilik -,138 ,034 -,204 -4,091 ,000 

Deneyime Açıklık -,075 ,048 -,082 -1,561 ,119 

Tablo 9’da regresyon analizi sonucunda beş faktör kişilik özellikleriyle ilgili bağımsız değişkenlerin bağımlı 

değişken olan örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi görülmektedir. Standardize edilmiş Beta katsayısına göre, 

bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde etkisindeki önem sırası duygusal denge (Beta=-,204), dışa 

dönüklük (Beta=-,179), Uyumluluk (Beta=,085), deneyime açıklık (Beta=-,082) ve sorumluluk (Beta=-,021) 

şeklinde sıralanmaktadır.   

Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testinin sonuçlarına göre dışa dönüklük değişkeninin örgütsel 

sessizlik üzerindeki etkisi anlamlıdır (Sig.=,001<0,05). Yani dışa dönüklüğün örgütsel sessizlik üzerine etkisi 

vardır.  Bu sonuca göre “Öğretmenlerin beş faktör kişilik özelliklerinden dışa dönüklük alt boyutunun 

örgütsel sessizlik üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” şeklindeki H31 hipotezi kabul edilmiştir. 

Uyumluluk değişkenine ilişkin t testinin sonuçlarına göre anlamlılık değeri (Sig.=,100>0,05) olduğundan Beta 

2 parametresi önemli değildir. Yani uyumluluğun örgütsel sessizlik üzerine etkisi yoktur. Bu sonuca göre 

“Öğretmenlerin beş faktör kişilik özelliklerinden uyumluluk alt boyutunun örgütsel sessizlik üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır” şeklinde ifade edilen H32 hipotezi reddedilmiştir. 

Sorumluluk değişkenine ilişkin t testinin sonuçlarına göre anlamlılık değeri (Sig.=,692>0,05) olduğundan Beta 

3 parametresi önemli değildir. Yani sorumluluğun örgütsel sessizlik üzerine istatistiki olarak anlamlı bir etkisi 

yoktur. Bu sonuca göre “Öğretmenlerin beş faktör kişilik özelliklerinden sorumluluk alt boyutunun örgütsel 
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sessizlik üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” şeklindeki H33 hipotezi de reddedilmiştir.  

Duygusal dengelilik değişkenine ilişkin t testinin sonuçlarına göre anlamlılık değeri (Sig.=,000<0,05) 

olduğundan Beta 4 parametresi önemlidir. Yani duygusal dengelilik değişkeninin örgütsel sessizlik üzerine 

etkisi vardır. Bu sonuca göre “Öğretmenlerin beş faktör kişilik özelliklerinden duygusal dengelilik alt 

boyutunun örgütsel sessizlik üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” şeklinde ifade edilen H34 hipotezi kabul 

edilmiştir.  

Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testinin sonuçlarına göre deneyime açıklık değişkeninin 

anlamlılık değeri (Sig.=,119>0,05) olduğundan  Beta 5 parametresi önemli değildir. Yani deneyime açıklık 

değişkeninin örgütsel sessizlik üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi yoktur. Bu sonuca göre 

“Öğretmenlerin beş faktör kişilik özelliklerinden deneyime açıklık alt boyutunun örgütsel sessizlik üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır” şeklinde ifade edilen H35 hipotezi reddedilmiştir. 

Bu sonuçlara göre uyumluluk, sorumluluk ve deneyime açıklık bağımsız değişkenlerinin, örgütsel sessizlik 

bağımlı değişkeni üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkilerinin olmadığı tespit edilmiştir. Dışa dönüklük 

ve duygusal dengelilik bağımsız değişkenlerinin ise, örgütsel sessizlik bağımlı değişkeni üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olduğu bulunmuştur.  Beş faktör kişilik özelliklerinin alt boyutlarından dışa dönüklük ve duygusal 

dengelilik kişilik özelliklerine sahip olanların işyerinde daha az örgütsel sessizlik davranışı gösterdiği 

söylenebilir. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada beş faktör kişilik özelliklerinin örgütsel sessizlikle ilişkileri ve etkileşimleri araştırılmıştır. Ayrıca 

demografik özelliklerden cinsiyet ve mesleki tecrübeye göre öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışında 

anlamlı farklılık olup olmadığı da incelenmiştir. 

Öğretmenlerin örgütsel sessizliğinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark oluşturduğu tespit edilmiştir. Diğer 

bir ifade ile öğretmenlerin kadın veya erkek olmasına göre işyerindeki örgütsel sessizlik davranışı 

farklılaşmaktadır. İşyerinde sessiz kalmayı ölçen örgütsel sessizlik ölçeğinin kadın öğretmenlerin ortalamaları 

erkek öğretmenlere göre daha yüksek çıkmıştır. İşyerinde cinsiyete göre örgütsel sessizlik davranışında 

anlamlı farklılık bulunmuştur. Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre okuldaki sorunlarla ve konularla 

ilgili bilinçli olarak konuşmamayı ve sessiz kalmayı tercih ettikleri görülmektedir. Yöneticilerin bu durumu 

dikkate alarak kadın öğretmenlerin fikirlerini ifade etmeleri konusunda daha hassas davranmaları ve onların 

görüşlerini dile getirmeleri hususunda teşvik edici olmaları gerekir.  

Öğretmenlerin mesleki tecrübelerine göre örgütsel sessizlik davranışlarında anlamlı bir fark olduğu tespit 

edilmiştir. Öğretmenlerin mesleki tecrübelerine göre örgütsel sessizlik ortalaması istatistiki olarak anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. Meslekteki tecrübesi bir yıldan az olanların örgütsel sessizlik ortalaması 

diğerlerinden daha düşüktür. Mesleğe daha yeni başlayan öğretmenlerin bilgi ve tecrübe eksikliğinden dolayı 

işyerinde daha çok sessiz kaldıkları söylenebilir. Mesleki tecrübeleri 20 yıldan fazla olanların örgütsel sessizlik 

ortalamaları daha düşük çıkmıştır. Mesleki tecrübe arttıkça öğretmenlerin daha az sessizlik davranışı 

gösterdiği, mesleki tecrübe azaldıkça örgütsel sessizlik davranışının arttığı yani mesleki tecrübe ile örgütsel 

sessizlik davranış ve tutumu arasında ters bir orantı olduğu tespit edilmiştir. Tecrübeli öğretmenlerin daha az 

sessiz kaldıkları, konuları ve sorunları daha çok dile getirdikleri söylenebilir. Mesleki tecrübeleri az olan 

öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışını azaltabilmek için yöneticilerin bu kişileri konuşmaları konusunda 

cesaretlendirmeleri, konuşmaya teşvik etmeleri ve bunun için uygun ortamı oluşturmaları gerekir. 

Öğretmenlerin beş faktör kişilik özelliklerinin örgütsel sessizlikle ilişkileri ve etkileşimini incelemek üzere 

korelasyonlar hesaplanmıştır.  Buna göre bağımlı değişken olan örgütsel sessizlikle, bağımsız değişkenler olan 

beş faktör kişilik özelliklerinin alt boyutları olan dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve 

deneyime açıklık arasında negatif olarak düşük derecede bir ilişki bulunmuştur. Bunlardan dışa dönüklük, 

duygusal denge ve deneyime açıklık alt boyutları ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu 

tespit edilmiştir. 

Beş faktör kişilik özelliklerinin, bağımlı değişken olan örgütsel sessizlik üzerine etkileri araştırılmıştır. Yapılan 

regresyon analizi sonucunda uyumluluk, sorumluluk ve deneyime açıklık değişkenlerinin örgütsel sessizlik 

üzerine istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanında dışa dönüklük ve 
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duygusal dengelilik değişkenlerinin örgütsel sessizlik üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkiye sahip 

olduğu görülmüştür. 

Kişilik özelliklerinin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisine yönelik yapılan benzer bir araştırmada da, kişilik 

özelliklerinin örgütsel sessizliğe etkisi konusunda istatistiki olarak anlamlı sonuçlar bulunmuş ve dışa 

dönüklük özelliği yüksek olan kişilerin örgütte sessiz kalma eğilimlerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir 
(Tokmak, 2018:2229). Dolayısıyla bu araştırma bulguları, bu yönüyle literatürdeki ilgili araştırma sonuçlarıyla 

da benzerlik göstermektedir.  

Örgütlerdeki verimliliği ve etkinliği artırmak, değişimi ve gelişimi sağlamak için çalışanların görüşlerinin 

alınması yoluyla yönetime katılmalarının sağlanması ve örgütsel sessizliği ortadan kaldıracak yol ve 

yöntemlerin uygulanması gerekir. Bu çalışmada kadın öğretmenlerin ve mesleki tecrübesi az olan 

öğretmenlerin diğerlerine göre işyerinde daha çok sessiz kaldıkları bulunmuştur. Bu gruptaki öğretmenlerin 

örgütte değişim, gelişim ve sorunların çözümüne katkıda bulunabilmeleri amacıyla işyerinde fikirlerini dile 

getirebilmeleri, sessiz kalmamaları yani konuşmaları için, yöneticilerin bunlara daha hassas davranması ve 

bu kişilerin cesaretlendirilmeleri gerekmektedir. 

Beş faktör kişilik özellikleriyle örgütsel sessizlik davranışları arasında ilişki olduğundan, yöneticilerin 

öğretmenlerin görüşlerini almalarında ve yönetime katılmalarının sağlanmasında kişilik özelliklerine dikkat 

etmeleri ve çalışanların fikir, görüş ve düşüncelerini rahatça ifade edebilecekleri, açıkça konuşmalarını teşvik 

edecek ortamları sağlamaları, katılımcı ve demokratik yönetim için faydalı olacaktır.  

Örgütsel sessizlik hem bireysel hem de örgütsel düzeyde olumsuzluklara neden olabileceğinden, örgütlerdeki 

sessizliği ve bunu ortaya çıkaran nedenleri anlamak ve bunları ortadan kaldırabilmek için işyerinde uygun 

ortamın sağlanması ve gerekli çabanın gösterilmesi gerekir. 

Bu çalışmadan sonraki gelecek çalışmalarda çalışanların hangi konularda, kime karşı, hangi zamanlarda sessiz 

kaldıklarına dair derinlemesine araştırmalar yapılabilir. Ayrıca yönetim yapılarının ve yöneticilerin kişilik 

özelliklerinin örgütsel sessizliğe etkilerine yönelik araştırmaların yapılmasının da alana katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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Amaç – Marka bağlılığı ve markanın tercih edilmesinde önemli bir unsur olan logolar, tüketici ile marka 

arasında istenilen mesajın iletilmesinde son derece etkilidir. Marka logoları, tüketicinin zihninde yer 

eden, markayı temsil eden, hatırlatan ve marka değerini yansıtan simgelerdir. Çalışmanın amacı; tüm 

dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrası “sosyal mesafe” uygulamaları kapsamında küresel 

firmaların marka logolarındaki değişimlerinin incelenmesidir.  

Yöntem – Araştırma hem dilsel, hem de dil dışı göstergeleri incelemeye yönelik bir yaklaşım olan 

göstergebilim yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Göstergebilim; metinlerin içindeki ögelerin hem kendi 

özelinde, hem de bütünü kapsayan bir yapıda dış dünya ile ilişkilerini çözümlemede kullanılan bir 

araştırma yöntemidir. Çalışma kapsamında markaların güncelledikleri “sosyal mesafe” temalı yeni 

logoları,  göstergebilim yöntemi ile incelenmiştir. 

Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre öncelikle küresel çaptaki firmaların logo güncellemesi yaparak, 

“sosyal mesafe”nin önemine dikkat çekmek için çalışmalar başlattıkları tespit edilmiştir. Logolarında, 

temel tasarım ögelerinden “aralık” kullanarak, “sosyal mesafe” temalı yeni logo yayınlayan markalardan; 

Volkswagen, Audi, Hyundai, McDonals ve CocaCola araştırma kapsamında incelenmiştir. Firmalar yeni 

logoları ile salgın dönemine ilişkin farkındalıklarını ve “sosyal mesafe” uygulamalarına verdikleri 

destekleri göstermiş ayrıca, süreci marka stratejilerinin bir parçası olarak yöneterek, tüketicilerin 

belleklerinde olumlu imaj yaratmıştır. 

Tartışma – Çalışma neticesinde “sosyal mesafe” kavramının Covid-19 sonrası literatürde yeni içerikler 

ile güncellenmesinde fayda olduğu düşünülmektedir. Günümüz şartlarında “sosyal mesafe” bir tercih 

değil, gerekliliktir. Markaların “sosyal mesafe” temalı yeni logo güncellemelerinin, marka değerlerini 

arttırmada etkili olabileceği öngörülmektedir.   

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

Coronavirus 

Social distance 

Logotype  

 

 

Received 10 May 2020 

Revised 30 June 2020 

Accepted 2 August 2020 

 

Article Classification:  

Research Article  

 

Purpose – Logos, which are significant factors for brand loyalty and brand preference, are quite effective 

in the course of conveying the message requested between consumers and brands. Brand logos are 

symbols that are imprinted on the consumers’ mind, represent and remind the brand, and reflect the 

brand value. The purpose of the study is that the changes of brand logos of global companies are analyzed 

in the scope of ‘’social distance’’ applications after Covid-19 pandemic, which exercises influence over 

the whole world.  

Design/methodology/approach – The study is carried out with the method of semiology that is an 

approcah to analyze both linguistic and non-linguistic indicators. Semiology is a research method that is 

used to work out the relationships of items within the texts with external world for itself and a structure 

forming whole. In the scope of study, new logos with ‘’social distance’’ –themed, which the brands 

update, have been analyzed with the method of semiology.  

Findings – According to research results, it has been determined that the global companies began some 

studies to take notice of importance of ‘’social distance’’ by updating their logos. Among the brands, 

which publish the new logo with ‘’social distance’’ – themed by using ‘’spacing’’ that is one of the basic 

design items in their logos; Volkswagen, Audi, Hyundai, McDonalds and CocaCola have been analyzed 

in the scope of the research. The companies showed their awareness with their new logo related to 

pandemic period and their supports for ‘’social distance’’ applications. Also, the brands created the 

positive image on the minds of the consumers by managing the process as a part of brand strategies.  

Discussion – As a result of the study, it is considered that it is useful to update the notion of ‘’social 

distance’’ with the new contents in the literature after Covid-19. In today’s conditions, ‘’social ditance’’ is 

not a choice, but necessity. It is predicted that brands’ new logo updates with ‘’social distance’’ – themed 

can be effective for increasing the brand values.  
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1. GİRİŞ 

İlk olarak Çin’de başlayan ve daha sonra bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü sonrası, toplumların 

ekonomik, kültürel ve sosyolojik yapılarında çeşitli değişimler yaşandı. 2019 yılında başlayan ve 2020 yılı 

itibariyle dünya genelinde hızla yayılan virüs, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülkeler, 

yayılımın başlaması ile birlikte çeşitli önlem politikaları ile süreci kontrol altında tutmaya çalıştı. Sosyal 

mesafenin korunmasına yönelik planlamalar, bu önlemlerin ilk sıralarında yer aldı. Tarihte yaşanan 

salgınlarda (1918 İspanyol gribi, 2014 Ebola epidemisi gibi) yapılan uygulamalar ve çalışmalar, bireylerin 

sosyal temaslarını azalttıklarında bu durumun virüsün yayılım hızına olumlu katkı sağladığını ortaya 

koymuştur. Dolayısıyla sosyal temasın azalmasının, bireylerin sosyal mesafelerini korumaları ile doğrudan 

ilişkili olduğu düşünülmektedir. Sosyal mesafe kavramı yaşanan bu süreçte, bireylerin aralarına mesafe 

koymaları, yakın temastan kaçınmaları, risk grubunda olanlar ve virüs taşıyıcılarının kendilerini izole etmeleri 

anlamlarına gelmektedir. Bu kapsamda dünya çapında hastalıkla mücadele eden bütün ülkelerde “sosyal 

mesafe” konusunda çok sayıda önlem alınmıştır. Özellikle toplu bulunulan mekanlardan (toplu taşıma 

araçları, alışveriş merkezleri, çalışma alanları vb.) uzak durmak, teması en aza indirmek, üç metre mesafe 

kuralını uygulamak alınan sosyal mesafe önlemlerinden bazıları olarak sıralanabilir.  

Literatürde sosyal mesafe kavramı daha çok bireylerin yaşadıkları toplumdan, kendilerini ait hissettikleri 

gruptan, farklı olanlara karşı “tercihen” uyguladıkları bir eylem olarak tanımlanmıştır. Oysa Covid-19 salgını 

sonrası sıklıkla gündeme gelen sosyal mesafe kavramı, bir tercihten öte gereklilik ve hatta zorunluluk olarak 

mesafe koymayı tanımlayan yeni bir anlamlandırmayı işaret etmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1 Sosyal Mesafe 

Emory Bogardus (1959:7-11) “sosyal mesafe” (social distance) kavramını, bir sosyal sınıfa ait bireyler ve 

gruplar arasındaki ilişkilerin (o sınıfa mensup bireyler arasında hiyerarşik ilişki, nüfusun içindeki sınıfların 

birbiri ile ilişkisi ve belirli bireylerin aralarındaki sosyal farklılık ilişkileri gibi) sempatik anlayışın derecesi 

olarak tanımlamıştır. Marshall (1999:750) sosyolojik olarak sosyal mesafe kavramını, sosyal grupların 

mahremiyet sınırlarını işaret eden, toplumsal değişkenlere dayalı olarak oluşturulan yakınlık ya da uzaklık 

olarak ifade etmiştir. Sosyal mesafe, sosyal psikolojide bir toplumda yaşayan bireylerin din, milliyet, ırk, etnik 

köken gibi farklı sosyal gruplara mensup üyelerinin birbirlerini kabul etme ve reddetme derecesi olarak 

tanımlanabilir (Budak, 2000:690). Sosyal mesafe kavramının ardındaki ana fikir; herhangi bir sosyal ilişkinin 

“yakınlık” ve “uzaklık” ilişkilerini içermesidir. Bununla birlikte, mesafenin sosyolojik bir kavram olarak 

kavramsallaştırılmasının çeşitli yolları mevcuttur. Bunlar; duygusal, normatif, interaktif (etkileşimli) ve sosyo-

kültürel olarak sıralanabilir. Bir grubun diğerleri hakkında ne hissettiği, “biz” ifadesinin “onlardan” nasıl 

ayrıştığı, bireylerin birbirleri ile hangi sıklıkta etkileşimde bulunduğu ve grupların benzer özellikleri ne 

ölçüde paylaştığı gibi. Tüm bu farklı boyutların birbirleri ile ve diğer mesafe türleri ile nasıl etkileşime girdiği 

önemlidir. Bir toplumda “yabancılar” ile etkileşim arttıkça, “bizi” “onlardan” ayıran normların modern 

toplumlarda giderek daha sorunlu hale geldiği ve hem hoşgörülü hem de düşmanca tutumlara yol açtığı 

bilinmektedir (Karakayalı, 2015). Bu bağlamda değerlendirildiğinde sosyal mesafe, bir toplumda yaşayan 

bireylerin, kendilerinden olmayan ya da farklı bir kimliğe, mezhebe, millete mensup olan, azınlık olarak 

görülen ya da göçmen gruplara karşı anlayış, hoşgörü derecesi olarak tanımlanmaktadır. Özellikle göç ve 

göçmenler ile ilgili çalışmalarda, sosyal mesafe kavramının sıklıkla kullanıldığı literatürde yer alan 

kaynaklarda görülmektedir. 

Yiğitoğlu ve Vural (2019) sosyal mesafe kavramını toplumun sığınmacı bireylere yönelik duygu ve 

düşünceleri çerçevesinde ele almış, ayrıca bireylerin sosyo-demografik özelliklerinin sosyal mesafeye etkisi 

olduğunu belirtmiştir. Eser ve Uygur (2019) tarafından yapılan bir çalışmada Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarının, Suriyeli göçmenlere yönelik sosyal mesafe düzeyleri incelenmiştir. Yüz yüze anket yöntemi 

ile yürütülen araştırmada katılımcıların etnik kimliklerine göre Suriyeli göçmenlere yönelik algıladıkları 

sosyal mesafe arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirtilmiştir. Bilgiç vd. (2014) tarafından yapılan bir alan 

çalışmasında ise Türkiye’de karşıt gruplarda yer aldığı düşünülen etnik gruplar, mezhepler ve siyasi parti 

seçmenleri üzerinden sosyal mesafe kavramı ele alınarak, sosyal mesafe ölçümü yapılmıştır. Çalışma 

sonucunda siyasi parti seçmenleri arasındaki sosyal mesafenin en yüksek boyutta olduğu belirtilmiştir. Karslı 

(2013) yaptığı çalışmada bireylerin başkalarını değerlendirme kriteri olarak bireysel ve grupsal süreçlerin 
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analizini yapmış, sosyal mesafe özelinde Alevilere ve Sünnilere yönelik tutumları ele almıştır. Araştırma 

sonucuna göre sosyal mesafenin uzaklık veya yakınlık derecesinin sınırlarını çizen etkenler; yaşam tarzını 

koruma, geleneği yaşatma, kalıp yargılar, dinsel algılama gibi tutumlardır. Üstel ve Caymaz (2009) tarafından 

yapılan “Seçkinler ve Sosyal Mesafe” başlıklı araştırmada ise orta üst gelir grubundan, eğitim seviyesi yüksek, 

iyi meslek pozisyonuna sahip seçkinlerin, Lozan azınlıkları, Kürtler ve İslami kesime yönelik sosyal mesafe 

pratikleri değerlendirilmiştir. Ulusal literatürde “sosyal mesafe” özelinde yapılan araştırmalar incelendiğinde 

günümüz şartlarında kavramın sağlık özelinde “farklılaşan” bir anlamlandırmasının olduğu ve bu durumun 

kavramın kullanım alanının küresel çapta değişimini ortaya çıkarmaktadır.  

2.2 Sağlık İçin Sosyal Mesafe 

Sosyal mesafe kavramının bir istek ya da tercih olmaktan öte gereklilik ve hatta zorunluluk olduğu süreç, 

Covid-19 virüsünün salgın hastalık olarak yaygınlaşmasından sonra başlamıştır. Virüsün yayılmasındaki ana 

unsurun “temas” olduğunu belirten araştırmaların giderek çoğalması, sosyal mesafe kavramının fiziksel 

temasın en aza indirgenecek şekilde anlamlandırılmasını sağlamıştır. Günümüzde sosyal mesafe, geniş bir 

topluluktaki insanlar arasındaki etkileşimi ve teması azaltmak için kullanılan bir kavramdır. Özellikle 

solunum yolu ile bulaşabilen hastalıklar, bireylerin yakın temaslarında çok hızlı yayılacağından sosyal mesafe 

bulaşıcılığı önleyecek önemli bir etkendir. Sosyal mesafe, sadece virüsü taşıyan ya da maruz kaldığı tespit 

edilen bireyler için değil, topluca hareket edilen tüm alanlarda önemli ve gereklidir. Okulların, çalışma 

ofislerinin kapatılması, etkinliklerin ve toplantıların iptal edilmesi sosyal mesafe önlemleri arasında yer 

almaktadır (Wilder-Smith ve Freedman, 2020:2). Covid-19 virüsünün bulaşma zincirini durdurarak, hastalığı 

yavaşlatma amacı taşıyan sosyal mesafe önlemleri, temelde bireyler arasında an az bir metrelik mesafeyi 

korumayı öngörmektedir. Sosyal mesafe, bireyler arası sanal sosyal bağlantıyı teşvik ederken, zorunlu 

olmayan tesis ve hizmetlerin kapatılması, savunmasız grupların korunması, evde kalma önlemleri, ulusal 

düzeyde hareket kısıtlamaları ile düzenlenmiştir (WHO, 2020). Ampirik çalışmalar sosyal ilişkilerin uzun 

mesafeli seyahatlerden etkilendiğini göstermektedir. Bu nedenle göç akışları takip edilmesi gereken verileri 

içermektedir. Örneğin A şehrinde doğmuş ve büyümüş bir kişi B şehrinde çalışıyorsa, orada yaşanan salgını 

A şehrindeki ailesine ve arkadaşlarına aktarması muhtemeldir. Dolayısıyla yayılımdaki en önemli 

unsurlardan biri sosyal mesafenin korunmasıdır (Chen vd., . 2020: 3).  

Kavramı sağlık açısından değerlendirdiğimizde, ülkelerin sıraladıkları önlem listelerinde sosyal mesafenin 

üst sıralarda olduğunu ve kavramın anlamlandırılmasının sadece fiziksel mesafeyi korumaktan öte bireysel 

izolasyona kadar uzanan bir yapıda olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ulusal ve uluslararası çapta bütün 

şirketler, hem müşterileri hem de çalışanları için çeşitli sosyal mesafe önlemleri alarak, bu önlemleri de dijital 

platformlar aracılığı ile paylaşmışlardır. Sosyal hayatın sürekliliğinin bir parçası olan tüm kurumlar (eğitim 

kurumları, kütüphaneler, spor ve müzik etkinlikleri vb.) dijital kanallar aracılığı ile hedef kitlesine ulaşmaya 

devam etmektedir. Yerel yönetimler, kamu kurumları ile özel sektör kuruluşları Covid-19 kapsamında çok 

sayıda sosyal mesafe önlemi yayınlamıştır. Bunlara ek olarak dünya çapında çok sayıda şirket, sosyal 

mesafenin önemine dikkat çekmek için çeşitli stratejiler uygulamıştır.  

Araştırmanın konusu; markaların Covid-19 döneminde geliştirdikleri stratejiler kapsamında sosyal mesafenin 

önemine dikkat çeken logo tasarımlarıdır. Markanın tüketici nezdinde ve sektörde konumlanmasında önemli 

rolü olan logolar, firmalar tarafından sosyal mesafe temalı yeniden güncellenerek, reklam mecralarında yerini 

almıştır. Görsel tasarımın önemli sembollerinden olan logolar, tüketicilerin markaya karşı tutumlarında ve 

markaya olan bağlılık olgularında önemli unsurlar arasındadır.  

2.3 Görsel İletişimde Logo 

Tarihte ticaretin ve ana malın yaşama olan dolaylı ve/veya dolaysız etkisi ile kurumların da kendilerini 

ötekilerden ayrı kılmak adına simgeleşmeye giderek, bir kimlik oluşturma çabası içine girdikleri 

gözlenmektedir. 17.yüzyılda çömlekçilerin ürettikleri işlerin altına koydukları işaretlerde, toplumsal 

boyuttaki statü farklılığının ve aidiyetin ilk göstergelerine ise soyluların, kralların kullandıkları armalardaki 

simgelerde rastlanmaktadır (Ak, 1998: 27). Sanayi devriminden sonra üretim olanaklarının gelişmesi ve 

serbest ekonomi piyasasında kıyasıya bir yarışın başlaması, üreticilerin bu rekabet ortamında daha iyi 

konumlanabilmesini gerektirmiştir. Bunun için kullanılan enstrümanlardan birisi de; kurumsal kimlik 

çalışmaları olmuştur. Kurumsal kimliğin de şüphesiz ilk unsuru amblem, yani logo’dur. Becer (1997:194)’e 

göre amblem “ürün ya da hizmet üreten kuruluşlara kimlik kazandıran, sözcük özelliği göstermeyen, soyut 
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ya da nesnel görüntülerle ya da harflerle oluşturulan simgedir”. Bayraktaroğlu (2010: 9), kurum kimliğinin 

görsel tasarım unsurlarından olan amblem ve logo’ya indirgenmiş olduğunu ve iletişim tasarımı bağlamında 

kullanılan etkili birer görsel kimlik unsuru olduğunu ifade etmektedir. Şüphesiz logosuz bir kurumsal kimlik 

düşünülememektedir ve logoların içinde bulunulan durumda bazı zamanlarda güncellenmesi de 

gerekmektedir. Birçok firmanın tarihte logolarını güncelledikleri bilinmektedir.  

2.4 Markalar İçin Logo Tasarımı 

Logo tasarımları, yakın süreçte tasarım alanında en çok üzerinde durulan konulardan birisi olmuştur. Uygun 

logo tasarımlarının markaları başarıya götürdüğü görüldüğü için logo tasarımları konusunda çalışmalar 

artmıştır. Ries’e (2004:125) göre logo; “markanın görsel simgesi olan bir amblem ile markanın/kuruluşun 

isminin ayırt edici biçimde bir araya gelmesiyle oluşur”. Şüphesiz işletmenin tüketiciler tarafından devamlı 

olarak tercih edilmesini sağlayabilecek en önemli araç da “marka” olmaktadır (Akalan ve diğ, 2019: 788). 

Rekabetin gün geçtikçe artması ve ürünler arasındaki farklılıkların ortadan kalkmaya başlaması yeni 

pazarlama stratejileri geliştirmeyi kaçınılmaz hale getirmiştir (Tarakçı Erdoğan, 2019: 574). 

Logoların tasarımında, insanların ilgisini çekme, güven oluşturma, satın alma eyleminin altyapısını 

hazırlama, mesaj verme, bağımlılık yaratma, estetik duyguları besleme, eğlendirme ve sosyal mesaj verme 

gibi durumlar dikkate alınmaktadır. Uygun logo tasarımı, markanın geçmişine vurgu yapabilirken, aynı 

zamanda markanın sektördeki konumlanmasına da yardımcı olmaktadır. Logolar hazırlanırken temel tasarım 

ilkelerine bağlı olarak bir süreç yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca hazırlama aşamasında bu logoların her 

türlü ortama uyum sağlayabilecek sadelikte olması da önem taşımaktadır. 

Logolar tasarlanırken tipografik karakterler veya semboller kullanılmaktadır. Marka iletişiminde insanların 

zihinlerinde canlandırabilmeleri açısından sembolik logo tasarımları ön plana çıkarken bazı tasarımlarda 

markaların sadece tipografik unsurlar kullandığı da görülmektedir. Hem sembolik, hem de tipografik 

unsurların olduğu logolar da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu durumda logo tasarımları, sembolik ve 

tipografik olarak iki farklı şekilde incelenebilir (Bozkurt, 2015: 18). 

Tarihsel süreçte yazı, bir iletişim unsuru olarak kullanılmasının yanında dekoratif bir öğe olarak da 

kullanılmıştır. Birçok medeniyetin, günümüze kadar ulaşan eserlerinde tipografik unsurları kullandığı 

görülmektedir. Rönesans döneminin tipografik karakterleri hemen herkes tarafından bilinmektedir. Aynı 

zamanda İslam toplumunda da halen Arapça tipografik karakterler kutsal alanların süslemesinde 

kullanılmaktadır.  

Tipografik unsurlardan oluşan logolar, Parlak (2011: 128)’a göre beş farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlardan 

ilki; sans serif stili logolardır. Tırnaksız bir yazı tipi kullanılarak yapılan bu logolar, tasarım açısında köşeli ve 

kesin oldukları için güçlü bir görünüme sahiptir. İkincisi; tek karakterden oluşan logolardır. Birçok kaynakta 

logoların en az iki karaktere sahip olması görüşü hakimken dünyaca ünlü bazı markalar sadece tek bir 

karakterden oluşan logolar kullanmaktadır. Üçüncü logo tipi de; çok karakterden oluşan logolardır. Bu 

logolarda en az iki tipografik karakter bulunmaktadır. Dördüncü tür; tipografik logolar kombinasyon tipi 

logolar olarak bilinir, iki ya da daha fazla karakterden oluşurlar ve bazılarında deforme edilmiş tipografik 

öğeler göze görülür. Tipografik unsurlardan oluşan logoların son türü ise; geleneksel olmayan logolardır. 

Birçok global firma (IBM, Samsung Coca-Cola vb.) bu türde logo kullanmaktadır.  

Sembollerin kullanıldığı logolar da oldukça yaygın şekilde kullanılmaktadır. İnsanlar tarih boyunca iletişim 

kurmak amacıyla işaret ve semboller üretmişlerdir. Sembollere insanlar zamanla farklı anlamlar da 

yüklemişlerdir. Bazı semboller yine bu süreçte evrensel anlamlar da taşımaya başlamıştır. Farklı kültürlerden 

gelen ve farklı dilleri konuşan insanlar, bu sembollerin taşıdığı anlamı aynı şekilde idrak edebilir duruma 

gelmiştir. Bu evrensellik, logo tasarımlarında da markalar için oldukça avantajlı bir durum ortaya 

koymaktadır. Sanatsal bir çıktı olarak dikkate alındığında semboller ve iletişim bağdaştırıldığında, düz 

yazıdan daha güçlü ve hızlı etkiye sahip oldukları görülmektedir (Uçar, 2017: 31). Günümüzde Apple, Mc 

Donald’s, Playstation ve Starbucks gibi global firmalar logolarında semboller kullanmaktadır. 

Logolar, genellikle nesnel ölçütlere göre değerlendirilmemektedir. Bir logonun güzel veya çirkin olması, bir 

değer ifade etmemektedir. Logo tasarımında önemli olan logonun başarılı olmasıdır. Logonun başarılı 

olmasında genellikle temsil ettiği marka ile bağlantısı ve özgünlük oldukça önemlidir. Logo tasarımında, 

temel tasarım öğeleri ve ilkelerinin kullanımı, logonun başarılı olmasında büyük önem taşımaktadır. Logo 
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tasarlarken, diğer tasarım ürünlerinden farklı olarak dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki, logonun basit olmasıdır. Başarılı logolarda genellikle tek veya iki renk kullanımının yanında, 

basit çizgilerle tasarlandığı dikkatleri çekmektedir. Hemen her yüzeye kolaylıkla uygulanabilmesi gerektiği 

için basitlik, logo için oldukça önemlidir. Aynı zamanda logonun akılda kalıcı ve uygun olması da 

gerekmektedir. Özgün çizgilere sahip olan logolar, markaları başarıya ulaştırmaktadır.  

Logo tasarımları markalar için oldukça büyük öneme sahiptir. Günümüz şartlarında rekabetin artması, ürün 

çeşitliliğinin çoğalması ve işletmelerin pazarlama stratejilerindeki yenilikler, marka savaşlarında her adımın 

doğru atılmasını gerektirmektedir. Yaşam tarzı formatının hakim olduğu günümüzde, markaların logoları, 

yaşam tarzlarında ön plana çıkmaktadır. Köklü işletmelerin, uygun logo kullanımlarının, marka bağımlılığı 

oluşturmak konusunda işletmelere ne kadar fayda sağladığı da görülmektedir.  

2.5 Temel Tasarım Öğelerinden “Aralık” ve Logo 

Tasarımda uyulması gereken kurallar, temel tasarım öğeleri ve temel tasarım ilkeleri gibi başlıklar altında 

literatürde bulunmaktadır. Temel tasarım elemanları olan nokta, çizgi, form-biçim, değer, doku ve renkler, 

temel tasarım ilkeleri olan ritim ve hareket, aralık, koram, ışık-gölge, zıtlık, tekrar, denge, uygunluk ve birlik 

kavramları dikkate alınarak kullanılırlar (Yavuz, 2019:s.80). 

Temel tasarım ilkelerinden olan aralık kavramı, tasarımda kullanılan nesnelerin veya objelerin birbirlerine 

olan mesafeleri ile ilgilidir. Bu kavram, tasarımda anlatılmak istenilen durumu veya verilmek istenen mesajı, 

etkili şekilde hissettirir. Göz, objelere olan uzaklıkları, derinlik olarak “ters orantılı” olarak algılar. Uzaklık 

arttıkça, derinlik algısı azalır. Uzaklığı netçe algılama, derinlik ve keskinliği, ölçüsel bir değer olarak 

algılamadır. Gözü uyaran, en küçük iki uzaklık, görme alanındaki minör aralıktır. Görme alanında, kopukluk 

yaratmadan algılanabilen, en büyük uzaklık majör aralıktır. Aralık, yüzeyler, cisimler arasındaki uzaklıktır. 

Algılanan cismin göz seviyesinden yukarıda kalan ölçüsünün iki katı bir uzaklıktan bakışı gerektirir. Görüş 

uzaklığına ve görüş alanının büyüklüğüne bağlı olarak, her organizasyonun en büyük ve en küçük bir aralığı 

bulunur. Aralık çeşitleri ve ilkeleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Atalayer, 1994, 207). 

o Aynı aralık, 

o Farklı aralık, 

o Uygun aralık,  

o Aralıksız. 

Tasarımda kullanılan nesne ve objeler, simetrik şekilde aynı aralığa sahipken, asimetrik olarak farklı aralıklara 

da sahip olabilir. Aynı zamanda aralık türlerinden birisi olan uygun aralık modelinde ise obje veya nesneler 

tasarımdaki duruma göre orantılı şekilde olabilir. Aralıksız şekilde yerleştirilen obje ve nesneler de tasarımın 

diğer hallerinden birisidir.  

Çalışmaya konu olan logoların “sosyal mesafe” temalı güncel formları, temel tasarım ögelerinden “aralık” 

kavramı ile örtüşmektedir. Firmaların Covid-19 sonrası güncelledikleri yeni logoları, tasarımda kullandıkları 

objeler arasına “aralık” uygulama esasına dayanmaktadır.  

3. YÖNTEM 

3.1 Araştırmanın Amacı  

Çalışmanın amacı; Covid-19 salgını sonrası tüm dünyada bireylerin yaşamını etkileyen sosyal mesafe 

önlemleri kapsamında, markaların “farkındalık” kampanyalarının görsel tasarım unsuru olan logolar 

özelinde nasıl değişiklik gösterdiğinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu kapsamda özellikle küresel çapta hizmet 

veren firmalara ait güncellenen logolardan örnekler incelenecektir. Markaların bir strateji olarak sosyal 

mesafeyi korumaya yönelik sürece destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla yaptıkları bu 

güncellemeler, logoların Covid-19 salgını öncesi ve sonrası görselleri ile çalışmaya konu edilmiştir.  

3.2 Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmanın uygulama bölümünde, inceleme kapsamına alınabilecek logolar internet arama motoru taraması 

yoluyla tespit edilmiştir. Bu kapsamda özellikle bazı haber sitelerinde konu ile ilgili içerikler tespit edilmiş, 

markalar logo güncellemeleri ile haberlere konu olmuştur. Sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için 

logolarını yeniden düzenleyen marka sayısının hızla arttığı, yapılan araştırma neticesinde görülmüştür. 
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Ancak çalışmada kullanılacak görseller sadece küresel firmaların örnek teşkil edecek sayıdaki logo tasarımları 

ile sınırlandırılmıştır. Nitekim sosyal mesafe temalı logo güncelleme stratejisi, kısa sürede küresel pazardan 

yerele eklemlenerek, çok sayıda markanın da sürece dahil olmasını sağlamıştır.  

Salgının tüm dünyada hızla yayıldığı tarih itibariyle, markaların farkındalık kampanyaları Mart-Nisan 

2020’de yayınlanmaya başlamıştır. 24 Mart 2020 tarihli MediaCat internet sitesinde Audi firmasının, 25 Mart 

2020 tarihinde NTV haber sitesinde Volkswagen, Audi, Hyundai, Coca-Cola, McDonalds markalarının, 2 

Nisan 2020 tarihli Ekonomist internet sitesinde Audi, Mercedes, McDonalds firmalarının, 07 Nisan 2020 tarihli 

Yeniçağ gazetesinin haber sitesinde, Volkswagen, Audi, Coca-Cola, McDonalds firmalarının Coronavirüs 

sebebiyle logolarını güncelledikleri ile ilgili haberler olduğu tespit edilmiştir.  

Dijital platformda yer alan haber içeriklerinde en sık görüntülenen ve en fazla habere konu olan örneklerden 

seçilen marka logoları tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında ilgili kaynaklarda belirlenen, Volkswagen, 

Audi, Hyundai, McDonalds ve Coca-Cola firmalarının logoları, göstergebilim yöntemiyle incelenmiştir.  

Nitel bir araştırma yöntemi olan “göstergebilimsel çözümleme”, metinlerde yer alan göstergeler aracılığı ile 

görünen anlamdan ziyade işaret edilen ya da kastedilen anlamları çözümlemeye yaramaktadır Çağdaş 

göstergebilim ile ilgili çalışmalar incelendiğinde kaynaklarda özellikle, dilbilimci Saussure, filozof Peirce ve 

felsefeci Barthes’ın çalışmaları dikkati çekmektedir. Göstergebilim yöntemi ile ilgili çalışmalarda öncelikle 

dilsel sistemle ilgilenen ünlü dilbilimci Saussure, daha sonraki aşamada sistemin göndermede bulunduğu 

gerçekle nasıl ilişkilendirildiği üzerinde durmuştur. Saussure (1985:71), bir bütünü belirtmek için göstergeyi, 

işaret ettiği kavram yerine gösterileni ve işitim imgesi yerine de; gösteren tanımlamalarını kullanmıştır. 

Saussure’ün geliştirdiği yapısal yöntem dilbilimsel model çerçevesinde şekillenmiştir. Saussure göre 

(1998:109) anlam göstergenin içinde yer almaktadır ve gösterge “kavramla işitim imgesinin birleşimi” dir. 20. 

yüzyılın başlarında Saussure ile eş zamanlı göstergebilim alanında çalışan bir diğer isim; filozof Pierce’dir. 

Pierce, bütün olguları kapsayan, mantıkla yakından ilişkili bir gösterge kuramı üzerine çalışmalar yapmış ve 

bu alanı semiyotik olarak adlandırmıştır. Pierce, göstergeleri üçlükler şeklinde tanımlamıştır. En önemli 

üçlüğü;  nesne, gösterge ve yorumlayan olarak açıkladığı modeldir. Bir diğer sınıflandırması ise; gösterge, 

belirti ve simge üçlüğüdür (Rifat, 2009:30-34).  Göstergebilimin kurucu isimlerinden olan Barthes (2016:47-

50)’a göre bir yöntem olarak göstergebilim; metinlerin içindeki ögelerin birbirleriyle ve bir bütün olarak dış 

dünya ile olan ilişkilerini çözümlemeye yaramaktadır. Toplumun olduğu her yerde tüm kullanımlar kendi 

göstergelerine dönüşmektedir. Toplumlar belirli standartlar çerçevesinde kalıplaşmış bir ölçü ve kurala 

bağlanmış nesneler üretmektedir. Bu nesneler anlam aktaran dilin sözlerini oluşturur. Gösteren bir aracıdır 

ve her bireyde farklı okumalar yaratabilir. Reklam metinlerinde gösteren olarak tespit edilen görsel ögeler; 

ürünün kendisi, logosu, nesneler, renkler, grafik ögeler gibi okuyucu tarafından görülen her şeydir (Timisi, 

1997:40). Bireylerin karşısına kimi zaman görsel kimi zaman da dilsel olarak çıkan reklam iletilerini 

anlamlandırma süreci, reklamın hedefine ulaşmasında son derece önem taşımaktadır. Göstergebilimsel 

çözümlemede reklam iletisindeki üç temel öge; iletinin odaklandığı nesne, göstergeler, anlam ya da içeriktir 

(Küçükerdoğan, 2005:73). Ayrıca bu çözümleme yönteminde anlamlandırma sürecinde iki kavram karşımıza 

çıkmaktadır: düz anlam ve yan anlam. Düz anlam; göstergenin nesnesel olarak sunulan ve kolayca 

anlaşılabilen anlamına işaret ederken, yan anlam; düz anlama bağlı ancak onun ötesinde anlamlar ima 

etmektedir (Dyer, 2010:182). Yan anlamın esasını oluşturan ideoloji, toplumsal olarak konumlanmış bir 

kodlayıcının ürünü olarak tanımlanabilir (Hall, 2006:123). Araştırmanın yönteminde Barthes’ın geliştirmiş 

olduğu göstergebilimsel çözümleme metodunun tercih edilmesindeki temel sebep; bu yaklaşımda daha çok 

popüler kültür çözümlemelerinin üzerinde çalışılmış olmasıdır. Hemen hemen bütün çalışmalarında burjuva 

toplumunun eleştirisini yapan Barthes, kapitalist fikirlerce desteklenen toplumsal değişim biçimlerinin 

yapılarını ve bahsi geçen fikirlerin kendilerini ortaya koyma biçimlerini incelemektedir (Coward ve Ellis, 

2008:53). Barthes’ın, geliştirdiği yapısal çözümleme yöntemi anlam taşıyan olgulara yöneliktir. Dolayısıyla 

bütün bunlar anlama kavramı aracılığı ile göstergebilime bağlanır ve göstergelerle yan anlam (ikincil) 

gösterilenleri arasındaki bağlantılar üzerinde durur (Vardar, 2001:88).  

BULGULAR 

Çalışmaya konu olan reklam iletileri, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgın döneminde markaların 

farkındalık yaratmak, sosyal mesafeye dikkat çekmek, sürece destek olduklarını göstermek gibi çeşitli 

stratejiler amacıyla reklam araçlarında yer alan görsellerinden oluşmaktadır. Bu görseller markaların mevcut 
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logolarının “sosyal mesafe” ye dikkat çekmek amacıyla tekrar güncellenmiş halidir. Görsellerin düz 

anlam/yan anlam bağlamında incelendiği çalışmada, küresel firmaların sosyal izolasyon ve güvenli mesafe 

kurallarından yola çıkarak yeniden yorumlandığı dikkati çekmektedir. Reklam iletilerinde yer alan 

göstergelerin yorumlanması sürecinde, düz anlam çoğunlukla evrensel bir anlamlandırma alt yapısına 

sahiptir. Dünya markalarının adeta küresel bir salgına dönüşen Covid-19 virüsüne karşı toplumsal boyutta 

sergiledikleri destek göstergeleridir. Bu durum reklam iletileri ile karşılaşan farklı toplumsal ve kültürel 

zeminlere sahip çok sayıda birey tarafından benzer yorumlanabilecek bir anlamlandırma düzlemine sahiptir. 

Ancak yan anlam yorumlanırken marka-birey etkileşimi ( örneğin reklam iletisinde yer alan marka araca sahip 

birey), ürün- üretim yeri bağlantısı (ürünün üretildiği ülke ve oradaki reklam kampanyaları) gibi farklı 

değişkenler bireylerin zihinde anlamlandırma süreçlerine etki edebilir. Böylelikle süreç sadece bir destek 

içerikli kampanyadan öte, takdir toplayan ya da gurur duyulan bir reklam kampanyasına dönüşebilir. 

Nitekim bu unsurlar marka değerini arttırmada oldukça önemlidir.   

Covid-19 salgın süreci hızla devam ederken ivedilikle harekete geçen Alman markaları olan Volkswagen ve 

Audi sosyal mesafe temalı logoları ile dijital platformlarda kendini göstermiştir.  

Bir otomobil markası olan Volkswagen’in tarihi 1930’lu yıllara dayanmaktadır. Logosu; Volks Wagen 

kelimelerinin baş harfleri  olan VW harflerinden tasarlanmıştır. “Halk Arabası” olarak adlandırılan markanın 

logosunda yer alan V figürü halk (volks),  hemen altında duran W figürü ise araba (Wagen) kelimelerini temsil 

etmektedir1. Şekil 1’de firmanın güncel olarak kullandığı logo yer almaktadır. 

 

Şekil 1: Volkswagen Logosu 

Kaynak: https://www.vw.com.tr (Erişim Tarihi:01.05.2020). 

Şekil 2’de ise Covid-19 sonrası markanın tasarladığı yeni logosu yer almaktadır. Alman firma yeni logoda V 

ve W harflerini ayırarak, sosyal mesafeye dikkat çekmiş, yazılı metinde de “Sosyal mesafenizi koruduğunuz 

için teşekkürler” ifadesini kullanmıştır. Marka bu değişimle ilgili bir de video çekerek, logodaki değişimin 

halka tanıtılmasını sağlamıştır. Kampanya, markanın dijital platformlarında hızla yayınlanmış ve kısa süre 

içerisinde haber sitelerinde de yerini almıştır. Logo düz anlamında; sosyal mesafeye dikkat çeken bir içerik 

olarak yorumlanırken yan anlamında; Alman firmanın markasını süreçte konumlandırarak, akılda kalıcılığı 

arttırması ve konu olduğu içerikler ile hedef kitlesine sürece ilişkin hassasiyetini ifade etmesi olarak 

yorumlanmaktadır. Marka, güncel bir yaklaşımla sadece sürece destek vermekle kalmamış, gündemdeki 

yerini de korumuştur.  

 
1 Volkswagen Binek Araç, https://www.vw.com.tr (Erişim Tarihi:01.05.2020).  

https://www.vw.com.tr/
https://www.vw.com.tr/
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Şekil 2: Volkswagen Covid-19 Logo Güncellemesi 

Kaynak: https://www.ntv.com.tr (Erişim Tarihi: 03.05.2020) 

Süreçte kısa sürede aktif olmuş bir diğer Alman otomobil markası Audi’dir. Latince “dinlemek” anlamına 

gelen Audi, 1910 yılında kurulmuş ilerleyen yıllar içerisinde dört farklı firmanın birleşimini ifade eden iç içe 

geçmiş halkalardan oluşan logosu ile geçmişten günümüze kullanılmaya başlanmıştır. Şekil 3’de markanın 

günümüzde kullandığı logosu yer almaktadır. Dört halkanın iç içe geçmiş hali, dört farklı markanın ortak 

ürettikleri arabada tek amblem olarak yer almasını temsil etmektedir2.  

 
 

Şekil 3: Audi Logosu 

Kaynak: https://www.audi.com.tr/tr/web/tr.html (Erişim Tarihi: 03.05.2020) 

Şekil 4’de salgın sonrası tasarlanan yeni logo yer almaktadır. Dört halkanın birbirinden ayrı olarak 

konumlandırıldığı bu logo tasarımında, “Mesafeni Koru” yazılı metni yer almaktadır. Volkswagen ile benzer 

bir video içeriği ile yeni logosunu tanıtan Audi markası, dijital platformlarda kısa sürede içeriğin hızla 

paylaşılmasını sağlamıştır. Düz anlamda; birbirinden ayrı olarak yer alan halkaların sosyal mesafeye dikkat 

çekmek amacıyla konumlandırıldığı görülürken, yazılı metinle de bu amaç ifade bulmuştur. Yan anlamda 

marka; hedef kitlesine sosyal sorumluluğunun bilincinde olduğunu, sürece ilişkin uygulamaları destekleyen 

bir politika izlediğini ve bu kapsamda güncellemeler yaptığını ifade etmektedir.  

 
2 Audi Şirket ve Markalar, https://www.audi.com.tr/tr/web/tr/audi-dunyasi/audi-tarihi/sirket-ve-

markalar.html (Erişim Tarihi: 03.05.2020). 

https://www.ntv.com.tr/
https://www.audi.com.tr/tr/web/tr.html
https://www.audi.com.tr/tr/web/tr/audi-dunyasi/audi-tarihi/sirket-ve-markalar.html
https://www.audi.com.tr/tr/web/tr/audi-dunyasi/audi-tarihi/sirket-ve-markalar.html
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Şekil 4: Audi Covid-19 Logo Güncellemesi 

Kaynak: Kaynak: https://www.ntv.com.tr (Erişim Tarihi: 03.05.2020) 

Güney Kore merkezli ve çok uluslu bir firma olan Hyundai Motor Company, logosunda sosyal mesafe 

güncellemesi yaparak haber sitelerinde hızla yerini alan bir diğer otomobil markasıdır. Şekil 5’de görülen 

markanın logosundaki büyük “H” harfinin markanın baş harfi olmasının yanı sıra, karşı karşıya duran ve el 

sıkışan iki kişi olduğu, bu tasarımın müşteri ve şirket arasında bir “köprü” oluşturarak birlik ile bağlılık 

duygusunu simgelediği bilinmektedir3. 

 

Şekil 5: Hyundai Logosu 

Kaynak: https://www.hyundai.com/tr/tr (Erişim Tarihi: 03.05.2020) 

Covid 19 salgını sonrası Hyundai markası da logo güncelleme planlamasıyla hızla haber sitelerinin 

içeriklerinde yerini almıştır. Dijital platformlarda paylaşılan yeni logo, mevcut logoda yer alan tasarımın 

anlamından yola çıkarak, sosyal mesafenin önemine dikkat çekecek bir tasarımla güncellenmiştir. Şekil 6’da 

yer alan yeni logoda, ele ele sıkışan iki kişi değil, mesafeli bir biçimde selamlaşan iki kişi görseli ile Covid-19 

sonrası bireysel temasın yerini sosyal mesafeye bıraktığına dikkat çekilmiştir. “Önce güvenlik” yazılı metni 

ile logo düz anlamda; birbirine temas etmeden, yine aynı sınırlarda ancak mesafeli durmanın önemine dikkat 

çekmektedir. Yan anlamda ise; Hyundai firmasının salgın döneminde sosyal mesafe temalı uygulamaları 

desteklediğini, bu kapsamda faaliyetlerini güncellediğini, el sıkışmanın yerine mesafeli selamlaşma ile aynı 

ortamda olmanın önemini belirtmektedir. Marka, dijital platformlar aracılığıyla yeni logosunun tasarımını 

paylaşmış ve çok sayıda haber içeriğinde de yer almıştır.  

 
3 Hyundai Logo Tasarımı, https://www.dijitalajanslar.com/hyundai-logosundaki-gizli-anlam/ (Erişim Tarihi: 

02.05.2020) 

https://www.ntv.com.tr/
https://www.hyundai.com/tr/tr
https://www.dijitalajanslar.com/hyundai-logosundaki-gizli-anlam/
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Şekil 6: Hyundai Covid-19 Logo Güncellemesi 

Kaynak: https://www.ntv.com.tr (Erişim Tarihi: 03.05.2020) 

Küresel çapta fast-food endüstrisinin önemli lokomotiflerinden olan Amerikan McDonalds firması da, Covid-

19 sonrası logo güncellemesine giden markalar arasındadır. Ünlü “M” logosu, kurucusunun soyadından 

esinlenerek tasarlanmış olan marka, günümüzde dünya çapında 34 bini aşkın restoran, 1,6 milyonu geçen 

çalışan ile günde ortalama 58 milyon müşteriye hizmet vermektedir. 2017 Brand Z Raporu’na göre dünyanın 

en değerli sekizinci markasıdır.4 Marka hızla yayılan salgın sonrası alınan tedbirler kapsamında hizmet 

imkanlarını sınırlandırmış ve sosyal mesafenin önemine dikkat çeken yeni logo tasarımı ile dijital 

platformlarda kendini göstermeye başlamıştır. Aşırı tüketim, hızlı ve sağlıksız beslenme gibi gerekçeler ile 

sıklıkla gündeme gelen marka, Şekil 7’de yer alan klasik logosundaki çift renkli tasarımı ile tanınırlığı son 

derece yüksek bir görsele sahiptir. 

 

Şekil 7: McDonals’s Logosu 

Kaynak: https://www.mcdonalds.com.tr (Erişim Tarihi: 02.05.2020) 

Covid-19 salgını sonrası ikonik “M” harfini ayıran logo düz anlamda; sosyal mesafeye dikkat çekecek bir 

tasarımla yeni logo akımına hızlı bir şekilde katılmıştır. Şekil 8’de yer alan markanın yeni logosu ilk olarak 

McDonald’s Brezilya’nın Facebook sayfasında yayınlanmıştır5. “her zaman birlikte olabiliriz” açıklaması ile 

paylaşılan yeni logo yan anlamda; markanın sosyal mesafe kuralları kapsamında eve teslim ve arabaya hizmet 

gibi uygulamaları ile müşteri ile birliktelik sürecini ve marka değerini arttırma stratejisini devam ettirdiğini 

ifade etmektedir.  

 
4 McDonald’s Hakkında, https://www.mcdonalds.com.tr/hakkimizda (Erişim Tarihi: 02.05.2020).  
5 McDonald’s Brazil, https://edition.cnn.com/2020/03/26/business/social-distancing-brand-logos-

coronavirus/index.html (Erişim Tarihi: 02.05.2020).  

https://www.ntv.com.tr/
https://www.mcdonalds.com.tr/
https://www.mcdonalds.com.tr/hakkimizda
https://edition.cnn.com/2020/03/26/business/social-distancing-brand-logos-coronavirus/index.html
https://edition.cnn.com/2020/03/26/business/social-distancing-brand-logos-coronavirus/index.html
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Şekil 8: McDonalds Covid-19 Logo Güncellemesi 

Kaynak: https://www.ekonomist.com.tr/ (Erişim Tarihi: 03.05.2020) 

Dünyanın en popüler alkolsüz içeceklerinden biri olan Coca Cola markası da logo güncellemesi ile sürece 

dahil olan firmalar arasındadır. Spencerian fontuyla yazılan logo, ürün ambalajı yıllar içinde değişse de 

standart olarak kalan önemli bir marka temsilidir. Şekil 9’da yer alan logo ana hatları ile markanın yıllardır 

değişmeyen logosudur. 

 

Şekil 9: Coca-Cola Logosu 

Kaynak: http://www.coca-cola.com.tr/tr/home/ (Erişim Tarihi: 02.05.2020) 

Covid-19 salgını sonrası tasarlanan yeni logo ilk olarak Amerika’da Times Square meydanındaki dev panoda 

gösterilmiş daha sonra dijital platformlarda yayınlanmıştır. Spencerian Script fontuyla yazılan Şekil 10’daki 

logoda harflerin arasına boşluk bırakılarak sosyal mesafenin önemine dikkat çeken yeni tasarımı, düz 

anlamda “Ayrı kalmak birleşmenin en iyi yoludur.” yazılı metni ile markanın sürece ilişkin uygulamalara 

verdiği desteği ifade etmektedir. Küresel pazar payı son derece yüksek bir marka olan Coca Cola, özellikle 

dünya genelinde uygulanan karantina döneminde yeni logo tasarımı ve “sosyal mesafeyi uygula”, “güvende 

kal” sloganları ile sürece desteğini tüm dijital platformlardan duyurmuştur. Yan anlamda marka, çağrışımı 

çok güçlü olan logosunu salgın döneminde güncelleyerek, bir kamu spotu mahiyetinde tasarlanmış yeni 

logosu ile tüketicinin zihninde olumlu izlenim yaratarak ürüne yönelik marka değerini arttırmayı 

amaçlamıştır.  

 

Şekil 10: Coca Cola Covid-19 Logo Güncellemesi 

Kaynak: https://www.ekonomist.com.tr/ (Erişim Tarihi: 03.05.2020) 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Medya araçları, ideolojik temsiller ve egemen ideoloji söylemlerinin üretildiği ve yaygınlaştırıldığı araçlardır. 

Bu araçlar, ana akım medyada yer almaktadır ve ana akım medya homojen izler kitleye yayın yapan ve hakim 

https://www.ekonomist.com.tr/
http://www.coca-cola.com.tr/tr/home/
https://www.ekonomist.com.tr/
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söylemlerin taşıyıcısı bir yapıdadır (Bailey, vd., 2007:18). Medyada yer alan reklam iletileri toplumlarda 

yaşanan sosyo-ekonomik süreçlerle de yakından ilişkilidir. Hedef kitlenin ilgisini, dikkatini ve beğenisini 

çekmek, tüketime teşvik etmek, marka bilinirliğini arttırmak, farkındalık yaratmak gibi çok sayıda farklı 

nedenle reklam iletileri yayınlanmaktadır.  

Covid-19 salgını sonrası dünya genelinde sosyo-ekonomik dengelerin değiştiği, ülkelerin hem kendi içlerinde 

hem de uluslararası düzeyde izolasyon sürecini başlattıkları bir dönem yaşanmaktadır. Salgının insan 

sağlığını tehdit eden ve ciddi sonuçlar doğuran yayılımı nedeniyle onlarca ülke çeşitli önlemler alarak süreci 

yönetmeye çalışmaktadır. Bu önlemlerin başında da bireylerin kişisel temastan uzaklaşarak araya mesafe 

koymalarını gerekli kılan “sosyal mesafe” uygulamaları gelmektedir. Salgının yayılımındaki en önemli 

unsurlardan biri olan temasın, mümkün olduğunca aza indirilmesi amacıyla ilk etapta uygulamaya koyulan 

“sosyal mesafe” önlemleri markaların da gündeminde yerini almıştır. Literatürde yer alan “sosyal mesafe” 

özelindeki çalışmaların, salgın sonrası kullanılan “sosyal mesafe” tanımlamaları anlamı ile tutarlılık 

göstermediği çalışma kapsamında tespit edilmiştir. Nitekim “sosyal mesafe” günümüz şartlarında bir tercih 

değil, gerekliliktir. Kavramın son dönemde kullanılan ve giderek yaygınlaşan anlamına dikkat çekmesi 

açısından çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Kamu sağlığını korumak, sürece destek vermek, marka bilinirliğini  ve değerini arttırmak gibi çok sayıda 

gerekçe ile markalar da “sosyal mesafe” özelinde kampanyalar hazırlamıştır. Çalışmaya konu olan markaların 

güncellenmiş logoları bu kampanyalardan birisidir. Marka kimliklerinin önemli bir unsuru olan logoların, 

“sosyal mesafe” temalı güncellenme süreci önemli bir marka iletişimi çalışmasıdır. Markaların bu süreçte 

kendilerini görünür kılarak logo güncellemeleri ile vermek istedikleri mesajlar şöyle sıralanabilir: 

• Sosyal mesafe uygulamalarına dikkat çekmek 

• Bir marka stratejisi olarak markanın görünürlüğünü arttırmak 

• Sürece destek olarak tüketicinin zihninde olumlu izlenim yaratmak 

• Marka değerini arttırmak 

• Süreci bir reklam stratejisi olarak yönetmek ve içeriklere konu olmak 

• Haber içerikleri ile marka bilinirliğini arttırmak 

Çalışma kapsamında Covid-19 sonrası logo güncellemesi uygulamasının dünya çapında küresel firmalar 

tarafından başlatıldığı ve sonrasında küreselden yerele bir uygulamaya dönüştüğü gözlemlenmiştir. “Sosyal 

mesafe” kavramına tercih değil gereklilik olarak yeni bir anlam kazandıran süreç, logoların güncellenerek 

görsel açıdan da bir değişim yaşanmasına neden olmuştur. Bu değişim sosyal sorumluluk, destek ve dikkat 

çekmek gibi anlamlar içerse de esasen markaların çeşitli stratejilerine de hizmet etmektedir. Kısa vadeli 

olduğu düşünülen logo güncellemelerinin ne kadar daha süreçte kullanılacağı belirsizliğini korumaktadır. 

Markaların bu süreçten ekonomik olarak nasıl bir tablo ile çıkacakları ve yeni reklam stratejilerini nasıl 

planlayacakları farklı araştırmalara kaynaklık edebilecek konular arasındadır.  
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Amaç – Bilimsel araştırmaların sayısının artması ve bilimin küreselleşmesine paralel olarak, 

bibliyometrik çalışmalar önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı elektronik 

ağızdan ağıza iletişim konusunda yapılmış araştırmaları bibliyometrik yöntem ile incelemektir. 

Yöntem – “EWOM” anahtar kelimesi Web Of Science’ın tüm dizinlerinde aratılmış, başlık ve anahtar 

kelimelerde ifadeyi içeren tüm yayınların kayıtları elde edilerek VOSVIEWER programı aracılığı ile 

verilerin analizi yapılmıştır. Araştırmada makale sayısı, atıf sayısı, en çok yayın yapan üniversiteler ve 

yazar ağ analizi şeklindeki bibliyometrik göstergeler kullanılarak Web of Science’ta (WoS) 2006 ile 2018 

yılları arasında yer alan toplam 439 makale incelenmiştir. 

Bulgular – Çalışmanın sonuçları, elektronik ağızdan ağıza iletişim alanındaki öncü yazar ve 

araştırmaları belirlemek ve araştırmacılara yeni çalışmaları için literatür taraması ve konu belirleme 

noktalarında faydalı olabilir. Sonuçlar incelendiğinde, toplam atıf sayısının 8645 ve 2006-2018 yılları 

arasında yayınlanmış toplam makalelerin ortalama atıf sayısının 19,96 olduğu tespit edilmiştir. 

Makalelerin h-indeksi 45 olarak tespit edilmiştir. Litvin, Goldsmith ve Pan’ın 2008 yılında yazdıkları 

elektronik ağızdan ağıza konulu makaleleri 739 atıf ile araştırmada incelenen en çok atıf almış makale 

özelliği taşımaktadır. 16 Makale ile alana en fazla yayın gönderen organizasyon State University System 

of Florida’dır. Ayrıca makalelere konu olmuş ve üzerine en çok makale yazılmış araştırma konusu ‘’İş 

Ekonomisi’’dir.  

Tartışma – Çalışma elektronik ağızdan ağıza iletişimin pazarlamanın dışındaki alanlara da konu 

olduğunu göstermektedir. 2000’li yılların başından bu yana internetin yaygınlaşması ve sosyal 

medyanın ortaya çıkışı ile elektronik ağızdan ağıza iletişim araştırmalara konu olmaya başlamıştır. Her 

geçen yıl elektronik ağızdan ağıza konulu araştırmalarda artış gözlenmiştir. Türkiye’den konu ile 

alakalı uluslararası literatüre öncü bir çalışma kazandırılmamıştır. 
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Purpose – In parallel with the increase in the number of scientific researches and the globalization of 

science, bibliometric studies have become a significant research area. The aim of this study is to 

investigate the studies on electronic word of mouth (eWOM) with a bibliometric method. 

Design/methodology/approach – In the research, a total of 439 articles in the Web of Science (WoS) 

between the years 2006 and 2018 were analyzed using bibliometric indicators such as the number of 

articles, the number of citations, the most publishing universities, and author network analysis. 

Findings – The results of the study may be useful in identifying the leading authors and researches in 

the field of eWOM and in the literature review and topic identification stages for researchers for their 

new studies. As for the results, the total number of citations is 8645 and the average number of citations 

is 19,96. The h-index of the articles has been observed as 45. The article of Litvin, Goldsmith and Pan 

which was written in 2008 about eWOM is rated as the most cited article examined in the research with 

739 citations. The organization that has sent the most articles to the field with 16 articles is the State 

University of Florida. In addition, the research topic which has been the subject of articles and the 

mostly-written on is Business Economics. 

Discussion – The study shows that electronic mouth-to-mouth communication has been discussed in 

different  academic areas not just im marketing. With the spread of the internet and the emergence of 

social media since the beginning of the 2000s, academics paid attention to electronic word of mouth 

communication in qualitative and quantitavie researches. In last two decades every year researches on 

eWOM has increased. International literature has not gained pioneering researches from Turkey. 
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1. GİRİŞ 

Son on yılda gerçekleşen internet kullanımındaki artış insan davranışını ve iletişimini birçok yönden 

etkilemektedir. Bireyler veya kurumlar arasındaki iletişimin gerçekleştiği platformlardan biri sosyal 

medyadır. Yeni iletişim kanallarından biri olan sosyal medya, tüketicilerin kullandıkları ürünler hakkındaki 

düşüncelerini ve deneyimlerini paylaştığı ve diğer tüketicileri ve işletmeleri farklı şekillerde etkilediği bir 

ortamdır. Yeni iletişim biçimlerinin tüketicilerin algıları, tutumları ve davranışları üzerindeki etkisi 

araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Güncel gelişmelere bağlı olarak son yıllarda pazarlama ve bilişim 

teknolojilerinde elektronik ağızdan ağıza iletişim ile ilgili araştırmaların ve yayınların sayısında önemli ölçüde 

artış yaşanmıştır. 

Elektronik ağızdan ağıza iletişim (Electronic Word of Mouth/eWOM) geleneksel ağızdan ağıza iletişimin 

teknolojik bir türevi olarak ifade edilmektedir (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). İnternetin 

yaşamın her alanına dahil olmasıyla birlikte geleneksel ağızdan ağıza iletişimin yanında elektronik ağızdan 

ağıza iletişim kullanılmaya başlamıştır (Daugherty & Hoffman, 2014). Carl, (2006) elektronik ağızdan ağıza 

iletişimi bir markanın, bir malın veya bir hizmetin özellikleriyle ilgili olarak iki veya daha fazla kişinin 

değerlendirmelerinin internette gayri resmi şekilde yayılımı olarak tanımlamaktadır. Tüketici 

değerlendirmelerinin mal ve hizmetlerle ilgili bilgi verme ve öneri sunma olmak üzere iki rolü vardır  (Park, 

Lee & Han, 2007). İnternet kullanıcı sayısının dünya genelinde artmasıyla birlikte sanal platformlarda bilgi 

paylaşımı daha kolay ve daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Sözü edilen platformlar ve imkan verdiği 

paylaşımların artması, yeni olguların ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu değişim bilim insanlarının ilgisini 

çekmeye başlamış ve araştırmalara konu olmuştur. Çalışmaların sayısının sürekli artması tanzimini ve 

analizini gerektirdiğinden, eWOM konusunu ele alan araştırmaların bibliyometrik yöntemlerle incelenmesi 

bir ihtiyaç olarak değerlendirilmektedir.  

Belirli bir araştırma disiplini veya araştırma konusu üzerinde mevcut olan bilimsel literatürün çoğu zaman 

dağınık yapısı araştırmacıların ve uygulayıcıların ilgili bilgileri yapısal bir şekilde görebilmelerini 

zorlaştırmaktadır (Rodrigues, van Eck, Waltman, & Jansen, 2014). Bibliyometrik yöntemler, yazarların, 

dergilerin, ülkelerin ve öncülerin performanslarını ve araştırma modellerini değerlendirmek ve bunlar 

arasındaki işbirliği kalıplarını belirlemek ve ölçmek için kullanılabilir (Li & Zhao, 2015). 

Günümüzde, bilimsel üretimin niteliğini ve miktarını ölçmek, hemen hemen her araştırma değerlendirme 

kararının büyük ölçüde ilgili araştırmacıların bilimsel değerlerine bağlı olmasından dolayı önemli bir 

gerekliliktir. Bunu yapmak için literatürde birçok farklı gösterge önerilmiştir. Bir araştırma alanını incelemek 

için iki ana bibliyometrik prosedür tanımlanmıştır: performans analizi ve bilim haritası. Performans analizi, 

bilimsel aktör gruplarını (ülkeler, üniversiteler, araştırmacılar) ve faaliyetlerinin bibliyografik veriler 

temelinde etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bilim haritaları, sayısız veriyi, görünür aykırı noktaları, 

kümeleri ve eğilimleri etkili bir şekilde ayırt edilmesine olanak tanıyan şekillerde resmeden, çok miktarda 

veriye görsel ara yüzler olarak hizmet etmektedir. Bir bilim haritası, bir bilim alanının iki veya üç boyutlu 

temsilidir; haritadaki öğelerin, coğrafi haritadaki şehirler gibi, haritadaki temalara ve konulara atıfta 

bulunduğu bir bilim manzarasıdır (Noyons, 2001).  

Bibliometrik yöntemler son yıllarda bilim insanları tarafından ilgi görmüş ve belirli bir derginin veya veri 

tabanının yayın özelliklerini ve etkisini analiz etmede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Literatürde VOSviewer 

yazılımı kullanarak yapılmış çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. Scopus veri tabanında taranan Hemşirelik 

Yönetimi Dergisi'nin ilk sayısından (1993) 2018'e kadar olan gelişimsel durumu (Su ve ark., 2020), ramazan 

oruç ve sağlık alanında yüzlerce alıntı yapılan ilk yayınların tespitini ve analizini (Hussain ve ark., 2020), yıllık 

yayın sayısı, atıflar, en çok atıf yapılan makaleler, en üretken yazarlar ve The Tourism Recreation Research'de 

belge yayınlayan kurum ve ülkelerin çeşitliliği (Vishwakarma ve Mukherjee 2019), 1990-2015 yılları arasında 

endüstriyel pazarlama araştırmaları (Valenzuela Fernandez ve ark. 2019), Soft Computing dergisini yöneten 

öncü eğilimler (Merigo ve ark. 2018), makale alıntılar ve h-endeksi (Blanco-Mesa ve ark. 2017) ve Computers 

& Industrial Engineering dergisinin 1976 ve 2015 yılları arasında derginin etki, konular, üniversiteler ve 

ülkeler açısından önde gelen eğilimlerini (Cancino ve ark. 2017) belirlemeye yönelik VOSviewer yazılımı 

desteği ile araştırmalar yapılmıştır. Ancak, araştırmalar dahilinde, elektronik ağızdan ağıza iletişim konulu 

yayınların analiz edilmesi için haritaların kullanıldığı bibliometrik yaklaşımı tercih eden makaleye 

rastlanmamıştır.  Bu durum çalışmaya özgünlük katmaktadır. Çalışmada alanında önemli ve etkili 
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dergilerden oluşan Web of Science veri tabanında elektronik ağızdan ağıza iletişimin gelişimsel durumu 

hakkında bibliyometrik bir bakış açısı sunabilmek için “eWOM” kelimesi taranmıştır. Sadece kısaltmanın 

taranmasındaki amaç çalışmaların tamamında elektronik ağızdan ağıza iletişim teriminin birkaç kullanımdan 

sonra kısaltma şeklinde kullanılmaya başlanmış olmasıdır. Bütün çalışmalarda özellikle özette ve/veya 

anahtar kelimelerde elektronik ağızdan ağıza iletişim teriminin kısaltma olarak görmekteyiz.  İlk makalenin 

2006 yılında yazıldığı tespit edilmiştir. Tarama sırasında çeşitli kısıtlamalar yapılmıştır. Bu kısıtlamalardan 

biri belge türü olarak makale seçilmesi olmuştur ve bu kısıtlama ile bütün veri tabanında tespit edilen 439 

makale çalışmada incelenmiştir. Bilgisayar destekli VOSviewer yazılımı kullanılarak yapılan bibliyometrik 

analizler sonucunda bilim haritaları elde edilmiştir.  Bibliyometrik analiz, yayınların dinamik eğilimlerini 

araştırmak ve bu konudaki en etkili yazarları, kurumları, atıf bilgilerini ve araştırma dilini belirlemek için 

kullanılmıştır. 

2. YÖNTEM 

Web of Science, araştırmacılar tarafından yüksek kalite standartlarına sahip olmasından dolayı tanınan 

uluslararası bir dijital bibliyometrik platformdur (Merigó, Mas-Tur, Roig-Tierno & Ribeiro-Soriano, 2015; 

Nebioğlu, 2019) ve farklı yayın türlerini ve dergileri araştırmak ve değerlendirmek için ana araçlardan biri 

haline gelmiştir (Thelwall, 2008). Bibliyometrik analiz yapmak isteyen araştırmacılara Web of Science, ilgili 

indekslerde yer alan yayınların özet, kaynakça, alıntı sayısı, yazarların listesi, kurumlar, ülkeler ve derginin 

etki faktörleri dahil olmak üzere bir dizi meta veri sağlamaktadır. Söz konusu veriler daha sağlıklı analizleri 

mümkün kılmaktadır. Dolayısı ile WoS Core Collection veri tabanından istenilen etiketlere göre arama 

yapabilir ve veriler indirilebilir. Ayrıca, yayınlanma yılı, yayınlanma dili, doküman tipi ve atıf dizini gibi 

kriterlerin aramada uygulanabilmesi mümkündür. 

Araştırma kapsamında verilerin toplanması Web of Science’ın bütün dizinlerinde yapılmıştır. Arama 

stratejisine göre araştırma makaleleri için yayın yılı sınırlaması konulmadan “eWOM” anahtar kelimesi ile 

makalelerin incelenmesi yolu tercih edilmiştir. Makalelerin tamamı indirilmiş olup incelenen makalelerin 

çoğunda electronic word of mouth kelimesinin makalelerin ilerleyen paragraflarında kısaltması olan 

eWOM’un kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple veri tabanında terimin kısaltması taranmıştır. Taranan 

veri tabanında kısaltmanın kullanılmadığı makalelerde mevcut olup çalışmada inceleme dışı bırakılmıştır. Bu 

araştırmada sadece eWOM ifadesinin başlıkta veya anahtar kelimede kullanıldığı yayınlar incelenmiştir. 

Veriler daha sonra başka analizler yapmak için VOSviewer yazılımı ile uyumlu çalışabilecek dosya 

formatlarında kaydedilmiştir. VOSviewer yazılımının veri analizi seçeneklerinde anahtar kelimelerin harita 

ve kümelerinin elde edilmesini sağlamak için, bütün anahtar kelimeler seçilmiştir. Her bir veri seti, bütün 

yıllardaki araştırma konularını yansıtacak anahtar kelimeleri elde etmek için analize tabi tutulmuştur ve 

böylece zaman içinde alanın gelişimi ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada VOS viewer yazılımının kullanılma 

sebebi grafiksel analiz, bibliyografik eşleme, birlikte alıntılama, alıntı yapma, yazarların ve anahtar kelimelerin 

birlikte haritalandırılmasına olanak vermesidir.  

Veriler, tamamlayıcılık amaçlı ağ haritalarında ve tablolarda sunulmuştur. Tablolarda yalnızca en sık 

kullanılmış on anahtar kelimeye yer verilirken, ağ haritalarında anahtar kelimelerinin ortaya çıkma ve 

bağlantı özelliklerine ilişkin yoğunluk temelini gösteren bir şekil sunulmuştur. Tablolar ve haritalar birlikte 

okunduğunda, ilk taramada yayın yılı sınırlaması konulmadan makale araştırması yapılmasına rağmen ilk 

elektronik ağızdan ağıza iletişim makalesinin 2006 yılında yayınlandığı belirlenmiştir. Bu nedenle 2006 yılı ve 

belge türü kısıtlaması getirilerek yeniden taranmıştır. Herhangi bir kısıt olmadan yapılan ilk taramada 

elektronik ağızdan ağıza iletişim ile ilgili 613 yayın tespit edilmiştir. Belge türü (makale) kısıtı getirilerek 

yapılan ikinci taramada konuya ilişkin 439 makaleye ulaşılmış ve bu yayınların hepsi bibliyometrik analize 

dahil edilmiştir. 2006 ile 2018 yılları arasındaki araştırmalar elektronik ağızdan ağıza iletişim alanının evrimi 

üzerinde bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda, iki 5 yıllık ve bir 3 yıllık 

sınırlamaları ile (2006–2010; 2011–2015; 2016–2018) VOSviewer harita ve tabloları sunulmuştur. Ayrıca 

makalenin bir diğer amacı olan atıf analizlerinin yapılabilmesi için 439 makalenin toplam atıf ve ortalama atıf 

sayıları sunulmuştur. Dergilerin, makalelerin ve yazarların yayın kalitesini belirlemek amacı ile ileri sürümüş 

h-indeks rakamları yine atıf analizi doğrultusunda açıklanmıştır.  
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3. BULGULAR 

 Bulgular kısmında öncelikle yayınlanan doküman sayısı, alıntılanma sayısı, analiz edilen h-endeksi ve bu 

göstergelerden elde edilen çeşitli oranlar şeklindeki bibliyometrik göstergelere dayanan performans analizi 

sonuçları verilmektedir. İkinci adımda bilim haritaları sunulmuştur. 

Tablo 1 ve Grafik 1’de incelenen makalelerin yıllara göre dağılımı yer almaktadır. Şekilde ve tabloda 

görüldüğü üzere konu ile ilgili yayın sayısının yıllar itibariyle arttığı görülmektedir. Konuya ilişkin 2006 

yılında yalnızca bir makale bulunurken 2018 yılı içinde ise makale sayısı 102’ye yükselmiştir. 2006-2010 yılları 

arasında 22, 2015-2018 yılları arasında toplam 321 makale yayınlanmıştır. Elektronik ağızdan ağıza iletişim ile 

ilgili son dört yılda yayınlanmış toplam makale sayısı ilk 5 yıllık süreçteki toplam makale sayısının yaklaşık 

15 katıdır. Analiz sonucunda son yıllarda konuya akademisyenlerin ilgisinin arttığını söylemek mümkündür. 

Makale sayısı arttıkça makalelere olan atıfta doğru orantılı artmıştır.  

Atıf sayılarına dayalı olan bibliometrik göstergeler, ikincil veri olduğundan uzun veri toplama işlemlerine 

gerek kalmadığı için alternatif bir araştırma yolu sunmaktadır (Smith, 1981). Ayrıca bir araştırma alanının 

önemini ve etkisini vurgulamanın yolu, kendi alanında yayınlanmış eserlerdeki alıntıların sayısıdır.  

 

Grafik 1: Yıllara göre makale sayıları 

Tablo 2 ve Grafik 2’de eWOM alanına ilişkin yapılan yayınların alıntılanma sayılarının yıllara göre dağılımı 

verilmiştir. Görüldüğü üzere alana ilişkin yayınların toplam alıntılanma sayısı 8786’dır. İncelenen bütün 

makalelerden 2018’de 2260, 2017’de 2155, 2016’da 1455, 2015’de 1025, 2014’de 653, 2013’de 462,2012’de 295, 

2011’de 192, 2010’da 91, 2009’da 47, 2008’de 7, 2007’de 1ve 2006’da 2 alıntı yapılmıştır. 2014-2015-2016-2017-

2018 yılları içerisindeki atıf sayısı toplam 7548 atıf toplam atfın %85’inden fazlasına denk gelmektedir. Yıllar 

geçtikçe eWOM çalışmalara konu olmaya artarak devam etmiştir. 
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Grafik 2. Yıllara göre atıf sayıları 

H-dizini fizikçilerin performansını ölçmek için daha iyi bir çözüm bulmak üzere J.E. Hirsch tarafından 

tasarlanmıştır, ancak diğer alanlarda da faydalı olduğu kanıtlanmıştır (Tunç, 2015). Böylece, diğer bilimsel 

alanlar için önerilmiştir (Hirsch, 2005). Web of Science’da eWOM kelimesi ile aranan makalelerin h-dizini 

değeri, yukarıda belirtilen sayıya göre azalan düzende sıralanmış bir yayın listesine dayanmaktadır. H-dizini, 

her biri en az h kez alıntılanmış olan h sayıda makalelerinin olduğu anlamına gelir. Bu çalışmaya göre toplam 

makalelerin içerisinde 45 makale en az 45 kez alıntılanmıştır. H-dizini dışında ortalama atıf ve toplam atıf 

sayıları da önemlidir. Ortalama atıf bütün makalelere yapılmış atıfların makale sayısına bölünmesi ile ortaya 

çıkmaktadır. Çalışmada incelenmiş toplam makale sayısı 439 olup, toplam atıf sayısı 8645 ve ortalama atıf 

sayısı 19,96’dır. 

Tablo 3. Makalelerin Tanımlayıcı İstatistikleri 

Tanımlayıcı İstatistikler Makale Sayısı 

Makale Sayısı 439 

Toplam Atıf Sayısı 8645 

Ortalama Atıf Sayısı 19,96 

h-index 45 

Tablo 4 : Elektronik Ağızdan Ağıza İletişime Katkısı Olan İlk 25 Üniversite ve Makale Sayıları 

Sıra  Üniversite Adı Makale Sayısı 

1 State University System Of Florida 16 

2 City University of Hong Kong 11 

3 California State University System 10 

4 Pennsylvania Commonwealth System of Higher Education Pcshe 10 

5 University of Valencia 9 

6 National Chengchi University 8 
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7 Penn State University 8 

8 Hong Kong Polytechnic University 7 

9 National Cheng Kung University 7 

10 Nevada System of Higher Education Nshe 7 

11 Purdue University 7 

12 Purdue University System 7 

13 University of Amsterdam 7 

14 University of Nevada Las Vegas 6 

15 California State Polytechnic University Pomona 6 

16 Hong Kong Baptist University 6 

17 Korea University  6 

18 Kyungpook National University 6 

19 National Taiwan University of Science Technology 6 

20 Ohio State University 5 

21 Seoul National University 5 

22 University of Central Florida 5 

23 University of Sevilla 5 

24 Autonomous University of Madrid 5 

25 Depaul University 5 

Tablo 4’te Web of Science’da eWOM’un taranması sonucunda elektronik ağızdan ağıza iletişim alanına en 

fazla katkısı olan 25 üniversitenin alan ile ilgili yayınlanan makale sayısı ile birlikte verilmiştir. State 

University System of Florida 16 makale ile ilk sırada, City University of Hong Kong 11 makale ile ikinci sırada, 

California State University System ve Pennsylvania Common Wealth System of Higher Education Pcshe 10 

makale yayını ile üçüncü ve dördüncü sırada oldukları görülmektedir. Sırasıyla National Chengchi 

University, Penn State University, University of Valencia, Hong Kong Polytechnic University, Nevada System 

of Higher Education Nshe, Purdue University, University of Nevada Las Vegas, University of Sevilla, 

California State Polytechnic University Pomona, Hong Kong Baptist University, Korea University, National 

Cheng Kung University, National Taiwan University of Scince Technology, Seoul National University, 

University of Amsterdam, Depaul University, Hanyang University, Kyungpook National University, Ohio 

State University, University of Central Florida ve University of Tehran ilk dört üniversiteyi takip etmektedir. 

Tablo 5’te görüldüğü üzere makalelerin büyük çoğunluğu İngilizce yazılmıştır. Beş makale İspanyolca birer 

makale de Almanca ve Türkçe dillerinde yazılmıştır. Bilim dilinin İngilizce olması ve web of Science’da 

taranan dergilerinin yayın dillerinin İngilizce olması bunda en büyük etkendir. 

Tablo 5: Makalelerin Dili 

Makale Dili Makale Sayıları 

İngilizce 432 

İspanyolca 5 

Almanca 1 

Türkçe 1 
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Tablo 6’da görüldüğü üzere araştırma konuları Web of Science tarafından 10 başlıkta sınırlandırılmıştır. 

Makalelerin 239’u iş ekonomisi, 95’i sosyal bilimler, 95’ı bilgisayar, 45’i bilgi bilimi, 43’ü psikoloji, 33’ü iletişim, 

20’si telekomünikasyona, 12’si yönetim bilimi, 9’u çevre bilimi/ekoloji ve 7’si mühendislik bilimi ile ilgilidir. 

Sosyal medya kullanıcılarının çoğalmasıyla birlikte çevrimiçi veri tabanlarını kullanma ihtiyacı artarken veri 

tabanı kullanımı veya sorgu yapılabilecek dil konularında uzman olmayan kullanıcı sayısı da artmaktadır  

(Bhalotia, Hulgeri, Nakhe, Chakrabarti & Sudarshan, 2002). Bu yüzden elektronik ağızdan ağıza iletişim 

yönetimi ve elektronik ağızdan ağıza iletişimi genel konularının altında daha fazla çalışma olması beklenirken, 

bu konu başlıkları alt sıralarda yer almaktadır. Elektronik ağızdan ağıza iletişimin sayısı, içeriği ve elektronik 

ağızdan ağıza iletişim yapanın kimliği ile ilgili elektronik ağızdan ağıza iletişim konusundaki öncü 

çalışmaların incelenmesi hususunda pazarlamanın araştırma konuları içerisinde hiç yer almamış olması 

dikkat çekmektedir. Makalelerin çalışma alanları sisteme yazarlar tarafından girilmiştir. Çalışmalar 

incelendiğinde alanları tek bir alan olarak belirlenmiş olsa da çeşitli bilim dalları ile ilişkide oldukları tespit 

edilmiştir. Ana konu Tablo 6’daki konulardır. Elektronik ağızdan ağıza iletişim için yapılan taramada 

araştırma alanlarının iş ekonomisi, sosyal bilimler, bilgisayar, bilgi bilimi, psikoloji, iletişim, 

telekomünikasyon, yönetim bilimi, ekoloji ve mühendislik olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tablo 6: Araştırma Alanları 

Makalelerin Araştırma Alanları Makale Sayısı 

İş ekonomisi 239 

Sosyal bilimler 95 

Bilgisayar 95 

Bilgi bilimi 46 

Psikoloji 43 

İletişim 33 

Telekominikasyon 20 

Yönetim bilimi 12 

Çevre bilimi/Ekoloji 9 

Mühendislik  7 

Web of Science’da taranan gelişmiş bilim dizinleri SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI’dir. Bu bilim 

dizinlerinden Science Citation Index Expanded 1980’den günümüze, Social Sciences Citation Index 1980’den 

günümüze, Arts & Humanities Citation Index 1975’den günümüze ve Emerging Sources Citation Index 

2015’den günümüze varlıklarını sürdürmektedirler. Bu bilim dizinleri içerisinde eWOM ile ilgili makalelerin 

en fazla yer aldığı dizin Social Sciences Citation Index’dır. 249 makale SSCI de taranmış olup, 104 makale 

Science Citation Index Expanded da taranmıştır. 

Tablo 7.   WebofScience Bilim Dizini ve Dizinlerde Yayınlanan Makale Sayıları 

Web Bilim Dizinleri Makale Sayısı 

Social Sciences Citation Index  249 

Science Citation Index Expanded  104 

Emerging Sources Citation Index  86 

Tablo 8’de eWOM kelimesi taranarak incelenmiş makaleler içerisinde en çok makalesi olan 20 yazar 

verilmiştir. Katkısı olan yazarlar Okazaki, Abubakar, Ahn J, Bigne E, Chen YM, Cheunk CMK, Chong AYL, 

Ilkan M, Jalılvand MR, Khong KW, Kim J, Law R, Martinez-Torres MR, Matilla AS, Olmedilla M, Sanz-Blass 
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SToral SL ,Buzova D, Li X ve Tsao WC’dir. Sans Blas S. ve Okazaki S.’in beş makalesi bulunurken, diğerlerinin 

4 makalesi mevcuttur. Bu tablo oluşturulurken sadece yazarlara ait en fazla makale sayısı olan 5 ve 4 sınırlılığı 

kullanılmıştır. 5 ve 4 makalesi olan yazar sayısı 20 iken 3 makale sayısını sınırlılığın içine eklendiğinde 50 

yazarın olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 8.  eWOM’a Katkısı Olan Yazarlar ve Makale Sayıları 

Sıra  Yazar  Makale Sayısı 

1 Okazakı S 5 

2 Sanz-Blas S 5 

3 Ahn J 4 

4 Bıgne E 4 

5 Chen Ym 4 

6 Cheung Cmk 4 

7 Chong Ayl 4 

8 Ilkan M 4 

9 Jalılvand Mr 4 

10 Khong Kw 4 

11 Kım J 4 

12 Law R 4 

13 Martınez-Torres Mr 4 

14 Mattıla As 4 

15 Olmedılla M 4 

16 Abubakar Am 4 

17 Toral Sl 4 

18 Tsao Wc 4 

19 Li, X. 4 

20 Buzova D 4 

21 Lee, J 3 

22 Teng,S 3 

23 Chıh, Wh 3 

24 Koo, Dm 3 

25 Wang, Ky 3 

26 Baek, H 3 

27 Qh, S 3 

28 Pai, My 3 

29 Lin, Z   3 

30 Phua, J 3 

31 Yang. J 3 
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32 Bilgihan, A 3 

33 Li, C 3 

34 Martin-Fuentes, E 3 

35 Wang, X 3 

36 Campo, S  3 

37 Hsu, Lc 3 

38 Bronner, F 3 

39 De Hoog, R 3 

40 Mishra, A 3 

41 Zhang, L 3 

42 Fang, Yh 3 

43 Kim, Eek 3 

44 Luo, C 3 

45 Chu, Sc 3 

46 Lee, Mko 3 

47 Litvin, Sw 3 

48 Gvili, Y 3 

49 Hsieh, Mt 3 

50 Levy, S 3 

Söz konusu 50 yazarın makale sayıları ve atıfları ve birbirleri olan ilişkileri temsili bağlantılar kurularak 

istatistiki analizlerle desteklenen bilgiler ile birlikte aşağıdaki haritada sunulmuştur. Haritada bulunan 

yuvarlakların büyüklüğü atıf sayılarının büyüklüğünü temsil ederken renkler ise haritanın sağ alt köşesinde 

görüldüğü üzere yayın yılını temsil eder. Mordan sarıya doğru giden renk şeridinde en mor 2012 öncesini en 

sarı ise 2017 sonrasını ifade eder. 

 

Harita 1: Üç Ve Daha Fazla Makalesi Olan Yazarlar,  Atıf Analizleri Ve Ortak Ağ  Haritası 
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Bütün makalelerin anahtar kelimeleri içerisinde en az 10 kez tekrar edilmiş 18 kelimenin aralarındaki temsili 

bağlantının haritası verilmiştir. Toplam anahtar kelime sayısı 1269 olup tekrar edilmiş kelimeler şöyledir. 

eWOM (140), social media (56), electronic word of mouth (45), electronic word-of-mouth (46), online reviews 

(27), trust (14), sentiment analysis (13), social networking sites (11), tripadvisor (10), facebook (11), purchase 

intention (12), user generate content (10), word-of-mouth (18), word of mouth (12), electronic word-of-mouth 

(ewom) (25), consumer behaviour (10), elaboration likelihood model (11) ve electronic word of mouth (ewom) 

(24) en çok kullanılan 18 kelimedir. 

 

 

Harita 2: eWOM İle İlgili Yayınlarda Birlikte Kullanılan Anahtar Kelimelerin Yoğunluk Haritası 

VOSviewer’a yüklenen bütün makalelerin özetleri incelenmiş en az 50 kez tekrarlanmış 27 kelimenin bir biri 

ile olan temsili bağları harita 4’te verilmiştir. Bütün makalelerin özetlerinde toplam 7569 kelime kullanıldığı 

görülmüştür. En çok kullanılan 27 kelime ise şöyledir; ağız 268, electronic word 253, ewom 273, metodoloji 82, 

orjinalik değeri 86, çalışma 324, kelime 74, pratik uygulamalar 74, makale 131, etkilemek 185, yorum 131, 

tüketici 162, niyet 135, ürün 100, bilgi 129, ilişki 119, tutum 81, model 154, faktör 86, araştırma 162, sosyal 

medya 57, etki 128, kullanıcı 90, tüketici 76, veri 106, çeşit 76 ve etki (impact) 106. Haritada en çok kullanılmış 

ewom anahtar kelimesinin yoğunluğunun sarı ve yuvarlaklığının daha büyük verildiği görülmektedir. Eğer 

1000’e yakın kullanım olsaydı yuvarlak daha büyük ve rengi ise ortadan başlayarak kırmızıya doğru olacaktı. 

Ağızdan ağıza iletişim ifadesinin bir kelimesi olan “ağız” “kelime” “elektronik kelime” program tarafından 

tek bir kelime olarak algılandığından farklı bir anlam için kullanılmamış olsa dahi en çok tekrarlanan kelimeler 

arasında yer almıştır.  

Atıf ağının tanımlanmasıyla yazarlar arasındaki bilgi alışverişinin sıklığını tanımlamak mümkün 

olabilmektedir (Barnett, Huh, Kim & Park, 2011). Bu sebeple çalışmada 100’den fazla atıf almış 19 makalenin 

analizi ve aralarındaki temsili bağ harita 4’te sunulmuştur. Bu makaleler haritada Cheung (2012a), Park (2009), 

Hung (2007), Cheung (2012b), Chu (2011), Steffles (2009), Amblee (2011), Bronner (2011), Zhang (2010), 

Lee(2009), Park (2008b), Litvin (2008), Gruen (2006), See-To (2014), Jeong (2011), Cheung (2009), Doh (2009), 

Park (2008a) ve Cheung (2008) kısaltmaları kullanılmıştır. Maviden sarıya değişen renkler atıf sayılarını 

vermektedir. Yine haritada makalelerin her biri için olan yuvarlakların büyüklüğü atıf sayısına göre 

değişmektedir. En küçük yuvarlak en az atıfı en büyük yuvarlak en fazla olan atıfı temsil etmektedir. 
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Harita 3: eWOM İle İlgili Yayınların Özetlerde Birlikte Kullanılan En Az 50 Kez Tekrarlanmış 27 

Kelimenin Yoğunluk Haritası. 

 

Harita 4: 100’den Fazla Atıf Almış Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Makalelerinin Birbirleri İle Olan Ağ 

Haritası 

Makalelerin tam künyeleri Tablo 9’da verilmiştir. Listedeki çalışmaların verimliliklerinin daha net ifade 

edilebilmesi için toplam atıf sayıları eklenmiştir. Tablo 9 makalelerin yayımlandığı yıl baz alarak 

oluşturulmuştur. En fazla atıf harita 4’te en büyük yuvarlak ve sarı olarak verilmiş olan Litvin, Stephen W.; 

Goldsmith, Ronald E.; Pan, Bing, (2008), tarafından yazılmış Electronic word-of-mouth in hospitality and 

tourism management isimli makaledir. Bu makaleler eWOM alanına yön veren temel makaleler, diğer bir 

ifade ile literatürde en sık birlikte atıf yapılan makalelerdir.  Harita 4 ve Tablo 9 konu ile ilgili ilk kez araştırma 

yapacak kişinin öncelikli okuması gereken makaleler listesi olarak değerlendirilebilir. Bibliyometrik 

çalışmaların varsayımı, kullanılan göstergelerin farklı bakış açıları göz önünde bulundurularak tam bir harita 

sağlayacak kadar temsili olduğudur, böylece her okuyucu kendi ilgi alanlarına göre daha ilginç olan belirli 

konulara odaklanabilir (Valenzuela Fernandez ve ark., 2018). Çalışmada oluşturulan tablolar ve haritalar 
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zaman içerisinde değişecek olabilir, ancak görsellerdeki görülebilir verimlilik ipuçları uzun süre aynı 

kalacaktır. 

Tablo 9. 100’den Fazla Atıf Almış eWOM Makalelerin Künyeleri 

Sıra Künye Atıf Sayısı 

1 Cheung, Christy M. K.; Thadani, Dimple R.(2012a) The Impact Of Electronic 

Word-Of-Mouth Communication: A Literature Analysis And Integrative Model, 

Decision Support Systems, 54 (1)   461-470 

246 

2 Cheung, Christy M. K.; Lee, Matthew K. O. (2012b), What Drives Consumers to 

Spread Electronic Word of Mouth In Online Consumer-Opinion Platforms, 

Decision Support Systems, 53 (1)    218-225 

165 

3 Chu, Shu-Chuan; Kim, Yoojung, (2011), Determinants of Consumer Engagement 

In Electronic Word-Of-Mouth (eWOM) In Social Networking Sites, International 

Journal of Advertising, 30  (1)    Special Issue: 47-75 

350 

4 Amblee, Naveen; Bui, Tung, (2011), Harnessing the Influence of Social Proof in 

Online Shopping: The Effect of Electronic Word of Mouth on Sales of Digital 

Microproducts, International Journal of Electronic Commerce, 16 (2)    91-113 

107 

5 Bronner, Fred; De Hoog, Robert, (2011) Vacationers and eWOM: Who Posts, 

And Why, Where, And What?, Journal of Travel Research, 50  (1) 15-26 

134 

6 Jeong, Eunha; Jang, Soocheong (Shawn) (2011), Restaurant Experiences 

Triggering Positive Electronic Word-Of-Mouth (eWOM) Motivations, 

International Journal of Hospitality Management, 30 (2) 356-366 

111 

7 Zhang, Jason Q.; Craciun, Georgiana; Shin, Dongwoo (2010), When Does 

Electronic Word-Of-Mouth Matter? A Study of Consumer Product Reviews, 

Journal of Business Research, 63 (12) 1336-1341 

136 

8 Park, Cheol; Lee, Thae Min, (2009), Information Direction, Website Reputation 

and eWOM Effect: A Moderating Role of Product Type, Journal of Business 

Research, 62  (1)    61-67 

256 

9 Steffes, Erin M.; Burgee, Lawrence E. (2009), Social Ties and Online Word of 

Mouth, Internet Research, 19 (1)    42-59 

147 

10 Lee, Mira; Youn, Seounmi (2009), Electronic Word of Mouth (eWOM) How 

eWOM Platforms Influence Consumer Product Judgement, International Journal 

of Advertising, 28 (3) 473-499 

183 

11 Cheung, Man Yee; Luo, Chuan; Sia, Choon Ling; et al. (2009), Credibility Of 

Electronic Word-Of-Mouth: Informational And Normative Determinants Of On-

Line Consumer Recommendations, International Journal Of Electronic 

Commerce,  13    (4)    9-38 

272 

12 Doh, Sun-Jae; Hwang, Jang-Sun (2009), How Consumers Evaluate eWOM 

(Electronic Word-Of-Mouth) Messages, Cyberpsychology & Behavior, 12 2 193-

197 

193 

13 Park, Do-Hyung; Lee, Jumin (2008a), eWOM Overload And Its Effect On 

Consumer Behavioral Intention Depending On Consumer Involvement, 

Electronic Commerce Research And Applications, 7 Issue:  4 386-398 

142 

14 Park, Do-Hyung; Kim, Sara (2008b), The Effects Of Consumer Knowledge On 

Message Processing Of Electronic Word-Of-Mouth Via Online Consumer 

Reviews, Electronic Commerce Research And Applications, 7, 4    399-410 

193 
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15 Litvin, Stephen W.; Goldsmith, Ronald E.; Pan, Bing, (2008), Electronic Word-

Of-Mouth In Hospitality And Tourism Management, Tourism Management,  

29    Issue:  3      458-468 

739 

16 Cheung, Christy M. K.; Lee, Matthew K. O.; Rabjohn, Neil, (2008), The Impact Of 

Electronic Word-Of-Mouth - The Adoption Of Online Opinions In Online 

Customer Communities, Internet Research ,  18    (3)      229-247 

276 

17 Hung, Kineta H.; Li, Stella Yiyan (2007), The Influence Of eWOM On Virtual 

Consumer Communities: Social Capital, Consumer Learning, And Behavioral 

Outcomes, Journal Of Advertising Research ,  47    (4)      485-495 

139 

18 Gruen, Tw; Osmonbekov, T; Czaplewski, Aj (2006), eWOM: The Impact Of 

Customer-To-Customer Online Know-How Exchange On Customer Value And 

Loyalty, Journal Of Business Research ,  59    (4)      449-456 

329 

19 See-To, Eric W. K.; Ho, Kevin K. W.(2014) Value Co-Creation And Purchase 

Intention In Social Network Sites: The Role Of Electronic Word-Of-Mouth And 

Trust - A Theoretical Analysis, Computers In Human Behavior, 31      182-189 

100 

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Araştırmada, elektronik ağızdan ağza iletişim konusunun yer aldığı, Web of Science veritabanı tarafından 

indekslenen dergi makaleleri bibliyometrik özellikleri açısından analiz edilmiştir. Farklı yapılar (araştırma 

alanları, makalelerin atıf analizleri, en çok atıf almış yazarlar, anahtar kelime, araştırmaya katkısı en fazla olan 

ülkeler ve yayın dilleri) arasındaki ilişkiler görselleştirilmiştir. Böylelikle elektronik ağızdan ağıza iletişim 

konusundaki öncü çalışmalara ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.  

1975-2019 yılları arasındaki elektronik ağızdan ağıza iletişim ile ilgili yayınlar WoS Core Collection 

veritabanından bir savedrects dosyası şeklinde alınmış ve 439 yayın istatistiksel ve bibliyometrik analizler için 

kullanılmıştır. Bu çalışma da belge tipi olarak makale seçilmiş olup bir başka çalışmada bildiri, özet bildir, 

kitap özeti gibi belge türleri seçilerek yapılacak tarama ile karşılaştırma yapılması önerilebilir. 

Web of Science veritabanında taranan makalelerin dışında Scopus vd. veri tabanlarında yapılacak aynı tarama 

ile bu çalışmanın karşılaştırmasının yapılması önerilebilir. Her ne kadar Web of Science çok fazla dergiyi 

kapsamına alsa bile Scopus veri tabanı da sosyal bilimler alanında yapılacak araştırmalar için önemli bir veri 

kaynağıdır. Yapılacak araştırmalarda Scopus veri tabanının kullanılması ile elde edilen bulguların yapılmış 

çalışmalardan elde edilen bulgular ile karşılaştırılmasının oldukça faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

İstatiksel analizler sonucunda etkin yazarlar, üniversiteler ve ülkeler belirlenmiş; ayrıca, yazar sayısına göre 

makale dağılımları, atıf analizleri, yıllara göre makale sayılarının değişimleri ve en çok atıf alan yayınlara yer 

verilmiştir. Elektronik ağızdan ağıza iletişim konulu makalelere yapılan atıf 8786’dır. En çok 2018 yılında 

yazılmış makalelere atıf yapıldığı gözlemlenmiştir. En az atıf ise 2007 makalelerine olmuştur. Yayın sayısının 

yıllar bazında değişimi incelendiğinde, neredeyse her yıl, elektronik ağızdan ağıza iletişim alanında 

yayınlanan yayın sayısında bir artış olduğu saptanmıştır. 

Atıf sayılarının dışında en çok atıf yapılmış makalelerin künyesi verilerek elektronik ağızdan ağıza iletişim ile 

ilgili araştırma yapacak kişinin ilk okuması gereken makalelerin listesi sunulmuştur. 

Elektronik ağızdan ağıza iletişim katkısı olan 25 üniversite ve makale sayıları verilmiştir. En çok katkısı olan 

üniversite State University System of Florida’dır. 439 makalenin dilleri İngilizce, Almanca, İspanyolca ve 

Türkçe olup en fazla İngilizce yazıldığı tespit edilmiştir. Bu konuda en çok yayın yapan kurum ve 

araştırmacıların arasında Türkiye’den isimler yer almamaktadır. 

Makalelere konu olmuş ve üzerine en çok makale yazılmış araştırma konusu “İş Ekonomisi’’dir. “Yönetim 

bilimi” en az üzerine makale yazılmış konulardan biridir. Ancak Yönetim bilimi elektronik ağızdan ağıza 

iletişim ile doğrudan bağlantılıdır. Elektronik ağızdan ağıza iletişim alt konularından birisi elektronik ağızdan 

ağıza iletişim yönetimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Az çalışılmış konu olması itibari ile yönetim bilimi 

üzerine yapılacak makalelerin sayısının artması literatüre katkı sağlayacaktır. Ayrıca çalışmalar 

incelendiğinde alanları tek bir alan olarak belirlenmiş olsa da çeşitli bilim dalları ile ilişkide oldukları tespit 

edilmiştir. Örneğin 439 makale içerisinde pazarlama temelli makalenin olmadığı söylenemez. “eWOM: The 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1036&SID=E6wcK2li1LVrBja5ESd&page=1&doc=8&cacheurlFromRightClick=no
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impact of customer-to-customer online know-how exchange on customer value and loyalty’’ başlıklı makale 

iş ekonomisi konusu altında verilmiştir ve ilişkisel pazarlama ile de doğrudan ilişkilidir.  

Makalelerin h indeksi de incelenmiş olup 45 makalenin en az 45 atfı mevcuttur sonucuna ulaşılmıştır. Web of 

Science kapsamına gelişmiş bilim indekslerinde yayınlanan makale sayılarına bakıldığında yarısından 

fazlasının Social Science Citation Index’te yayınlandığı sonucuna varılmıştır.  

Elektronik ağızdan ağıza iletişime en çok katkısı olan yazarlar Okazakı, S. ve Sans-Blass, S.’dir. Sözü edilen 

yazarların her biri elektronik ağızdan ağıza iletişim konusunda beş makale yazmıştır. Üçten fazla makalesi 

olan yazarların atıf haritaları verilmiştir. Ayrıca bu harita ile makalelerde birbirlerine yapılmış atıflar bağlantı 

şeklinde karşımıza çıkmış olup birçok makalenin aynı konu üzerinde çalışma yapılırken birbirlerine atıf 

yaptıklarını gözler önüne serilmiştir.  

En az on kez tekrar edilmiş on sekiz anahtar kelimenin kullanım yoğunluğuna göre bir haritalama yapılmış 

ve en çok kullanılan kelimelerin eWOM ve electronic word of mouth gibi farklı versiyonları ve bağlantılı 

kelimelerinin olduğu anlaşılmıştır. Özette en çok tekrar edilmiş kelimeler için aynı şeyi söylemek 

mümkündür. Ayrıca Vosviewer yazılımı özet ve anahtar kelimeleri tararken kelime öbeği olarak verilen 

electronic word of mouth içindeki kelimeleri ayrı ayrı değerlendirebilmektedir. Haritada word, mouth ve 

electronic word gibi kelimeler electronic word of mouth’un parçası olarak değerlendirilmelidir. 

Elektronik ağızdan ağıza iletişim konusu ile ilgili yapılan araştırmaların anahtar kelimelerinde sıkça sosyal 

medya ifadesi kullanılmıştır. Sosyal medya, insanları sanal bir platformda bir araya getiren ağlardır. Blog, 

mikro bloglar, fotoğraf paylaşımı, video paylaşımı, ürün eleştirisi, şirket eleştirisi, seyahat tavsiyesi vb. 

şeklinde birçok farklı sosyal medya çeşidi bulunmaktadır. Çevrimiçi yorumların araştırmalarda daha fazla 

incelendiği görülmektedir.  

Sosyal medya sitelerinden Tripadvisor ve Facebook anahtar kelimelerde en fazla yer alan sitelerdir. 

Tripadvisor ziyaretçilerin seyahat planlarında bilgi kaynağı olarak kullandıkları bir sitedir (Eren & Çelik, 

2017). Tripadvisor’ın araştırmalarda incelenmesi, söz konusu araştırmaların odağında turizm olduğunu 

göstermektedir. Turizm hareketlerine katılacak bireylerin hizmete veya işletmeye kolaylıkla ulaşamaması, 

ilgili destinasyon veya işletme hakkında yazılan kullanıcı yorumlarına ihtiyacını arttırmaktadır. Bu alan 

tüketiciler için çok önemli olduğundan araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Facebook dünyada en fazla 

kullanıcı sayısına sahip olan sosyal ağ olarak araştırmalara konu olmaktadır. 

Satın alma niyeti, anahtar kelimeler içinde sıklıkla kullanılan bir araştırma alanı olmuştur. Ürünleri 

deneyimleyen tüketicilerin, potansiyel tüketicileri satın alma konusunda nasıl etkilediği oldukça ilgi çeken 

başka bir konu olmaktadır.  

Anahtar kelimelerde duygu analizi ifadesinin yer alması, sosyal medya platformlarında bireylerin paylaşımda 

bulunurken yaşamış olduğu duyguların araştırmacılar tarafından incelendiğini göstermektedir. Farklı bir 

anahtar kelime yine araştırmaların tüketici davranışları konusuna eğildiğini göstermektedir.  

İncelenen yayınların özetleri içinde kullanılan kelimelerin sıklıklarına bakıldığında, ilk olarak özetin temel 

amacı olan araştırmayı tanıtma doğrultusunda kullanılan kelimeler karşımıza çıkmaktadır. Araştırma, 

metodoloji, çalışma, uygulayıcılar için sonuçlar ve orijinallik gibi kelimeler bütün araştırmalarda 

kullanılabilecek ifadelerdir. Elektronik ağızdan ağıza iletişim konusunu inceleyen bu araştırmaların özetleri, 

elektronik ağızdan ağıza iletişim, tüketici, etki, bilgi ve tutum gibi kelimeleri sıklıkla içerdiğinden, 

araştırmaların tüketici davranışlarına yöneldiği tespit edilmiştir.  

Çalışmada elde edilen bulguların, gelecekte elektronik ağızdan ağıza iletişim ile ilgili gerçekleştirilecek 

çalışmalarda konu ile ilgili anahtar kelimelerin, dergilerin ve referans gösterilecek kaynakların belirlenmesine 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bundan sonraki araştırmalarda turizm sektörünü etkileyen Tripadvisor’dan farklı seyahat yorum siteleri 

incelenebilir. Türkiye ve yurtdışı kaynaklı seyahat yorum sitelerinin incelenmesi ve karşılaştırılması 

yapılabilir. Türkiye en çok turist çeken ilk on ülke içinde yer almaktadır ve turizm sektörü gelişmiş bir 

destinasyon olması sebebiyle turizm ve elektronik ağızdan ağıza iletişim konulu araştırmalara ihtiyaç olduğu 

ve uluslararası literatürde bu araştırmaların yer alabileceği görülmektedir. Elektronik ağızdan ağıza iletişim 

konusuna işletmeler açısından eğilerek yapılacak araştırmalar literatüre katkı sağlayabilme potansiyeline 

sahiptir.  
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Purpose – The aim of this study is to analyze the relationship between the structures of the board of 

directors and financial performances of family businesses listed on the Borsa Istanbul.  

Design/methodology/approach – In this study, in parallel with the report of the European 

Commission, if the entrepreneur who established or acquired the firm (share capital) or their families 

or descendants possess 25 percent of the decision-making rights mandated by their share capital, the 

business has been accepted as a family business. As the determinants of the board structure of the 

businesses; the board size, the non-executive member rate in the board, the independent member 

rate in the board and the women member rate in the board were used. Benefiting from the previous 

research, financial performances of businesses are measured by return on assets (ROA), return on 

equity (ROE), return on sales (ROS) and leverage (LEV). A total of 160 family businesses (except 

financial institutions) in Borsa Istanbul which can be reached board structure of businesses are 

included in the scope of the research. Data on the board structures and financial performances of 

businesses belong to January 1-December 31, 2018. The relationship between the board structures 

and financial performances of family businesses has been tested by regression analysis. 

Findings – As a result of the analysis, it has been found that there is no significant relationship 

between the board structures of family businesses and ROA, ROE, ROS. On the other hand, the 

model between the board structures of family businesses and LEV (F = 3.304, sig. = 0.012) has been 

found significant. Accordingly, while a negative relationship has been found between the 

independent member rate in the board and LEV, there is no significant relationship between the 

board size, non-executive member rate, women member rate and leverage. 

Discussion – According to the findings, it can be stated that the board size, rate of non-executive 

members, rate of independent members and rate of female members in family businesses do not 

affect financial performance in terms of ROA, ROE, ROS. However, it can be said that the leverage 

decreases as the rate of independent members in the board of directors in family businesses increase. 

1. INTRODUCTION 

Family businesses are businesses that are frequently encountered all over the world. According to European 

Union reports, 50% of companies in the world, more than 60% of all Europe and 90% of companies in America 

are family businesses. 42% of the billionaires list published by Forbes in 2016 are family businesses.  In Turkey, 

95% of businesses are family businesses. This situation reveals the importance of the impact of family 

businesses on the world economy (Akbank et al., 2016:4). Family businesses are important, not only because 

they make an essential contribution to the economy, but also because of the long-term stability they bring, the 

specific commitment they show to local communities, the responsibility they feel as owners and the values 

they stand for (European Commission, 2009:4). 

While the importance of family businesses throughout the world is so clear, implementing corporate 

governance in family businesses is a very important process for family businesses to maintain their activities 

in a stable manner and to use their resources effectively and efficiently. In our country, based on the 
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Organization for Economic Co-operation and Development’s (OECD) corporate governance principles and 

adapted to Turkey's conditions, corporate governance principles have been identified by the Capital Markets 

Board (CMB) including primarily publicly listed companies, all companies operating in the private and public 

sector. Corporate governance principles based on the principles of fairness, transparency, accountability and 

responsibility enable the professional management of businesses and the sustainability of businesses.  

The following advantages can be taken by family business benefiting from corporate governance principles: 

(TKYD, 2009:15-16) 

• Performance transparency of professional managers, 

• Remuneration based on performance and fair market conditions, 

• The career development pathways are not blocked by family members, 

• Professionals and family members are subject to the same performance system, 

• By responding to expectations such as determining the areas of authority and responsibility in decision 

making, it is possible to bring talented managers into the company. 

Professional management of family businesses and taking strategic decisions depend on the boards of 

businesses. Therefore, the board structures to be established in the enterprises should work to ensure the 

sustainability of the business by considering the interests of the business. In this study, it is aimed to determine 

whether there is a relationship between the board (board of directors) structures established in family 

businesses and their financial performances. 

2. DEFINING FAMILY BUSINESSES 

Family businesses account for two-thirds of all businesses around the world, generating over 70% of annual 

global Gross Domestic Product (GDP) (Family Firm Institute, 2017). Across Europe, there are several 

definitions of family businesses made by academics, industry associations, and government institutions. These 

definitions mainly require major family influence in ownership and management. 

According to Barry (1975:42), family business is an enterprise which, in practice, controlled by the members 

of a single family. Lansberg and Astrachan (1994:39) expand this definition and define the family business as 

a company that is owned or controlled by a family and in which one or more relatives is involved with 

management. On the other hand, family businesses can be defined as the businesses established by people 

with kinship ties to for the purpose of making a profit by producing goods and services (Erkan, 2012:5). 

According to Donnelly (1964:94), a company is considered a family business when it has been closely identified 

with at least two generations of a family and when this link has had a mutual influence on company policy 

and on the interests and the objectives of the family. Such a relationship is indicated when one or more of the 

following conditions exist: 

• Family relationship is a factor, among others, in determining management succession. 

• Wives or -children of present or former chief executives are on the board of directors. 

• The important institutional values of the firm are identified with a family, either in formal company 

publications or in the informal traditions of the organization. 

• The actions of a family member reflect on or are thought to reflect on the reputation of the enterprise, 

regardless of his formal connection to management. 

• The relatives involved feel obligated to hold the company stock for more than purely financial reasons, 

especially when losses are involved. 

• The position of the family member in the firm influences his standing in the family. 

• A family member must come to terms with his relationship to the enterprise in determining his own career. 

On the other hand, Karpuzoğlu (2002:19) defines the family business as a company that was established in 

order to provide a livelihood for the family and/or to prevent the dissolution of the heritage, managed by the 

person who provides for the family, filled by family members of an important part of the management levels, 
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family members are largely influential in making decisions and at least two generations from the family are 

employed by the business.  

As it is seen, three criteria are generally used in defining the family business. First, in a family business there 

is significant ownership, in that the family owns all or controlling share of the firm. Second, there is significant 

family involvement in management. Third, ownership and leadership are expected to pass to future family 

generations (Athanassiou et al, 2002:140). 

According to the Ankara Chamber of Industry (2005:4), the family business is a company where at least two 

generations work in the organization, whose purpose is to sustain the welfare of the family, and / or to prevent 

the disintegration of the heritage. Moreover, owners often are responsible for the welfare of the whole 

household, and also manage the company. Family members are significantly involved in management or 

largely influence the decision-making in the business. 

According to the European Commission definition (2009:10), a business is considered a family business when:  

• The majority of decision-making rights is in the possession of the natural person(s) who established the 

firm, or in the possession of the natural person(s) who has/have acquired the share capital of the firm, or 

in the possession of their spouses, parents, child or children’s direct heirs. 

• The majority of decision-making rights are indirect or direct.  

• At least one representative of the family or kin is formally involved in the governance of the firm. 

• Listed companies meet the definition of family enterprise if the person who established or acquired the 

firm (share capital) or their families or descendants possess 25 per cent of the decision-making rights 

mandated by their share capital. 

Although in the report of the European Commission, a business which at least 25% of the capital of publicly 

listed companies is owned by a family or under the control of a family is accepted the family business, it is 

seen that different criteria are used in defining public listed companies as family businesses when the studies 

in the literature is examined. Poutziouris et al. (2015) and Saidat et al. (2019), in their studies, 10% and more of 

the company accepted the businesses that belong to a family as family businesses. In the study of Al-Ghamdi 

and Rhodes (2015), a firm where the family has ownership of a minimum of 10% of the equity of the firm, and 

at least one representative of the family is a member of the management board is defined as a family business. 

Ibrahim and Samad (2011), Ling et al. (2016) and Kızıltoprak and Aksoy (2018), in their studies, businesses 

where all family members have at least 20 percent or more fraction of equity stake are classified as family 

businesses. On the other hand, Atılgan and Aynacı (2016), in their study, a firm where 30% of a company's 

shares belong to a single family, Arosa et al. (2010) and Prencipe and Bar-Yosef (2011), in their studies, 

businesses where members of a family have 50% of voting rights are classified as family businesses. In the 

study of Donckels and Frohlich (1991), businesses in which family members own at least 60 percent of the 

equity are accepted as family businesses. 

3. CORPORATE GOVERNANCE IN CAPITAL MARKET BOARD OF TURKEY 

Corporate governance has come to the fore as a solution to financial crises and company scandals that emerged 

in the 1990s (Aktan, 2013:162). Thereupon, the OECD published the Corporate Governance Principles, which 

were not binding for governments and companies regarding to review their management approach and 

implement the determined standards in 1999. OECD first updated these principles in 2004 and then revised it. 
Finally, the updated G20/OECD Corporate Governance Principles were published at the meetings held in 

Ankara on 4-5 September 2015 by the G20 Ministers and Central Bank Presidents. 

There is no universal definition of corporate governance. The reason for this is that the degree of adopting 

corporate governance has strong connections with the political, economic, cultural and social infrastructures 

of countries (Poroy Arsoy and Bora, 2015:32) According to the most common definition in the literature, 

corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its board, its 

shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the 

objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are 

determined (OECD, 2004:11). According to Ira M. Millstein, corporate governance refers to that blend of law, 

regulation and appropriate voluntary private-sector practices which enable the corporation to attract financial 
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and human resources, perform efficiently, and thereby perpetuate itself by generating long-term economic 

value for its shareholders, while respecting the interests of stakeholders and the society as a whole (World 

Bank, 2005:5). Another definition is that, corporate governance system is the combination of mechanisms 

which ensure that the management (the agent) runs the firm for the benefit of one or several stakeholders 

(principals). Such stakeholders may cover shareholders, creditors, suppliers, clients, employees and other 

parties with whom the firm conducts its business (Georgen and Renneboog, 2006:100).  

Although corporate governance practices vary depending on the political, economic, cultural and social 

infrastructures of the countries, it is basically built on four principles. These are as follows; (SPK, 2003:3) 

• Fairness: It means that the company management treats shareholders and stakeholders equally in all its 

activities and prevents possible conflicts of interest. 

• Transparency: It refers to the exception of information that is of trade secret and not yet disclosed to the 

public, the disclosure of financial and non-financial information about the company to the public in a 

timely, accurate, complete, understandable, interpretable and easily accessible cost. 

• Accountability: It expresses the obligation of the members of the board of directors to account against the 

stakeholders. 

• Responsibility: It expresses the compliance of all the activities of the company management on behalf of the 

company with the legislation, articles of association and internal regulations and its auditing. 

In Turkey, Corporate Governance Principles which based on the OECD corporate governance principles and 

prepared according to our country's own conditions, published by the CMB in 2003 and these principles was 

revised by CMB in parallel with the OECD updates. With these principles, it is aimed to introduce a 

management approach to the activities of private and public companies, especially publicly listed companies, 

continue their activities at international standards and thus to benefit from international financial resources 

with a more comfortable and cheaper cost to companies. Later on, the "Communiqué on Determination and 

Implementation of the Corporate Governance Principles (Serial: IV, No.54)" was published and entered into 

force in the Official Gazette dated November, 11th, 2011 and numbered 28081 (2nd repeated). With this 

communiqué, Corporate Governance Principles have ceased to be a principle decision. In the Official Gazette 

dated December, 30th, 2011 and numbered 28158, the “Communiqué on Determination and Implementation 

of the Corporate Governance Principles (Serial: IV, No.56)” entered into force and the previous communiqué 

was repealed. This communiqué contains the regulations regarding the corporate governance principles to 

which the stock companies will be based. Various changes were made in this communiqué in 2012 and 2013 

and the communiqué was revised. In addition, the Turkish Commercial Code No. 6102, which was published 

in the Official Gazette dated February, 14th, 2011 and numbered 27846 and entered into force on July, 1st, 2012, 

brought innovations to companies in terms of corporate governance understanding. Finally, Series: IV, No.56 

Communiqué was repealed and “Corporate Governance Communiqué (II-17.1)” entered into force in the 

Official Gazette dated January, 3rd, 2014 and numbered 28871. 

The Corporate Governance Principles attached to the CMB Corporate Governance Communiqué (II-17.1) 

consist of a total of 97 principles under four sections (shareholders, public disclosure and transparency, 

stakeholders, board of directors). Publicly listed companies whose shares are traded on the stock exchange 

must comply with 24 of these principles. The remaining 73 principles are non- mandatory principles and the 

“comply or explain” approach has been adopted for these principles. With this approach, publicly listed 

companies, whose shares are traded on the stock exchange, are obliged to disclose their justification to the 

public in case they are not applied with information regarding whether these principles are applied. In Table 

1, the number of mandatory and non-mandatory principles of CMB Corporate Governance Principles is given 

in detail on the basis of section. According to this, 4 principles of the 24 principles in the shareholders section 

and 20 principles of the 45 principles in the board of directors section are mandatory. All of the principles 

included in the public disclosure and transparency section and the stakeholders section are non-mandatory 

principles. As can be seen, approximately three quarters of the CMB Corporate Governance Principles are 

voluntary. 
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Table 1. Distribution of CMB Corporate Governance Principles 

 

Principles of Corporate Governance 

Number of 

mandatory 

principles 

Number of non-

mandatory 

principles 

 

Total 

Shareholders 4 20 24 

Public Disclosure and Transparency 0 6 6 

Stakeholders 0 22 22 

Board of Directors 20 25 45 

Total 24 73 97 

It is the duty of the board of directors to establish and implement a strong corporate governance framework 

(SPK, 2019:5). Therefore, board structures in companies play an important role in the effective implementation 

of corporate governance practices. The board of directors is included in the fourth section of the Corporate 

Governance Principles attached to the CMB Corporate Governance Communiqué (II-17.1). Within this section, 

there are ten principles regarding board structures. These principles can be summarized as follows: (SPK, 

2014) 

• The number of members of the board of directors is not less than five 

• A majority of the members of the board of directors shall consist of members who do not have an executive 

duty 

• There shall be independent members from among the non-executive board members 

• The number of independent board members cannot be less than one third of the total number of board of 

directors and in any case, the number of independent board member shall not be less than two 

• Independent members of the board of directors shall be up to three years and it shall be possible to 

nominated as a candidate and elected again 

• Qualifications of independent board members 

• The process of evaluating the independent board members 

• The process when a situation that eliminates the independence of the independent member occurs 

• The ratio of women members in the board of directors is not less than 25% 

• At least one of the members responsible for audit shall have a five-year experience on audit/accounting 

and finance. 

Publicly listed companies whose shares are traded on the stock exchange must comply with the first eight of 

these principles. The principles regarding the women members in the board of directors and the professional 

experience of the committee members responsible for auditing are recommendations. In other words, these 

are non-mandatory principles and should be reported within the framework of the “comply or explain” 

approach. 

4. LITERATURE REVIEW 

With corporate governance practices gaining importance, studies involving companies' board structures and 

country examples are carried out. Spencer Stuart Board Index is an annual study that analyses composition, 

structure and governance practice of board of directors in major listed companies. First published over 30 

years ago in the US, Board Indexes are produced in 22 countries (including in Turkey) around the world on 

an annual or biennial basis (Spencer Stuart, 2019). Heidrick & Struggles Corporate Governance Report for 2014 

revealed its corporate governance practices by making use of the data of 400 publicly listed companies, which 

include 15 countries in Europe (Heidrick & Struggles, 2014). First published in 2014, The OECD Corporate 

Governance Factbook (the Factbook) supports the implementation of good corporate governance practices 

and boards of directors in the countries provide information on their structures. The Factbook is updated every 

two years (OECD, 2019). In Turkey, "BIST Yönetim Kurulları Araştırması (BIST Board of Directors Research) 
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2016" which examining in terms of formations, diversity and quantity of the board of directors in Borsa 

Istanbul listed companies was conducted research by the Corporate Governance Association of Turkey 

(TKYD, 2016). Also, in our country in 2018 in the European Reconstruction and Development Bank and Nestor 

Advisors cooperation "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’na Destek 

(Support to CMB for Implementation of Corporate Governance Principles)" within entitled project, a report 

has been prepared on the corporate governance structure and practices of publicly listed companies in Turkey 

(Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası and Nestor Advisors, 2018). 

When the national and international literature is analyzed, it is possible to come across many studies 

investigating the effect of companies' board composition, structures and diversity on financial performance. 

When these studies are examined, it is seen that different findings emerge. To summarize some of these 

studies;  Erhardt et al. (2003) found that board of director diversity (gender and ethnic differences) was 

positively associated with both return on investment (ROI) and return on assets (ROA); Marimuthu (2008) 

found that board size and firm size positively influenced the level of performance in companies, however, 

ethnic diversity was proven to be an effective tool that should be imposed on boards of directors for a greater 

performance; Gordini and Rancati (2017) demonstrated both that the presence of at least one woman on a 

board of directors does not, alone, affect a firm’s financial performance, and also that the gender diversity of 

a board does have a positive and significant effect on firm financial performance (Tobin’s Q); Lee-Kuen et al. 

(2017) reached the result that a higher degree of female representation on the board of directors increases a 

firm’s financial performance. Wellalage and Locke (2012) indicated that board gender diversity increases firm 

agency conflict while decreasing firm financial performance; in the meta-analytic reviews study conducted by 

Dalton et al. (1998), neither board composition nor board leadership structure has been consistently linked to 

firm financial performance; Kılıç (2014) showed that a positive relationship between the board size and firm 

performance (ROA), the rate of independent members on the board of directors affects the firm performance 

negatively, CEO duality, gender and national diversity on the board of directors have not significant impact 

on the firm performance; Carter et al. (2010) and Schank (2019) put forth that there is no impact of gender or 

national diversity on firm’s financial performance; Aygün et al. (2011) showed that there is statistically 

significant negative correlation between corporate board size and firm debt ratio; Kao et al. (2019) showed that 

the higher the proportion of independent directors, the smaller the board size, together with a two-tier board 

system and no chief executive officer duality, the stronger the firm’s performance; Şengür and Özbek Püskül 

(2011) showed that companies which have established both audit committee and corporate governance 

committee have higher returns, independent chairmen for all of its committee’s and independent member in 

board  have lower Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE); Atılgan (2017) indicated that there is 

a weak and positive significant correlation between board size and ROA, ROE and EBITDA, while there is a 

weak and negative correlation between the ratio of independent board members and ROA and also a weak 

and negative correlation between the ratio of women in board and EBITDA margin and ROS. 

Although there are many studies in the literature investigating the impact of companies' board structures on 

financial performance, these studies on family businesses are very few and different findings were obtained. 

Arosa et al. (2010), in their studies examining family SMEs that are not traded in the stock market in Spain, 

revealed that the presence of independents and affiliates on the board has a positive effect on performance 

when the firm is run by the first generation. However, they reached that when the firm is run by the second 

and subsequent generations, the presence of independents and affiliates has no effect on performance. Ibrahim 

and Samad (2011) examined the relationship of corporate governance mechanisms and performance between 

family and non-family ownership of public-listed firm in Malaysia. They found that family ownership showed 

a higher value than non-family ownership based on ROE, a strong relationship between firms with smaller 

boards and firm value. They also showed that the representation of independent directors in family firms does 

not improve firm performance. Al-Ghamdi and Rhodes (2015) examined the performance of companies listed 

in the Saudi Stock Exchange and compared family and non-family firms for ownership concentration, board 

size and CEO duality. They put forth that ownership concentration in family firms has a significant positive 

relationship with Tobin’s Q, some evidence for a link between performance and board size in family firms, 

and CEO non duality is important for performance in family firms. Poutziouris et al. (2015), in their studies 

examining how family involvement affects the performance of UK companies listed on the London Stock 

Exchange, found that a non-linear relationship between family ownership and firm performance, with 

performance increasing until family shareholding reaches 31%, at which point performance begins to decrease. 
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Moreover, they showed that the higher the involvement of the family in terms of management and 

governance, the higher the performance the firm appears to sustain over the long run and across generations. 

Ling et al. (2016) found that duality is positively significant to ROA in family firms which in Taiwan listed 

CSR. They also showed that for on family owned firms, board size is related to firm size, male gender, having 

more independent directors, and high CEO compensation, which all lead to better firm performance. 

Kızıltoprak and Aksoy (2018) compared the financial performance of family businesses traded on Borsa 

Istanbul with other businesses. They indicated that the return on equity was negatively influenced by the fact 

that a business is a family business. They also showed that the top manager of the company from family 

member negatively affected the return on equity as well as the ratio of the market value to the book value and 

the chairman of the board was from the family has not affected any of the performance criteria statistically 

significantly. Saidat et al. (2019) examined the relationship between corporate governance mechanisms and 

financial performance of family and non-family firms in Jordan. The study found that board size both in term 

of Tobin’s Q and ROA has a negative relationship with the performance of family firms. They also found some 

evidence for a relationship between performance and independent directors in family firms and ownership 

concentration in family firms has a negative and significant correlation with Tobin’s Q.  

5. DATA AND METHODOLOGY 

The aim of this study is to analyze the relationship between the structure of board of directors (board 

structures) and financial performances of family businesses listed on the Borsa Istanbul.  In this study, in 

parallel with the report of the European Commission, if the person who established or acquired the firm (share 

capital) or their families or descendants possess 25 percent of the decision-making rights mandated by their 

share capital, the business has been accepted as a family business. Taking into consideration the principles in 

the board structures in the CMB Corporate Governance Communiqué, as the determinants of the board 

structure of the businesses; the board size (total number of members), the non-executive member rate in the 

board, the independent member rate in the board and the women member rate in the board were used. 

Financial performances of businesses are measured by return on assets (ROA), return on equity (ROE), return 

on sales (ROS) and leverage (LEV). Determinants of board structures are independent variables and financial 

performance indicators are dependent variables. Descriptions and acronyms for dependent and independent 

variables are as in Table 2. 

Table 2. Description and Acronym of Variables 

Variables Acronym                  Description 

 

 

Independent Variables 

SIZE Board size (total number of members) 

NON-EXE Non-executive member rate in the board (%) 

INDPNT Independent member rate in the board (%) 

WOMEN Women member rate in the board (%) 

 

 

Dependent Variables 

ROA Return on assets (Net income/total assets) 

ROE Return on equity (Net income/total equity) 

ROS Return on sales (Net income/net sales) 

LEV Leverage (Total liabilities/total assets) 

The following hypotheses were tested in this study: 

H1: There is a relationship between the board size and financial performance in family business. 

H2: There is a relationship between non-executive board member rate in board and financial performance in family 

business. 

H3: There is a relationship between independent board member rate in board and financial performance in family business. 

H4: There is a relationship between women board member rate in board and financial performance in family business. 

As of September 2019, there are 594 businesses in Borsa Istanbul. 302 of these businesses are financial 

institutions (banks, insurance companies, leasing and factoring companies, real estate investment trust, 
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securities investment trust, venture capital). Financial institutions are not included in the scope of the research. 

189 of 292 businesses other than financial institutions are family businesses. Annual reports, corporate 

governance compliance reports and websites of 189 family businesses in Borsa Istanbul were examined and 

information related to the board structure of these businesses were collected. It is determined that the 

information about the independent members or non-executive members of the board is not included in the 

annual reports, corporate governance compliance reports and websites of 29 family businesses. 29 family 

companies have been eliminated from analysis due to missing data. A total of 160 family businesses in Borsa 

Istanbul which can be reached the number of board members, number of non-executive members, number of 

independent members and number of women members are included in the scope of the research. The data 

used in the calculation of the financial performance of the businesses were obtained from the annual reports 

of the companies, which were published on the Public Disclosure Platform for the period of January 1st - 

December 31st, 2018. 

In this study, the relationship between the board structures and financial performances of businesses was 

tested by regression analysis. IBM SPSS Statistics 23 package program was used in the analysis of the data. 

6. FINDINGS 

In this research, which was carried out to determine whether there is a relationship between the board 

structures and financial performances of family businesses in Borsa Istanbul, descriptive statistics were made 

primarily for dependent and independent variables. Table 3 presents the results of the descriptive statistics. 

Table 3. Descriptive Statistics of Variables (n=160) 

Variables Acronym Mean Std. Dev. Max. Min. 

 

Independent 

Variables 

SIZE 7 2,18629 15 4 

NON-EXE 74,92% 20,14579 100% 20% 

INDPNT 31,18% 9,46509 50% 0% 

WOMEN 16,19%  16,01601 66,67% 0% 

 

Dependent 

Variables 

ROA 0,04 0,12157 0,73 -0,49 

ROE -0,22 2,70546 2,64 -24,19 

ROS 0,55 7,07393 88,97 -2,75 

 LEV 0,59 0,35679 3,92 0,01 

As seen in Table 3, the average number of board members was found to be 7 in 160 family businesses traded 

on the stock exchange. The company with the highest number of members on the board is “Tüpraş-Türkiye 

Petrol Rafinerileri A.Ş.”, belonging to the Koç Group with 15 members. The companies with the least number 

of members in the board are “Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.” and “Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.” with 4 members. Considering that the number of board members should be at least 5 according to the 

CMB Corporate Governance Principles Communiqué, it can be said that these two companies do not comply 

with this principle. 

According to the CMB Corporate Governance Principles Communiqué, the majority of the board members 

shall consist of non-executive members. The average percentage of non-executive members within the board 

of directors was found to be 74,92 within the scope of the research. However, the majority of the board 

members in 22 companies are not non-executive members. In 34 companies, all of the board members are non-

executive members. 

According to the CMB Corporate Governance Principles Communiqué, there shall be independent members 

among the non-executive board members who have the ability to fulfill their duties impartially. The number 

of independent board members cannot be less than one third of the total number of board of directors and in 

any case less than two. In this study, the average percentage of independent members within the board was 

found to be 31.18. Percentage of independent members within the total board of directors is at most 50%, while 
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5 companies do not have independent board members. In addition, there are fewer than 2 independent board 

members in a total of 8 companies. 

According to the recommended principle of the CMB Corporate Governance Principles Communiqué, the 

ratio of women members in the board of directors should be at least 25%. In this study, the ratio of women 

members in the board of directors was found to be 16,19% on average. The company with the highest ratio of 

women members within the board of directors is “Orma Orman Mahsulleri Integre Sanayi ve Ticaret A.Ş.” 

with 66,67%. There are no women board members in 55 family companies. 

In dependent variables, ROA as 0,04; ROE as -0,22; ROS as 0,55 and LEV as 0,59 was calculated on average. 

In this research, Regression Analysis was applied to determine the relationship between family businesses' 

board structures and financial performance. This research model is formulated as follows: 

Financial Performance (ROA, ROE, ROS, LEV) = α0 + β1(SIZE) + β2(NON-EXE) + β3(INDPNT) + β4(WOMEN) +ɛ 

Table 4. The Relationship between the Board Structures and Financial Performance of Family Businesses 

Financial Performance Board Structures R2 F Sig. Beta     t Sig. 

 

ROA 

 

 

SIZE  

0,045 

 

1,826 

 

0,127 

-,068 -,723 ,471 

NON-EXE -,022 -,266 ,791 

INDPNT -,229 -2,568 ,011 

WOMEN ,035 ,445 ,657 

 

ROE 

 

 

SIZE  

0,017 

 

0,660 

 

0,621 

,078 ,812 ,418 

NON-EXE -,021 -,244 ,807 

INDPNT -,007 -,073 ,942 

WOMEN ,109 1,359 ,176 

 

ROS 

 

 

SIZE  

0,026 

 

1,022 

 

0,398 

,084 ,874 ,383 

NON-EXE -,114 -1,328 ,186 

INDPNT -,062 -,687 ,493 

WOMEN -,079 -,984 ,326 

 

LEV 

 

 

SIZE  

0,079 

 

3,304 

 

0,012 

-,074 -,796 ,427 

NON-EXE ,062 ,746 ,457 

INDPNT -,295 -3,379 ,001 

WOMEN ,001 -017 ,987 

Table 4 presents a regression model that explains the relationship between family businesses' board structures 

and their financial performances. Accordingly, the relationship between the board structures of family 

businesses with ROA (F = 1.826, sig. = 0.127), ROE (F = 0.660, sig. = 0.621) and ROS (F = 1.022, sig. = 0.398) were 

not founded significant because of sig.>0,05. Therefore, it can be stated that there is no significant relationship 

between the board structures of family businesses and ROA, ROE, ROS. On the other hand, the model between 

the board structures of family businesses and LEV (F = 3.304, sig. = 0.012) was found significant. Board 

structures in the model explain 7,9% of the change in LEV. Accordingly, while only a negative relationship 

was found between the independent member rate in the board and LEV, there was no statistically relationship 

between the board size, non-executive member rate, women member rate and leverage. In other words, it can 

be said that the leverage decreases as the rate of independent members in the board of directors in family 

businesses increases. In this case, the H4 hypothesis was accepted, and the H1, H2 and H3 hypotheses were 

rejected. 

7. CONCLUSION AND DISCUSSION 

Family businesses, both in the world and in our country, are undeniably numerous and form the backbone of 

the economy. Family businesses that shape the economy need to give importance to corporate governance in 

order to be sustainable. Corporate governance is a management approach in which the interests of 

shareholders as well as stakeholders are protected within a fair, transparent, accountable and responsible 

manner. With good corporate governance practices, in the light of the principles of transparency and 

accountability, corruption and arbitrary practices in companies decrease and the competitiveness of 

companies increases. Attention should be given to corporate governance practices in family businesses for the 
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continuity of particularly family businesses for generations. Board of directors play an important role in 

establishing corporate governance practices in businesses. Therefore, the structure of the boards is also a part 

of corporate governance practices. In this research, we tried to determine the relationship between the board 

structures of the family businesses and their financial performances in our country. Within the scope of the 

regulations regarding the board structures in the CMB Corporate Governance Communiqué, the board size, 

non-executive member rate, independent member rate and female member rate were taken into account as 

independent variables, and ROA, ROE, ROS and LEV were calculated regarding financial performance as 

dependent variables. As a result of the analysis, it has been found that there was no significant relationship 

between the board structures of family businesses and ROA, ROE, ROS. On the other hand, the model between 

the board structures of family businesses and LEV (F = 3.304, sig. = 0.012) was found significant. Accordingly, 

while a negative relationship was found between the independent member rate in the board and LEV, there 

was no significant relationship between the board size, non-executive member rate, women member rate and 

leverage. In the other words, it can be said that the leverage decreases as the rate of independent members in 

the board of directors in family businesses increases.  

The findings from this study contain similarities and differences compared to previous studies. In previous 

studies, while the board size affected the financial performance positively or negatively; in this study, we 

found that there was no relationship between board size and financial performance. This study determining 

that there was no relationship between female member rate on the board of directors and financial 

performance is similar to Kılıç's (2014) study. In this study, while there was no significant relationship between 

independent member rate and financial performance (ROA, ROE and ROS), Kılıç (2014) and Atılgan (2017) 

showed that there was a negative relationship between independent member rate and ROA, Şengür and 

Özbek Püskül (2011) showed that independent member in board have lower ROA and ROE, Ibrahim and 

Samad (2011) showed that the representation of independent directors in family firms does not improve firm 

performance, Ling et al. (2016) showed that for on family owned firms, having more independent directors 

lead to better firm performance. In previous studies, the effect of non-executive members within the board 

structures on financial performance has not been examined much. 

This constraint of this study is family businesses traded on the stock exchange in Turkey. However, there are 

many family businesses that are not open to the public throughout our country. In the later studies, sample 

can be taken within the scope of the family business in across Turkey, various studies can be carried out by 

expanding the independent and dependent variables. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Ekonomik Katma Değeri (EVA) açıklamak için geleneksel performans değerleme 

yöntemlerinin gücünü analiz etmektir. 

Yöntem – Bu çalışmada 2008-2017 yıllarında BİST Bilişim Endeksi’ndeki firmaların mali verileri 

analiz edilmiştir. Analizde, geleneksel performans değerleme ölçütleri olarak şu oranlar 

kullanılmıştır: Aktif karlılık oranı, öz sermaye karlılık oranı, hisse başı kazanç oranı, fiyat-kazanç 

oranı, piyasa değeri/defter değeri oranı ve satışların getirisi oranı. BİST Bilişim Endeksi’ndeki 

firmalar faaliyet alanlarına göre alt sektörlere ayrılmıştır. Bu alt sektörler yazılım, iletişim ve 

donanım pazarlamasıdır. Regresyon analizi ve oto korelasyon testleri kullanılmış ve standart sapma 

hesaplanmıştır. Tüm işlemler IBM SPSS Statistics 26 ile yapılmıştır. 

Bulgular – Bu çalışmada EVA’yı en anlamlı sonuçlarla açıklayan regresyon modelleri 

hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda yazılım alt sektörü, aktif karlılık oranı ve öz sermaye karlılık 

oranından oluşan model ile %71,2 oranında açıklanabilmektedir. Donanım pazarlaması alt sektörü, 

hisse başına kazançtan oluşan model ile %57,8 oranında açıklanabilmektedir. İletişim alt sektörü, öz 

sermaye karlılık oranı ve satışların getirisinden oluşan model ile %52,6 oranında 

açıklanabilmektedir. Yazılım alt sektöründeki firmaların 10 yıllık EVA değerlerinin standart 

sapmasının diğer alt sektör firmalarına göre daha düşük olduğu hesaplanmıştır. 

Tartışma – BİST Bilişim Endeksi’ndeki firmaları faaliyet konularına göre ayırarak analiz etmek, 

faaliyet alanlarının dinamiklerinden kaynaklı olarak farklı sonuçlar çıkarmıştır. Geleneksel 

performans değerlendirme ölçütleri ile en yüksek oranda açıklanabilen alt sektör yazılım olmuştur. 

Bu durum sektörel bazı özelliklerden olduğu düşünülmektedir. Yazılım firmalarının standart 

sapmalarının daha düşük olması ise yazılım sektörünün daha istikrarlı EVA ürettiğini ifade eder. 

Yatırımcılar, EVA tahmin modeliyle karmaşık hesaplamalar ile uğraşmayıp daha basit işlemler 

gerektiren hesaplamalar ile sonuca ulaşabilir. Karar süreçleri hızlanabilir. 
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Purpose – To analyze the power of traditional performance evaluation methods to explain the 

Economic Value Added (EVA). 

Design/methodology/approach – In this study, fiscal data of companies in the BIST Informatics 

Index which is period between 2008-2017 years were analyzed. In the analysis the following ratios 

were used as traditional performance evaluation criteria: Return on assets, return on equity, earnings 

per share, price to earnings ratio, market to book value ratio and return on sales rate. The companies 

in the BIST Informatics Index are divided into sub-sectors according to by field of activity. These 

sub-sectors are software, communication and hardware marketing. Regression analysis and auto 

correlation tests were used and standard deviation was calculated. All transactions were done with 

IBM SPSS Statistics 26. 

Findings – In this study, models that explain the EVA with the most meaningful results were 

calculated. As a result of the research, the software sub-sector can be explained by 71.2% with the 

model consisting of return on assets and return on equity. The hardware marketing sub-sector can 
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be explained by 57.8% with the model consisting of earnings per share. Communication sub-sector 

can be explained by 52.6% with the model consisting of equity profitability ratio and return on sales. 

It has been calculated that the standard deviation of the 10-year EVA values of companies in the 

software sub-sector is lower than that of other sub-sector companies. 

Discussion – Analyzing the companies in the BIST Informatics Index by analyzing them according 

to their fields of activity has yielded different results due to the dynamics of their fields of activity. 

The sub-sector software, which can be explained at the highest rate with traditional performance 

evaluation criteria, was software. This situation is thought to be some of the sectorial features. The 

lower standard deviations of software companies mean that the software industry produces more 

stable EVA. Investors cannot deal with complex calculations with the EVA estimation model, but 

can come to the conclusion with calculations that require simpler transactions. Decision processes 

can speed up. 

 

1. GİRİŞ 

Günümüz şartlarında firmaların birinci amaçları salt kar değil, sürdürülebilir değer yaratmaktır; markalaşmaktır. 

Bunun için firmanın hisse senetlerinin değerinin arttırılması ve buna bağlı olarak performans ölçümü temel amaç 

olmaktadır. Bu amaç, hem firmanın pazar değeri arttırır, hem de yatırımcıların servetlerini arttırıcıdır. Kazan 

kazan durumu ortaya çıkmaktadır. 

İşletmelerin performanslarını değerlendirebilmek için muhasebe verilerine dayalı (geleneksel) ve değere dayalı 

değerleme ölçütleri olmak üzere iki temel yaklaşım vardır. Muhasebe tabanlı ölçütler, genellikle kârlılık üzerine 

oranlama yaparken, değer odaklı yöntemler ise firmaların yarattığı (katma) değeri ölçmeye odaklanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, Ekonomik Katma Değeri (Economic Value Added-EVA) açıklamak için geleneksel 

performans değerlendirme ölçütlerinin gücünü analiz etmektir. Yatırımcılar, firmaların gelecekteki finansal 

tablolarını doğru tahmin etmeyi arzular. Çünkü geleceği doğru tahmin edip, pozisyon alan yatırımcılar kazanç 

elde eder. EVA, firma sermayesinin katma değer yaratarak yönetildiğini gösterdiği için yatırımcılara gelecek 

adına pozitif beklenti oluşturur. Bu beklentiyi geleneksel performans değerlendirme ölçütleriyle tahmin etmek 

yatırımcının karar vermesini kolaylaştıracaktır. 

Ulusal literatürde imalat, metal eşya, kimya, turizm ve taşıt araçları sanayisindeki firmalara odaklanılarak 

regresyon modelleri ile tahmin araştırmaları yapan araştırmacılar olmuştur. Bu çalışmalardaki bulgular genel 

olarak ilişkinin olmadığı modeller, çok zayıf açıklama gücü olan regresyon modeli, anlamsız katsayıların olduğu 

yüksek açıklama gücü olan regresyon modeli ve düşük korelasyona sahip ilişkilerin olduğu değişkenler 

şeklindedir. (Horasan & Yılmaz, 2019); (Kuğu & Kırlı, 2013); (Önal vd., 2006); (Erem & Akyüz, 2014) Araştırmanın 

BİST Bilişim Endeksi’ne odaklanarak gerçekleştirilmesi hem endeksi eleştirmek hem de bu çalışmadaki bulgular 

ile literatüre katkıda bulunmak içindir. 

İkinci bölümde araştırmada kullanılan değerleme ölçütleri, formülleriyle birlikte kısaca açıklanmıştır. Üçüncü 

bölümde araştırma bulguları açıklanmıştır.  

2. PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

Performans değerlendirme ölçütleri, literatürde ikiye ayrılmaktadır. Birincisi, muhasebe bilimin ürettiği 

raporlardan elde edilerek hesaplanan ölçütlerdir. Bunlara geleneksel performans değerlendirme ölçütleri denir. 

Bu ölçüm yöntemlerinin en belirgin özelliği, hissedarları temel alan bakış açısı yerine firma faaliyetlerine 

odaklanmış olmalarıdır. (Weissenrieder, 1997: 1); (Birkan, 2015: 11) 

İkincisi ise muhasebe bilgilerinden ve dışındaki bir takım bilgilerden yararlanarak hisse sahibinin çıkarları 

gözetilerek hesaplanan ölçütlerdir. Bu tip ölçütlere değere dayalı performans değerlendirme ölçütleri denir. 

2.1. Geleneksel Performans Değerlendirme Kriterleri 

Bu tip ölçütler, mali tablolardaki kalemlerin birbirleri oranlanmasına dayalıdır. Muhasebe sürecinin çıktısı olan 

mali tablolar, geçmiş dönem performansını gösterir. Bu kategorideki ölçütler aşağıdaki gibidir. 
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2.1.1. Aktif Karlılık Oranı (Return on Assets – ROA) 

Firmaların tüm varlıklarını kullanarak bu varlıklar vasıtasıyla ne kadar kar üretebildiğini ölçmeye yarar. Bu oran, 

aşağıdaki formül ile hesaplanır. (Nakhaei ve Hamid, 2013: 5); (Aydın vd., 2010: 125); (Birkan, 2015: 12) 

=
𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘
=

𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑆𝑎𝑡𝚤ş
𝑥

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑆𝑎𝑡𝚤ş

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘
                                                                                                                       (1) 

Bu oran bir karar vericiye firma yönetiminin varlıklarını kazanç elde etmek için ne kadar verimli kullandığına 

dair bir fikir verir. Oran ne kadar yüksek olursa, firma o kadar az yatırımla daha fazla para kazanıyor demektir. 

2.1.2. Özsermaye Karlılık Oranı (Return on Equity – ROE) 

İşletme sahiplerinin koymuş oldukları bir birim sermayeye isabet eden kar oranını hesaplar. Hesaplamada öz 

sermaye değeri belirlenirken, dönem başı, dönem sonu veya dönemin ortalama öz sermaye değeri alınabilir. 

Dönem başı, dönem sonu veya ortalama sermaye arasında büyük değişimler bulunması durumunda ortalama öz 

sermaye tutarının dikkate alınması daha doğru olacaktır. (Büker, Aşıkoğlu, & Sevil, 2009, s. 104) Aşağıdaki gibi 

hesaplanır. (Higgins, 2009: 38); (Birkan, 2015: 14); (Nakhaei ve Hamid, 2013: 5); (Aydın vd., 2010: 125) 

=
𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 Ö𝑧 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
                                                                                                                                                                         (2) 

Firmaların öz sermaye karlılıklarının yüksek olması, firmanın yüksek oranda temettü ve bedelsiz hisse senedi 

dağıtım potansiyeline işaret etmekte eder. Bu oran için yorum yapılabilmesi için firmanın ait olduğu sektör 

ortalaması ile kıyaslanması gerekir. 

2.1.3. Hisse Başına Kar Oranı (Earnings Per Share – EPS) 

Firmanın belli bir dönemde net kârının hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulunur. Aşağıdaki gibi hesaplanır. 

(Birkan, 2015: 15); (Aydın vd., 2010: 128); (İltaş ve Kaya, 2018: 153); (Islam vd., 2014: 97) 

=
𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟

𝐻𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑆𝑒𝑛𝑒𝑑𝑖 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
                                                                                                                                                                               (3) 

“Bu tutar, dönem kârının tamamının ortaklara dağıtılması durumunda her ortağa düsen kâr payını göstermektedir.” (Top, 

2013: 11) Ne kadar çok o kadar iyi anlamındadır. 

2.1.4.  Fiyat /Kazanç Oranı (Price to Earnings Ratio - P/E Ratio) 

F/K oranı, bir firmanın net kârı ile hisse senetlerinin toplam değeri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Aşağıdaki 

gibi hesaplanır. (Birkan, 2015: 16); (Aydın vd., 2010: 126); (İçke ve Aytürk, 2011: 104-107); (Anderson ve Brooks, 

2006: 457-458); (Goodman ve Peavy, 1983: 60) 

=
𝐻𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑆𝑒𝑛𝑒𝑑𝑖 𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤

𝐻𝑖𝑠𝑠𝑒 𝐵𝑎ş𝚤𝑛𝑎 𝐾𝑎𝑟
                                                                                                                                                               (4) 

Bu oran, firmanın her 1 birimlik hisse basına kârına karşılık olarak yatırımcıların kaç birim ödemeye razı 

olduklarını göstermektedir. Bu oranın yüksekliği, firmanın hisse senedinin aşırı değerlendiği veya yatırımcıların 

gelecekte yüksek büyüme oranları bekledikleri anlamına gelir. 

2.1.5.  Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı (Market to Book Value Ratio) 

Bu oran, firmanın piyasa değerinin, öz kaynaklarının kaç katı olduğunu gösterir. Oran büyüdükçe, hisse senedinin 

değer kazandığı anlamı çıkar. Oranın 1'den küçük olması, firmanın hissedarlarına değer üretmediğini gösterir. 

Aşağıdaki gibi hesaplanır. (Birkan, 2015: 17); (Aydın vd., 2010: 127); (Aslanoğlu ve Zor, 2006: 160); (Hayes, 2020) 

=
𝐻𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑆𝑒𝑛𝑒𝑑𝑖 𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤 ∗ 𝐻𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑆𝑒𝑛𝑒𝑑𝑖 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘 − 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐵𝑎𝑟ç𝑙𝑎𝑟
                                                                                                                   (5) 

https://www.investopedia.com/terms/r/return-on-assets-managed-roam.asp
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/market%20to%20book%20value%20ratio
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Bu oranın dayanağı olan muhasebe verilerinde izlenen değerleme yöntemi ve farklı muhasebe uygulamaları, 

sonuca etki edecektir. Analiz, karşılaştırılabilirlik korunarak sürdürülmelidir. Genellikle oran sonucu birden 

büyüktür, çünkü yatırımcılar firmaların gelir artışı ve kazanç artışı sağlama yeteneklerine güvenir.  

2.1.6.  Satışların Getirisi Oranı (Return on Sales Rate) 

İki gelir tablosu kaleminin birbirine oranlanması ile hesaplanır. Gelir ve satışlar arasındaki ilişkiyi gösteren temel 

oranlardandır. Her birim satıştan ne kadar kar yaratıldığını ifade eder. Aşağıdaki gibi hesaplanır. (Aydeniz, 2009: 

266); (Hayes, 2020) 

=
𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
                                                                                                                                                                                            (6) 

Bu oran, firmanın satış gelirini ne kadar iyi kullandığını gösteren bir kârlılık ölçüsüdür. Kâr marjı standartları 

sektöre göre büyük farklılıklar gösterebilir, bu nedenle sadece aynı sektördeki farklı firmaları karşılaştırmak için 

kullanılmalıdır. Yüksek getiri gösteren firmalar daha az vergi ödemeye ve daha yüksek kar marjına sahip 

sektörlerde olmaya eğilimlidir. 

2.2. Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added-EVA) 

Ekonomik katma değer, değere dayalı performans ölçütlerindendir. Temel hedef, firmaya yatırılan sermayenin 

maliyetinden fazla faaliyet getirisinin olup olmadığını ölçmektir. Bu bakış açısı yatırımcılara dönüktür. (Çelik, 

2002: 23) Aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanır. (Çakıcı, 2008: 10) 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑉𝑆𝑁𝐹𝐾 − (𝐴𝑂𝑆𝑀 ∗ 𝑇𝑌𝑆)                                                                                                                                                             (7) 

VSNFK: Vergi Sonrası Net Faaliyet Karı 

AOSM: Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti 

TYS: Toplam Yatırılmış Sermaye 

𝑉𝑆𝑁𝐹𝐾 =  𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟𝚤 ∗ (1 − 𝑉𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤)                                                                                                                                  (8) 

𝐴𝑂𝑆𝑀 = (𝐵𝑌 ∗ 𝐵𝑉𝑆𝑀𝑂) + (Ö𝐾𝑌 ∗ Ö𝐾𝑀𝑂)                                                                                                                                         (9) 

BY: Borç Yüzdesi 

BVSMO: Borçların Vergi Sonrası Maliyet Oranı 

ÖKY: Öz Kaynak Yüzdesi 

ÖKMO: Öz Kaynak Maliyet Oranı 

Kaynak: (Çakıcı, 2008: 11) 

𝑇𝑌𝑆 = 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟 −  𝐾𝚤𝑠𝑎 𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝐹𝑎𝑖𝑧𝑠𝑖𝑧 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟                                                                                                        (10) 

EVA'nın amacı, firmaya sermaye yatırmanın ücretini veya maliyetini ölçmek ve daha sonra iyi bir yatırım olarak 

değerlendirilmek için yeterli para üretip üretmediğini değerlendirmektir. Ücret, yatırımcıların yatırımlarını 

değerli kılmak için ihtiyaç duydukları minimum getiriyi temsil etmektedir. Pozitif bir EVA, bir projenin gerekli 

minimum getiriyi aşan getiri elde ettiğini gösterir. (Chan, 2020) 

3. ARAŞTIRMA VERİ SETİ VE BULGULAR 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı, geleneksel performans değerlendirme ölçütlerinin EVA^yı açıklama gücünü üç alt sektör 

bazında analiz etmektir. Böylece firma analizlerinde önemli bir değerlendirme ölçütü olan EVA’yı etkileyen 

geleneksel performans değerlendirme ölçütleri basitçe hesaplandığında karar vericinin sonuca gitmesi 

kolaylaşmış olacaktır. 
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3.2. Araştırma Yöntemi 

Çalışmaya BİST Bilişim Endeksi’ndeki 13 adet firma dâhil edilmiştir.  Firmaların 2008-2017 yıllarına mali 

tablolarına Kamuya Aydınlatma Platformu (KAP)’nun resmi internet sitesi olan www.kap.gov.tr‘den ulaşılmıştır. 

Her bir firmanın geleneksel performans değerlendirme ölçütleri ve EVA değeri hesaplanmıştır.  

BİST Bilişim Endeksi’ndeki firmalar, faaliyet alanlarına göre alt sektörlere ayrılmıştır. Bu alt sektörler yazılım, 

iletişim ve donanım pazarlaması ifadeleri ile isimlendirilmiştir. Yazılım alt sektöründeki firmalar, yazılım üretir 

ve satar. İletişim alt sektöründeki firmalar, telekomünikasyon alanında hizmet sağlar. Donanım pazarlaması alt 

sektöründeki firmalar toptan ve perakende olarak bilgisayar donanım ve parçalarını alıp satar. 

EVA’nın bağımlı değişken, geleneksel performans değerlendirme ölçütlerinin bağımsız değişken kabul edildiği 

toplam 63 regresyon denklemi oluşturulmuştur. EVA’yı en fazla etkileyen ve anlamlılık düzeyi en yüksek olan 

geleneksel performans değerlendirme ölçütleri (bağımsız değişken) alt sektörler bazında tespit edilmiştir. 

Regresyon analizinin geçerliliği için oto korelasyon testi olan Durbin-Watson testi uygulanmıştır. Tüm analizler 

IBM SPSS Statistics 25 ile gerçekleştirilmiştir.  

3.3. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları 

EVA hesaplaması yapılırken aktifleştirme işlemleri, amortisman düzeltmeleri, karşılık giderleri gibi muhasebe 

düzeltme kayıtları yapılmamıştır. EVA, sadece gelir tablosu ve bilanço kullanılarak basit olarak hesaplanmıştır.  

Sermaye maliyeti hesaplamalarında 2008-2017 dönemini kapsayan Türkiye 10 yıllık tahvil faiz oranlarının 

ortalamaları hesaplanmış ve %10 olarak uygulanmıştır. 

Kafein Yazılım firması, 11.05.2018 tarihinde BİST’te işlem görmeye başlamıştır. KAP’ta mali verileri 2015 yılından 

itibaren yayınlanmaya başladığı için 2008-2014 yılları mali verilerine ulaşılamamıştır.  

Fonet Bilgi Teknolojileri firması, 04.05.2017 tarihinde BİST’te işlem görmeye başlamıştır. KAP’ta mali verileri 2014 

yılından itibaren yayınlanmaya başladığı için 2008-2013 yılları mali verilerine ulaşılamamıştır. 

Anel Telekom firmasının faaliyetsiz kalması sebebiyle BİST tarafından borsa kotundan çıkarılmıştır. Firmanın 

mali verilerine ulaşılamamıştır. 

3.4. Araştırmanın Bulguları 

Araştırmanın yöntemi başlığında açıklandığı üzere BİST Bilişim Endeksi’ndeki firmalar üç alt sektörde analiz 

edilmiştir. Regresyon modeline giren bağımsız değişkenler ve onlara verilen sayısal kodlar aşağıdaki gibidir.  

1= Aktif Karlılık 

2= Öz Sermaye Karlılığı 

3= Hisse Başı Kar 

4= Fiyat Kazanç Oranı 

5= Piyasa Değeri / Defter Değeri 

6= Satışların Getirisi Oranı 

3.4.1.  Yazılım Alt Sektörü Bulguları 

Bu başlık altında Logo Yazılım ve Link Bilgisayar firmalarının verileri hesaplanmıştır. İki firmanın müstakil 

sonuçlarının aritmetik ortalaması ise regresyon modelinin verileri oluşturulmuştur.  Veriler tablo 1’dedir. 

 

 

 

http://www.kap.gov.tr/
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Tablo 1. Yazılım Alt Sektörü Değerlendirme Sonuçları 

  1 2 3 4 5 6 EVA 

2008 0,00  0,00  0,02  -942,76  0,77  0,00  -5.003.315,48  

2009 -0,12  -0,14  -0,08  -561,11  1,81  -0,31  -6.344.589,98  

2010 -0,04  -0,04  -0,04  -6.492,21  3,55  -0,07  -3.401.984,74  

2011 0,30  0,33  0,63  558,41  1,40  1,30  -1.804.103,55  

2012 0,04  0,08  -0,09  400,62  1,92  -0,05  134.325,07  

2013 0,11  0,20  0,09  289,00  1,39  0,23  1.979.294,35  

2014 0,10  0,18  0,06  1.249,02  4,89  0,18  3.047.534,37  

2015 0,16  0,25  0,18  1.337,57  5,88  0,28  6.010.698,43  

2016 0,11  0,19  0,14  1.458,85  5,19  0,23  10.738.380,62  

2017 0,14  0,21  0,35  1.486,61  5,41  0,30  3.312.874,48  

Regresyon analizi için 6 tane bağımsız değişken ve bir bağımlı değişken (EVA) derlenmiştir. 6 bağımsız değişken 

için tüm alt kümelerin toplamı 63’dür. Her alt küme için regresyon hesaplaması yapılmıştır. En iyi 5 model, Tablo 

2’de listelenmiştir. Tablo 2’deki sıralama, önce modelde bulunan bağımsız değişkenlerin katsayılarının anlamsız 

olma miktarına (az olan değerlidir.) göre ve sonra modelin açıklama gücüne göredir. Oto korelasyon olan 

modeller * ile işaretlenmiştir.   

Tablo 2. Yazılım Alt Sektörü Regresyon Modelleri ve Sonuçları (İlk 5) 

Regresyon 

Modeli 

Düzeltilmiş 

R2 

Durbin Watson 

Test Değeri 

Anova-

Sig 

Modeldeki Bağımsız Değişken Anlamsızlık 

Katsayılarının Sayısı 

1, 2 0,712 1,728 0,005 0 

2, 6 0,685 2,030 0,007 0 

1, 6 0,609 2,200 0,016 0 

5 0,492 1,688 0,014 0 

2 0,357 1,555 0,040 0 

Tablo 2’de beşinci sırada bulunan 1 ve 2 değişkenleri ile en iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bundan sonra sunulacak 

olan sonuçlar, bu regresyon modelinin açıklamasıdır. 

Hata terimindeki oto korelasyonu tespit etmenin yöntemlerinden bir tanesi Durbin-Watson istatistiğidir. 

Sonuçları okumak için tablo 3 yardımcı olmaktadır.   

Tablo 3. Durbin-Watson Testi Karar Alanları 

H0 Red 

Kararsızlık Bölgesi 

H0 ve H0* Kabul 

Kararsızlık Bölgesi 

H0* Red 

Pozitif 

Otokorelasyon Var. 

Pozitif veya negatif 

Otokorelasyon yok. 

Negatif 

Otokorelasyon Var. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0 dL                                   dU 2 4-dU                     4-dL  

Kaynak: (Uysal & Günay, 2001, s. 279) 
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Durbin Watson test değerinin anlamı, bağımsız değişken sayısına ve modeldeki gözlem sayısına bağlı olarak 

anlaşılabilir. Çünkü bu faktörlerdeki değişiklik dL ve dU değerlerini değiştirir. (Draper & Smith, 1998, s. 130); 

(Yavuz, 2009, s. 130) Bunları tablo 4’te görmek mümkündür. 

Tablo 4. Durbin-Watson Testi %5 Anlamlılık Seviyesi İçin Kritik Değerler 

 k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 

Sayı dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU 

6 0,610 1,400         

7 0,700 1,356 0,467 1,896       

8 0,763 1,332 0,559 1,777 0,367 2,287     

9 0,824 1,320 0,629 1,699 0,455 2,128 0,296 2,588   

10 0,879 1,320 0,697 1,641 0,525 2,016 0,376 2,414 0,243 2,822 

Kaynak: (http://kisi.deu.edu.tr, 2020) 

Tablo 5. Yazılım Alt Sektörü Regresyon Modeli Özeti  

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Tahmindeki Standart Hata Durbin-Watson 

1 ,881a ,776 ,712 2.818.383,560 1,728 

a. Tahminler: (Sabit), Aktif Karlılık, Öz Sermaye Karlığı 

b. Bağımsız Değişken: EVA 

Tablo 5’de belirtilen modelin açıklama gücü %71,2’dir. Bu oran, açıklama gücü açısından oldukça yüksektir. 

Ayrıca Durbin-Watson test değeri 1,728’dir. Tablo 4’e göre 0,679-1,641 arasındaki kararsızlık bölgesinde değildir. 

Oto korelasyon olmadığı tespit edilmiştir.  

Tablo 6. Yazılım Alt Sektörü Regresyon Modelinin Anova Sonuçları 

Model Karelerin Toplamı df Kareli Ortalama F Sig. 

1 Regresyon 192.636.489.693.340,900 2 96.318.244.846.670,450 12,126 ,005b 

Artık 55.603.001.256.077,836 7 7.943.285.893.725,405   

Toplam 248.239.490.949.418,750 9    

a. Bağımlı Değişken: EVA 

b. Tahminler: (Sabit), Aktif Karlılık, Öz Sermaye Karlığı 

Tablo 6’da yer alan sig değeri 0,05’ten küçük olduğu için, sosyal bilimler açısından anlamlı kabul edilebilen bir 

regresyon modelidir. 

Tablo 7. Yazılım Alt Sektörü Regresyon Modeli Katsayıları 

Model Standardize Edilmemiş Katsayılar Standart Katsayılar  

Beta 
t Sig. 

B Standart Hata 

(Sabit) -4.230.045,561 1.367.120,142  -3,094 ,017 

Aktif Karlılık -118.223.242,416 35.888.154,267 -2,632 -3,294 ,013 

Öz Sermaye Karlığı 115.514.415,165 28.661.909,303 3,220 4,030 ,005 

a. Bağımlı Değişken: EVA 

Tablo 7’de belirtilen modeldeki her bağımsız değişkenin sig değeri 0,05’ten küçük olduğundan tüm katsayılar 

kabul edilebilir durumdadır. Buna göre regresyon denklemi aşağıdaki gibidir.  

EVA= a0 + β1 (Aktif Karlılık) + β2 (Öz Sermaye Karlığı) + e,  



İ. Calayoğlu 12/3 (2020) 2543-2555 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2550 

EVA= -4.230.045,561 + (-118.223.242,416*Aktif Karlılık) + (115.514.415,165*Öz Sermaye Karlığı) + e 

3.4.2. Donanım Pazarlaması Alt Sektörü Bulguları 

Bu başlık altında Arena Bilgisayar, Armada Bilgisayar, Datagate Bilgisayar, Despec Bilgisayar, Escort Bilgisayar, 

İndeks Bilgisayar, Plastikkart firmalarının verileri hesaplanmıştır. Tüm firmaların müstakil sonuçlarının aritmetik 

ortalaması ise regresyon modelinin verisini oluşturmuştur.  Veriler tablo 8’dedir.  

Tablo 8. Donanım Pazarlaması Alt Sektörü Değerlendirme Sonuçları 

  1 2 3 4 5 6 EVA 

2008 0,02  0,03  0,04  296,67  0,34  -0,00  -982.365,45  

2009 0,07  0,17  0,22  435,59  0,65  0,04  3.065.389,09  

2010 0,05  0,12  0,18  3.423,75  0,95  0,02  2.104.641,48  

2011 0,05  0,13  0,24  492,09  0,77  0,02  3.566.697,78  

2012 0,06  0,13  0,14  457,39  1,04  0,03  -1.701.013,35  

2013 0,06  0,10  0,07  477,98  0,73  2,61  -3.526.269,02  

2014 0,04  0,13  0,26  5.859,25  1,10  0,47  -7.579.742,00  

2015 0,05  0,15  0,53  891,31  1,16  0,17  -14.216.262,19  

2016 0,05  0,14  0,31  658,85  1,24  0,45  -12.779.463,73  

2017 0,05  0,16  0,63  1.477,06  1,45  0,15  -18.576.153,86  

Regresyon analizi için 6 tane bağımsız değişken ve bir bağımlı değişken (EVA) derlenmiştir. 6 bağımsız değişken 

için tüm alt kümelerin toplamı 63’dür. Her alt küme için regresyon hesaplaması yapılmıştır. En iyi 5 model, Tablo 

9’da listelenmiştir. Tablo 9’daki sıralama, önce modelde bulunan bağımsız değişkenlerin katsayılarının anlamsız 

olma miktarına (az olan değerlidir.) göre ve sonra modelin açıklama gücüne göredir. Oto korelasyon olan 

modeller * ile işaretlenmiştir.   

Tablo 9. Donanım Pazarlaması Alt Sektörü Regresyon Modelleri ve Sonuçları (İlk 5) 

Regresyon 

Modeli 

Düzeltilmiş 

R2 

Durbin Watson 

Test Değeri 

Anova-

Sig 

Modeldeki Bağımsız Değişken Anlamsızlık 

Katsayılarının Sayısı 

3 0,578 1,31 0,007 0,00 

5 0,552 
 

1,05* 0,008 0,00 

3,6 0,634 1,93 0,012 1,00 

1,5 0,619 1,71 0,014 1,00 

2,3 0,618 1,37* 0,014 1,00 

* Tablo 4’e göre oto korelasyon vardır. 

Tablo 9’da birinci sırada bulunan 3 değişkeni ile en iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bundan sonra sunulacak olan 

sonuçlar, bu regresyon modelinin açıklamasıdır. 

Tablo 10. Donanım Pazarlaması Regresyon Modeli Özeti  

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Tahmindeki Standart Hata Durbin-Watson 

1 ,790a ,625 ,578 5100084,070 1,312 

a. Tahminler: (Sabit), Hisse Başı Kar 

b. Bağımsız Değişken: EVA 



İ. Calayoğlu 12/3 (2020) 2543-2555 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2551 

Tablo 10’da belirtilen modelin açıklama gücü %57,8’dir. Bu oran, açıklama gücü açısından orta seviyededir. 

Durbin-Watson test değeri 1,312’dir. Tablo 4’e göre tek bağımsız değişkenli modelin kararsızlık bölgesi 0,879-1,32 

aralığıdır. Modelin değeri sınırdadır. Oto korelasyon olmadığı kabul edilmiştir.  

Tablo 11. Donanım Pazarlaması Alt Sektörü Regresyon Modelinin Anova Sonuçları 

Model Karelerin Toplamı df Kareli Ortalama F Sig. 

1 Regresyon 346.412.027.654.587,500 1 346.412.027.654.587,500 13,318 ,007b 

Artık 208.086.860.148.211,600 8 26.010.857.518.526,450   

Toplam 554.498.887.802.799,100 9    

a. Bağımlı Değişken: EVA 

b. Tahminler: (Sabit), Hisse Başı Kar 

Tablo 11’de yer alan sig değeri 0,05’ten küçük olduğu için, sosyal bilimler açısından anlamlı kabul edilebilen bir 

regresyon modelidir. 

Tablo 12. Donanım Pazarlaması Alt Sektörü Regresyon Modeli Katsayıları 

Model 
Standardize Edilmemiş Katsayılar Standart Katsayılar  

Beta 

Beta 

t Sig. 
B Standart Hata 

1 Sabit 3.563.786,459 2.861.541,964  1,245 ,248 

Hisse Başı Kar -32.924.582,383 9.021.964,810 -,790 -3,649 ,007 

a. Bağımlı Değişken: EVA 

Tablo 12’de belirtilen modeldeki her bağımsız değişkenin sig değeri 0,05’ten küçük olduğundan tüm katsayılar 

kabul edilebilir durumdadır. Buna göre regresyon denklemi aşağıdaki gibidir.  

EVA= a0 + β1 (Hisse Başı Kar) + e,  

EVA= 3.563.786,459 + (-32.924.582,383*Hisse Başı Kar) + e 

3.4.3. İletişim Alt Sektörü Bulguları 

İletişim alt sektöründe Alcatel, Karel Elektrik, Kron Telekom ve Netaş Telekomünikasyon firmalarının verileri 

hesaplanmıştır. Tüm firmaların müstakil sonuçlarının aritmetik ortalaması ise regresyon modelinin verisini 

oluşturmuştur.  Bu veriler tablo 13’dedir.  

Tablo 13. İletişim Alt Sektörü Değerlendirme Sonuçları 

  1 2 3 4 5 6 EVA 

2008 0,05  0,35  0,28  135,51  0,21  0,06  -10.490.338,50  

2009 0,06  0,24  0,31  307,86  0,68  0,08  -12.011.140,00  

2010 0,10  0,27  1,65  6.990,14  0,78  0,12  -15.264.865,02  

2011 0,04  0,01  0,15  -125,64  1,13  0,08  -21.748.821,26  

2012 -0,05  -0,02  -0,02  853,29  1,72  -0,13  -19.831.338,90  

2013 0,01  -0,03  0,09  3.853,43  1,13  0,04  -28.723.826,10  

2014 0,04  0,07  0,09  -3.481,04  1,23  0,07  -27.606.562,18  

2015 0,09  0,18  0,14  777,01  2,05  0,14  -32.849.936,74  

2016 0,11  0,18  0,27  1.057,57  1,48  0,15  -22.767.421,95  

2017 0,08 0,14 0,28 823,40 2,93 0,12 -24.685.616,53 
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Regresyon analizi için 6 tane bağımsız değişken ve bir bağımlı değişken (EVA) derlenmiştir. 6 bağımsız değişken 

için tüm alt kümelerin toplamı 63’dür. Her alt küme için regresyon hesaplaması yapılmıştır. En iyi 5 model, Tablo 

14’de listelenmiştir. Tablo 14’deki sıralama, önce modelde bulunan bağımsız değişkenlerin katsayılarının 

anlamsız olma miktarına (az olan değerlidir.) göre ve sonra modelin açıklama gücüne göredir. Oto korelasyon 

olan modeller * ile işaretlenmiştir.   

Tablo 14. İletişim Alt Sektörü Regresyon Modelleri ve Sonuçları (İlk4) 

Regresyon 

Modeli 

Düzeltilmiş 

R2 

Durbin Watson 

Test Değeri 

Anova-

Sig 

Modeldeki Bağımsız Değişken Anlamsızlık 

Katsayılarının Sayısı 

5 0,644 1,10* 0,045 0,00 

2, 6 0,526 1,68 0,030 0,00 

1, 2 0,503 1,50* 0,036            1,00  

2, 5, 6 0,577 1,28* 0,043            2,00  

* Tablo 4’e göre oto korelasyon vardır. 

Tablo 14’de ikinci sırada bulunan 2 ve 6 değişkenleri ile en iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bundan sonra sunulacak 

olan sonuçlar, bu regresyon modelinin açıklamasıdır. 

Tablo 15. İletişim Alt Sektörü Regresyon Modeli Özeti 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Tahmindeki Standart Hata Durbin-Watson 

1 ,795a ,632 ,526 5.040.769,612 1,675 

 a. Tahminler: (Sabit), Öz Sermaye Karlılığı Satışların Getirisi 

b. Bağımsız Değişken: EVA 

Tablo 15’de belirtilen modelin açıklama gücü %52,6’dır. Bu oran, açıklama gücü açısından orta seviyededir. 

Durbin-Watson test değeri 1,675’dir. Tablo 4’e göre iki bağımsız değişkenli modelin kararsızlık bölgesi 0,697-1,641 

aralığıdır. Modelin değeri sınırı geçmiştir. Oto korelasyon tespit edilmemiştir.  

Tablo 16. İletişim Alt Sektörü Regresyon Modelinin Anova Sonuçları 

Model Karelerin Toplamı df Kareli Ortalama F Sig. 

1 Regresyon 305.062.178.882.002,800 2 152.531.089.441.001,400 6,003 ,030b 

Artık 177.865.507.956.836,700 7 25.409.358.279.548,098   

Toplam 482.927.686.838.839,500 9    

Tablo 16’de yer alan sig değeri 0,05’ten küçük olduğu için, sosyal bilimler açısından anlamlı kabul edilebilen bir 

regresyon modelidir. 

Tablo 17. İletişim Alt Sektörü Regresyon Modeli Katsayıları 

Model 
Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standart Katsayılar  

Beta 

Beta 

t Sig. 
B Standart Hata 

1 (Sabit) -24.520.707,996 2.513.572,600  -9,755 ,000 

Öz Sermaye Karlılığı 51.119.128,407 15.086.792,220 ,902 3,388 ,012 

 Satışların Getirisi -57.299.144,801 24.426.258,947 -,625 -2,346 ,051 

a. Bağımlı Değişken: EVA 

a.  Bağımlı Değişken: EVA 

b. Tahminler: (Sabit),  Öz Sermaye Karlılığı, Satışların Getirisi 
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Tablo 17’de belirtilen modeldeki her bağımsız değişkenin sig değeri 0,05’ten küçük olduğundan tüm katsayılar 

kabul edilebilir durumdadır. Buna göre regresyon denklemi aşağıdaki gibidir.  

EVA= a0 + β1 (Öz Sermaye Karlılığı) + β2 (Satışların Getirisi) + e,  

EVA= -24.520.707,996 + (51.119.128,407*Öz Sermaye Karlılığı) + (-57.299.144,801*Satışların Getirisi) + e 

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu çalışmada BİST Bilişim Endeksi’nde bulunan ve veri kesintisine uğramayan 13 firmanın 2008 ve 2017 yılları 

arasındaki 10 yıllık finansal değerleri incelenmiştir. Geleneksel performans değerlendirme yöntemleri ve EVA 

sonuçları hesaplanmıştır.  

Bu çalışmada BİST Bilişim Endeksi’ndeki firmaları faaliyet konularına göre ayırarak analiz etmek, farklı sonuçlar 

çıkarmıştır. 

Yazılım alt sektörü regresyon çalışmasında; EVA’yı en çok ve en anlamlı etkileyen regresyon modeli %71,2 

oranında açıklanma gücü olan, oto korelasyon bulunmayan 1 ve 2 kodlu ölçütler ile çoklu regresyon modeli 

olmuştur. Bu modeldeki ölçütler şunlardır: Aktif Karlılık ve Öz Sermaye Karlılığı. Bu ölçütlerin ortak noktası, net 

kar tutarıdır. Hesaplama formüllerinde pay kısmında net kar bulunmaktadır. 

Donanım pazarlaması alt sektörü regresyon çalışmasında; EVA’yı en çok ve en anlamlı etkileyen %57,8 oranında 

açıklanma gücü olan, oto korelasyon bulunmayan sadece 3 kodlu bağımsız değişkenin olduğu Hisse Başı Kar 

ölçütüdür. Basit regresyon modelidir. 

İletişim alt sektörü regresyon çalışmasında; EVA’yı en çok ve en anlamlı etkileyen regresyon modeli %52,6 

oranında açıklanma gücü olan, oto korelasyon bulunmayan 2 ve 6 kodlu bağımsız değişkenlerin olduğu Öz 

Sermaye Karlılığı ve Satışların Getirisi ölçütleridir. Çoklu regresyon modelidir. Bu ölçütlerin ortak noktası, net kar 

tutarıdır. Hesaplama formüllerinde pay kısmında net kar bulunmaktadır. 

Geleneksel performans değerlendirme ölçütleri ile en yüksek oranda ve anlamlı olarak açıklanabilen alt sektör 

yazılımdır.  

Yazılım alt sektöründeki firmaların 10 yıllık EVA değerleri incelendiğinde standart sapmasının diğer alt sektör 

firmalarına göre daha düşük olduğu hesaplanmıştır. Yazılım 5.251.872,59; iletişim 7.325.205,24; donanım 

pazarlaması 7.849.266,69’dur. Buradan anlaşılacağı üzere yazılım firmalarının EVA değerleri daha istikrarlı ve 

değişim aralığı daha düşüktür. Ayrıca Tablo 1, 8 ve 13 karşılaştırıldığında yazılım alt sektörü firmalarının EVA 

değerleri mukayeseli olarak daha pozitiftir. Kısaca BİST Bilişim Endeksi’ndeki yazılım üreten firmaların 

ekonomik katma değer üretme ve daha istikrarlı olmaları bakımından diğerlerine göre üstündür. 

BİST Bilişim Endeksi’nde yer alan firmaların sermaye tutarları incelendiğinde; yazılım faaliyetinde bulunan 

firmaların, iletişim ve donanım pazarlaması faaliyetlerinde bulunan firmalara göre sermaye tutarlarının daha 

düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bunun en önemli nedeni, yazılım firmalarının sermayeden çok emek yoğun 

çalışmaları ve entelektüel sermaye birikimine sahip olmaları olarak gösterilebilir. Bu durum, yazılım firmalarının 

daha pozitif EVA üretmeleri için gerçekçi bir nedendir. 

2008-2017 yılları arasında 13 firmadan sadece 3 tanesinde yıllık ortalama EVA değeri pozitiftir. Kalan 10 adedinin 

ortalamaları negatiftir.  Aynı yıllarda dönem sonlarındaki hisse senedi fiyatları baz alınarak performansları 

değerlendirildiğinde, 10 yılda 10 ile 66 kat arasında artış sağlamış hisse senetleri olduğu görülmektedir. Bu 

durum, firmaların hisse değerlerinin katma değerden ziyade spekülatif olarak arttığını göstermektedir. 

Ulusal literatürde bu konuda BİST Bilişim Endeksi’ne uygulanan benzer bir çalışma tespit edilmemiştir. Bununla 

birlikte başka endeks ve faaliyet alanlarına uygulanan çalışmalar vardır. Bu çalışmalar incelendiğinde araştırma 

yöntem ve istatistik biliminden faydalanma farklılıkları olduğu fark edilmiştir. Öyle ki tahmin modelini sadece 

korelasyon ile tamamlayanlar olduğu gibi regresyon analizi yaparak anlamsız katsayıların olduğu modeller ile 

yüksek açıklama gücü olduğunu bildiren sonuçlar tespit edilmiştir.  

Bu çalışmanın farkı hem endeksin tamamına değil alt sektörlere bölümlendirme yaparak analiz yapması, hem de 

en iyi sonucu veren regresyon modeli için tüm bağımsız değişken kombinasyonlarının test edilerek 

titizlenilmesidir.   
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Amaç – Bu çalışmada, çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumlarının ve iç girişimcilik 

özelliklerinin bireysel iş performanslarına etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Yöntem – Araştırma, 2019 yılının Temmuz-Aralık ayları arasında, kolayda örnekleme yöntemi ile, 

İstanbul ilinde, endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışan 450 

kişi üzerinde uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS 22 programında ölçek geçerlik ve 

güvenirlik ve doğrulayıcı faktör analizlerine tabi tutulmuştur. Araştırma yöntemi olarak basit ve 

çoklu regresyon analizi yapılmıştır. 

Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumları bireysel iş 

performansını, görev performansını, bağlamsal performansı, iç girişimciliği, yenilik ve örgütsel 

yenilenmeyi ve proaktifliği pozitif yönde etkilemektedir. Kurumda teknoloji kullanımı, teknolojiye 

yönelik tutum ve benim için teknoloji, yetkinlik ve eğlence amaçlı kullanım boyutları bireysel 

performansı pozitif yönde etkilemektedir. Kurumda teknoloji kullanımı, teknolojiye yönelik tutum 

ve benim için teknoloji ve bilinçli kullanım boyutları pozitif, olumsuz yönler ve eğlence amaçlı 

kullanım negatif yönde etkilemektedir. Kurumda teknoloji kullanımı, teknolojiye yönelik ilgi ve 

benim için teknoloji, yetkinlik, bilinçli kullanım görev performansını pozitif yönde, eğlence amaçlı 

kullanım ise negatif yönde etkilemektedir. Yetkinlik, sosyal ağlar iç girişimciliği pozitif, eğlence 

amaçlı kullanım negatif yönde etkilemektedir. Kurumda teknoloji kullanımı, teknolojiye yönelik ilgi 

ve benim için teknoloji, sosyal ağlar pozitif yönde, eğlence amaçlı kullanım negatif yönde yenilik ve 

örgütsel yenilenmeyi etkilemektedir.  

Tartışma – Bu çalışmada, çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumunun iş performansını, 

bağlamsal performans alt boyutunda etkilediği belirlenmiş ve tüm diğer alt boyutlar da analiz 

edilerek yorumlanmıştır. Çalışmada dijitalleşme ve girişimciliğin günümüzde gittikçe artan önemi 

ve gelecekteki yeri hakkında yorum ve önerilere de yer verilmekte ve çalışmanın hem literatüre hem 

de sektörel alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Purpose – The aim of this study is to define the attitude towards digital technology, the interaction 

between internal entrepreneurship and individual performance variables.  

Design/methodology/approach – The research was carried out on 450 people working in a company 

operating in the industrial kitchen equipment sector in Istanbul province with easy sampling 

method between July and December of 2019. The data obtained from the questionnaire were 

subjected to scale validity and reliability and confirmatory factor analysis in SPSS 22 program. 

Simple and multiple regression analysis was performed as a research method. 

Findings – According to the results of the research, the attitudes of the employees towards digital 

technology partially affect individual job performance, task performance, contextual performance, 

internal entrepreneurship, innovation and organizational renewal and proactivity. Technology 

usage, attitude towards technology and usage dimensions of technology, competence and 

entertainment for me positively affect individual performance. Technology usage, attitude towards 

technology and technology and conscious usage dimensions affect negatively, negative aspects and 

entertainment use negatively. Technology use, interest in technology and technology, competence, 

conscious use affects positively and entertainment use negatively. Competence, social networks 

affect internal entrepreneurship positively, entertainment use negatively. The use of technology in 
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Research Article  

 

the institution, the interest in technology and technology for me, the use of social networks positively 

for entertainment purposes affect negatively the innovation and organizational renewal. 

Competence, social networks affect proactivity positively, negative aspects and recreational use 

negatively. 

Discussion – In this study, it has been determined that the attitude of employees towards digital 

technology affects individual business performance in contextual sub-dimension and also all the 

other sub-dimensions are analysed and discussed. In the context of the results and suggestions, the 

study also includes comments and suggestions about the place and increasing importance of 

digitalization and entrepreneurship today and its future location, and it is thought that the study 

will contribute to both the literature and the sector. 

 

1. GİRİŞ  

Günümüz dünyasında bilgi, iletişim ve üretim teknolojilerinde çok hızlı ve etkili bir dönüşüm yaşanmaktadır. 

İş ve sosyal yaşam başta olmak üzere; birçok alanda teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmenin etkisiyle; tüm 

süreçler, yapılar ve sistemler güncellenmekte ya da sorgulanmaktadır. Dijital teknolojinin bireylerin iş ve 

sosyal yaşamına yoğun bir biçimde girmesiyle birlikte, firmalar tüm iş süreçlerinde dijitalleşmeyi daha yoğun 

olarak kullanmaktadırlar. Bu bağlamda çalışanlarının dijital teknolojiye yönelik tutumları da firmaların insan 

kaynakları politikaları ve uygulamalarında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bununla birlikte, göreli 

olarak artan ve sertleşen rekabet koşulları da yenilik ve girişimciliği her sektörden ve her ölçekteki firma için 

zorunlu bir çalışma alanı olarak öne çıkarmaktadır. Yeni teknolojilerin yenilikçi fikirlerle desteklenerek değer 

yaratması hem dijitalleşme hem de girişimcilik yaklaşımıyla desteklenmesi, firmalara rekabet avantajı elde 

etmek yolunda önemli bir şans sunmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, firmaların çalışanlarına, 

dijitalleşme ve iç girişimcilik alanları ile ilgili yaklaşım ve tutumları; firmaların etkinlik, etkililik ve verimlilik 

başlıklarında önemli etkiye sahiptir. Bu etki alanı çalışanların bireysel performans seviyeleri ve dolayısıyla 

firmaların performansı üzerinde yadsınamaz bir değerdedir. Tüm dünyadaki ülkeler arasında ürün, bilgi 

insan, marka ve para gibi hem somut hem de soyut varlıkların dolaşım hızı giderek artmaktadır. Bu noktada 

küresel firmalar ve markaların ulusal ülke ekonomileri ile kıyaslanacak ölçek ve öneme sahip olması gerçeği 

küresel bir durum olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle girişimcilik etkinlikleri ve girişimciliğin küresel iktisat 

sistemi açısından değeri ve önemi giderek daha yoğun bir biçimde değerlendirilmektedir (Şen ve Aslan, 

2017:1854). Örgütsel hiyerarşinin azalarak, yenilikçiliği hedefleyen çok daha esnek yapılar; bu değişim ve 

dönüşümün gerektirdiği yeni organizasyon yapıları olarak ortaya çıkmaktadır. Yeteneğe dayalı, yenilik odaklı 

ve entegre sistemler, tüm bu süreçlerin gereği olarak tasarlanmaktadır. Bu bağlamda çalışanların bireysel 

olarak yenilikçi, liderlik ve sorumluluk bilincine sahip, risk alabilen, gelişime ve öğrenmeye açık olmaları 

gerekmektedir (Bozkurt, 2019:557). Girişimcilik ve yenilikçilik değişkenleri ile yapılan bilimsel 

araştırırmalarda çoğunlukla ekonomik büyüme ve istihdamın artmasında “yenilikçi girişimciler”in çok 

önemli bir role sahip oldukları ortaya çıkarılmaktadır (Cansız vd., 2018:8,  Valliere ve Peterson, 2009:459). 

Gerek dijitalleşme ve bileşenleri gerekse girişimcilik ve iç girişimcilik faaliyetleri firmaların rekabet avantajı 

elde etmek ve sürdürülebilir büyümeye sahip olabilmek için gerek duydukları çok değerli varlıklar olarak 

değerlendirilmektedir. 

Araştırmanın amacı çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumlarının ve iç girişimcilik özelliklerinin  

bireysel iş performanslarına etkisinin belirlenmesidir. Araştırmada iç girişimcilik ve boyutları olarak; yenilik 

ve örgütsel yenilenme, yeni girişim yönelimi ve proaktiflik değerlendirilmiştir. Genel teknolojiye yönelik 

tutum ve boyutları kapsamında; kurumda teknoloji kullanımı, teknolojiye yönelik ilgi ve benim için teknoloji, 

yetkinlik, olumsuz yönler, sosyal ağlar, eğlence amaçlı kullanım ve bilinçli kullanım ele alınmıştır. Genel iş 

performansı ve boyutları ise; bağlamsal performans/özgecilik ve görev performansı olarak ölçülmüştür. 

Analiz, nicel araştırma yöntemleri uygulanarak gerçekleştirilmiş olup, sonucunda üst düzey yöneticiler için  

öneriler sunulmuştur. Çalışmanın üç bölümü bulunmaktadır. Giriş bölümünden sonra, dijital teknolojiye 

yönelik tutum, iç girişimcilik ve bireysel performans ile ilgili literatür taraması ve hipotezler açıklanmıştır. 

İkinci bölüm kapsamında ampirik çalışma sunulmakta ve ilgili bulgular tartışılmaktadır. Çalışmanın üçüncü 

bölümünde ise ulaşılan sonuçlar özetlenerek yorumlanmakta ve çalışmanın kısıtları ve olası gelecek 

çalışmalara öneriler sunulmaktadır.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1. Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum 

Dijital, TDK tarafından “Verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren” olarak tanımlanmıştır (TDK, 

2019). Dijital ortam tüm verileri 0 ve 1 sayıları arasında kodlar ve dönüştürür. Endüstri 4.0 ile ivme kazanan 

dijital teknolojinin önemi, çokça tartışılan bir konudur. Günümüzde küçük yaştaki çocukların bile dijitale ilgisi 

açıkça ortadadır. Bunun yanı sıra işletmelerin büyük çoğunluğu hizmetlerini dijital bağlantılı sürdürmektedir. 

Ayrıca sadece işletmeler ve bireyler değil, çoğu hükümet de artık vatandaşlarıyla ilgili işlemlerini dijital 

ortamda sağlamaktadır. 

Tutum sözcüğü TDK tarafından “tutulan yol, tavır” olarak açıklanmıştır (TDK, 2019). Tutum bireylerin 

davranışarını gerçekleştirirken sergiledikleri tavırların bütünüdür. Tutum genel anlamıyla psikoloji ana bilim 

dalının konusu olsa da, diğer bilimlerde de bir çok araştırmaya konu olmuştur. Psikolojik anlamda bir olgu 

karşısında sergilenen tavrın ölçümlenmiş hali olan tutum, bireylerin yaşadıkları duyguları açık ve net bir 

biçimde ortaya koymasıyla anlaşılabilir. 

Günümüzde işletmelerin çoğunun farklı dönemlerde ve farklı nedenlere dayanarak dijital bir dönüşüm süreci 

içine girmiş oldukları görülmektedir. Bu dönüşümün yoğunluğu ise işletmelerin özelliklerine göre 

değişmektedir. Bazıları bu süreci çok hızlı geçirmekte ve tam bir dönüşüm sağlamakta, bazıları ise henüz yarı 

yarıya dönüşmüş ya da dönüşüm sürecine girme çabası içindedir. İşletmelerde tüm çalışanların dijitalleşmeyi, 

üst yönetim kadar iyi anlamaları ve sürece ayak uydurmaları bu sürecin hızlı ve başarılı olmasını 

sağlamaktadır. Bu bağlamda da dijital yeteneklerin olmaması dijital odaklı büyümenin önündeki en büyük 

engel olarak görülmektedir. Bu etken insan kaynakları planlaması süreçlerinde ve özellikle de işe alım 

sürçlerinin önemini ortaya koymaktadır. 

Küreselleşen ve dijitalleşen dünya ve buna bağlı olarak iş alanında yaşanan hızlı değişimlerle birlikte 

şirketlerin iş modellerini, kurumsal yaklaşımlarını ve küresel stratejilerini dönüştürmeye başlamaları 

kaçınılmaz olmuştur. Dijital dönüşüme ayak uydurabilen ve risk almaktan korkmayan işletmeler rekabet 

üstünlüğü sağlayacaklardır. Bu dönüşüm çalışanların sahip olmaları gereken yetkinlikleri de yeniden 

konumlandırmaktadır. Bu yetkinliklerden en önemlisi de dijital yetenek ve kabiliyetlerdir. Bu da etkin bir  

yönetim ve liderlik tarzını gerektirmektedir. Ayrıca yapay zeka ve akıllı robotlar gibi akıllı sistemlerin 

kullanılmasını da içeren stratejilerin oluşturulmasındaki sorumlulukları ile de dijital liderlik öne çıkmaktadır. 

Bu bağlamda en çok tartışılan konulardan biri de pek çok kişinin işsiz kalabileceği, buna karşın yeni sektör ve 

mesleklerin ortaya çıkacağıdır. Dolayısıyla tüm bu teknolojik gelişmelere uygun yeni beceri, yetenek ve 

yetkinliklerin geliştirilmesinin gerekeceği böyle bir ortamda bu süreci yönetecek ve çalışanları dijital 

teknolojilere uyumlaştıracak dijital liderlerin önemi artmaktadır (İrge, 2020).   

Cabı (2016)’nın kaleme aldığı makalesinde dijital teknolojiye yönelik tutumun 7 boyutu olduğu saptanmıştır. 

Bunlar; Yetkinlik, Sosyal Ağlar, Derste Teknoloji Kullanımı, Teknolojiye Yönelik İlgi, Benim İçin Teknoloji, 

Olumsuz Yönler, Eğlence Amaçlı Kullanım ve Bilinçli Kullanım’dır. Cabı’nın öğrenciler üzerinde yaptığı 

çalışmanın, işletmelerde çalışan bireylerin üzerinde uygulanması için kendisinin etik iznine başvurulmuştur. 

Bu çalışmada verilerin analizi doğrultusunda farklı boyutlarda isimlendirme yapılabilecektir. 

Dijital teknolojiye yönelik tutumları incelemek adına Türkiye’de genel anlamda öğrenci, veli, öğretmen 

üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmada ise dijitale yönelik tutum çalışanlar üzerinde nasıl bir etkiye 

sahip ölçümlenmeye çalışılarak, bunun yanında çalışanların performansı ile ilişkisi saptanmaya 

çalışılmaktadır. 

2.2. İç Girişimcilik 

İç girişimcilik, bir örgütteki girişimci davranışları tanımlamakta kullanılan bir kavram olup yeni iş girişimleri, 

yenilikçilik, kendini yenileme ve proaktiflik olarak dört boyutla sınıflandırılabilir (Antoncic ve Hisrich 

2001:498). Detaylı bir tanım olarak ise iç girişimcilik, hem örgütün mevcut yapısında yeni girişimlerin 

oluşturulması hem de stratejik yenilenme ve inovasyon ile örgütün dönüşümünü kapsamaktadır (Parker 

2011:20). 

İç girişimcilik kavramı girişimcilik kavramından farklıdır. Girişimcilik; (Top) tarafından “Girişimcinin ortaya 

koyduğu eylemin, hareketin, organizasyonun ve yarattığı yeni sonuçların genel ismidir.” olarak 
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tanımlanmıştır (Top 2006:7). İç girişimciliğin tanımından yola çıkarak, aralarında bireysel ve örgütsel yaklaşım 

farklılığı olduğunu söylemek mümkündür. Girişimcilik girişimcinin yenilikçi bir durum ortaya koyduğu daha 

bireysel bir süreçtir. İç girişimcilik ise örgütsel bir süreçtir ve iç girişimciliğin gösterilebilemesi için mevcut bir 

organizasyonda dönüştürücü bir takım fikir, girişim ve liderler olması gerekmektedir. 

İç girişimcilik, örgütün kârlılık, kendi kendini yenileme, bilgi kazanımı ve uluslararası alanda başarı elde 

edebilmek adına harekete geçmeye teşvik eden önemli bir itici güçtür. İç girişimcilik kavramı, yenilikçi 

düşünce tarzını, beceri ve kapasite elde etme kabiliyetini artırmaya odaklıdır. Bunlar gerçekleştirebilmek için 

de girişimsel düşünce sistematiği kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu kazanımı bünyesinde barındıran 

örgütlerin, rakiplerine karşı avantajlı olacakları ve böylece yüksek rekabet, belirsizlik ve karmaşık pazar 

koşullarının geçerli olduğu ortamlarda örgütsel sürdürülebilirlik, başarı ve rekabet avantajı elde etmeleri 

mümkün olacaktır (Fiş ve Çetindamar, 2007:126).  

İç girişimcilerin başlıca karakteristik özelliklerini (Başar, 2006:127-128; Akyazı, 2014:31) içinde bulundukları 

durumu sorgulayan, problem çözmeye ve sonuca odaklanan, değişime ve yeniliğe açık, rekabetçi ve hırslı 

kişler olarak sıralamak mümkündür. Ayrıca bu kişilerin iç motivasyonları yüksektir ve kendilerine zaman 

sınırı koyabilmekte ve işlerini bu kısıtlar uyarınca planlayabilmektedirler. Kontrol, araştırma ve sorgulama 

yetenekleri vardır. Genel olarak sistemle ilgili soru işaretlerine sahip olmak yanında, sistemle başa çıkmada 

kendilerine güvenir ve işten atılmaktan da korkmazlar, özgürlükleri onlar için çok önemlidir. Girişimcilik 

özelliklerini sergileyebilmek için çalıştıkları örgütten maddi ve manevi destek beklerken, kendi pazar 

araştırmalarını ve değerlendirmelerini yapar ve diğerlerini yaptıklarının doğru olduğuna inandırmaya 

çalışırlar. 

İç girişimciliğin gelişmesinde bu kişilerde olması gereken özelliklerin öneminin yanı sıra, iç girişimciliğe 

elverişli ortamın oluşturulması da önem taşımaktadır. Bu unsurları; İşletme sahibi ve üst yönetimin destek 

vermesi, iç girişimciliğin var olan kültürle uyumlu olduğunun fark edilmesi, iletişim kanallarının açık oluşu, 

inovasyon için kaynak ayrılması, iç girişimciliğin ödüllendirilmesi ve iç girişimcilerin işin sonuna kadar takip 

ederek sonucu görmesinin sağlanması şeklinde sıralamak mümkündür (Carland ve Carland, 2007: 84). 

İç girişimciliğin diğer bir sınıflamada beş alt boyuttan oluştuğu ifade edilmiştir (Şeşen, 2010:57-70). Bunlar; 

yenilikçilik, proaktiflik, özerklik, risk alma, bireysel ağları genişletmedir. Yenilikçilik; yeni fikirlere açık olma 

ve bunları gerçekleştirme isteğidir. Proaktiflik; gelecekteki ihtiyaçlara yönelik ihtiyaçları zorlukları önceden 

görebilme yetisidir. Özerklik; özgür bir şekilde kendini ifade edebilme ve özgür hareket edebilme isteğidir. 

Risk alma; tehditleri ve olası olumsuz olabilecek durumların bilinmesi dahilinde, fayda sağlayabileceği 

öngörüsü ile riskli bir durumun kabul edilmesidir. Bireysel ağları geliştirme; karşılaşılan ve karşılaşılabilecek 

tüm problemlere karşın sosyal ağları kuvvetlendirerek fikir birliğini çoğaltma çabasıdır. Diğer taraftan, 

Kuratko vd. (1990) iç girişimciliğin örgütler tarafından giderek daha çok önem kazanmasının başlıca 

sebeplerini şu şekilde açıklamıştır (Ferreira, 2002:3). Birincisi gerileme ve durgunluğun olumsuz etkilerinden 

uzak olabilmek adına pazarda gerekli değişlikler, yenilik ve geliştirmeler yapılmasının zorunlu hale 

gelmesidir. İkincisi, şirket yönetimlerinin geleneksel yöntemlerinde zayıflamalar görülmesidir. Üçüncü olarak 

yenilikçi düşünebilen, bürokratik organizasyonlara olan inancını yitirmiş, personel/müşteri devir hızında artış 

olmasıdır. 

Değişim yaşamızın vazgeçilmez bir gerçeğidir. Müşterilerin talep ve ihtiyaçlarındaki sürekli değişimler, 

firmalarını rekabetçi bir ortamda tutmak için yöneticilerin ve şirket liderlerinin sürekli olarak bu değişikliklere 

uyum sağlamasını kaçınılmaz kılmaktadır. Müşterilerin istek ve beklentilerindeki bu sürekli değişimler 

firmalarda rekabeti de artırmaktadır. Liderler ve yöneticiler, işletmelerini dinamik ve değişken iş ortamında 

yönetmek ve ayakta kalabilmek için yeni çözümler aramışlardır (Akkaya, 2019:137; Akkaya ve Tabak, 2020:3).  

Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında, göreli olarak hızlı ve yüksek etki ile değişen çevresel faktörlerin en 

önemlilerinden bir tanesi olan rekabet gerek örgütlerin gerekse çalışanların davranışlarını doğurdan ya da 

dolaylı olarak etkilemektedir. Firmalar uyguladıkları rekabet stratejileri uyarınca her kademedeki çalışanlarını 

yönetmektedirler. Bununla birlikte çalışanlar da piyasadaki girişimcilik fırsatlarını değerlendirmek amacıyla 

bulundukları kurumlardan ayrılarak kendi girişimlerini kurma eğiliminde olabilmektedirler. Bu bağlamda 

girişimcilik ile ilgili yeni, farklı ve değerli fikirleri olan çalışanların iç girişimcilik faaliyetleri kapsamında 

örgütlerinin içinde geri bildirimde bulunmaları ve bu uygulamaların iç girişimcilik kapsamında hayata 

geçirilmesi örgütlerin rekabet avantajı elde edebilmesinde büyük öneme sahiptir.   
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İç girişimcilik stratejik yönetim kararlarının alınmasında da etkileyci bir faktördür. Stratejik yönetim kararları 

almada kullanılan risk alma, proaktiflik, yenilikçilik aynı zamanda iç girişimciliğin boyutlarındandır. Bu 

derece dinamik çevresel faktörler göz önünde bulundurulduğunda, işletmeler rekabet avantajına sahip 

olabilmek için stratejik yönetim uygulamalarını gerçekleştirmelidirler. Bu bağlamda proaktiflik, yenilik ve 

çeviklik düzeyleri en önemli unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Firmalar bu nedenlerden dolayı, değişim ile 

ilgili faktörleri, yönetim ve işletim, sistem ve prosedürlerine uygulama süreçlerini uygulamayı hızlı bir 

biçimde öğrenme çabasındadırlar (Akkaya, 2020:390; Akkaya ve Tabak, 2018:186). 

İç girişimcilik faaliyetlerini çoğaltmak isteyen bir organizasyonun dijital dünyaya ayak uydurması 

gerekmektedir. Son teknolojik gelişmeleri ne kadar yakından takip ederse, iç girişimciliğini aktif hale getirmesi 

o kadar kolay olacaktır. Organizasyonların bu anlmada kendisini dijital dünyayı öğrenmeye adamış 

çalışanlara ihtiyacı vardır. Bu da dijitalleşme ve birey arasındaki ilişkinin günümüze kadar gelen değişim 

süreci ile daha büyük önem kazanmaktadır.  

Hızla değişen ve dönüşen dünyada bilgi, iletişim ve üretim teknolojileri örgütlerin en önemli güç kaynakları 

olarak öne çıkmaktadır. Yaşanan dönüşüm ve devrimsel değişimler, gerek dünyanın gerekse bireyin daha 

karmaşık bir yapıda olmasına neden olabilmektedir. Küreselleşme ve dijitalleşme kapsamında 

değerlendirilmekte olan ekonomik, askeri, sosyo-kültürel, hukuki, diplomatik gibi alt boyutlar yanında 

“bireysel boyut” en önemli değişken olarak öne çıkmaktadır (Şen, 2020:178). Dijital dünyayı anlayabilen, 

kavrayabilen ve bu mecrada yok olmamak için sürekli kendini eğitim ile destekleyen çalışanlar, bireysel ve 

örgütsel olarak fayda sağlayabileceklerdir.  

Çalışanların yenilikçi davranışları ve yaratıcılıkları ile güçlendirici liderlik arasında yakın bir ilişki vardır. 

Güçlendirici liderlik, katılımcı karar alma sürecinin gelişimini optimize etmeyi, girişimleri ifade etme 

özgürlüğünü sağlamayı ve ekip üyelerini doğrudan gözetim olmadan birlikte çalışmaya teşvik etmeyi 

amaçlamaktadır. Güçlendirici lider bunu yaparken takipçilerini kendi kaderini tayin etme ve kontrol etme 

şeklinde geliştirmeleri için teşvik etmektedir. Böylece, çalışanlar örgüte karşı görüş ve önerilerini daha açık, 

anlaşılır ve rahat bir şekilde ifade etme olanağı bulabileceklerdir. Bu da çalışanların yenilikçilik anlamında 

işletme içi başarılarının artmasına yol açacaktır (İrge ve Yazıcı, 2020:68). 

 2.3. Bireysel İş Performansı 

Belirlenmiş olan hedefe ulaşma düzeyinin ölçümü performans olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma 

göre performans; bir işle ilgili amaçlanan hedefe ulaşma düzeyinin, o işi yapan birey, grup veya örgüt 

tarafından ne ölçüde gerçekleştirildiğinin belirlenmesidir (Keskin, 2009:3). İşletmeler açısından bireysel 

performansın önemi büyüktür. Çünkü bireysel performans yüksek olduğu sürece örgüt daha iyi yerlere 

gelebilir (Çöl, 2008:38-39). 

Örgütlerde performans sürekli irdelenir bir konu haline gelmiştir. Bireysel performansı arttırma örgüt 

performansını arttırmaya paralel olduğundan, şirketler bununla ilgili bir çok çalışma yapmaktadır. 

Çalışanlara sağlanan olanakların (prim, tatil, hediye vb.) bireysel performansı etkilediği görülmektedir. 

Performansı etkileyen faktörler beş genel başlık altında değerlendirilmektedir. Bunlar (Yılmazer, 2012:319-

320; Öztürk, 2009:7; Yener ve Kurt, 2008:328): “Kişisel Faktörler, Liderlik ve Kurumsal Faktörler, Takım 

Faktörü, Sistem Faktörleri, Çevre Faktörleri” olarak incelenmektedir. 

Genel anlamıyla performans, planlanmış veya amaçlı bir etkinlik neticesinde elde edilen nitel ya da nicel 

olarak sonucu ortaya çıkaran bir kavramdır. Performans düzeyinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ilgili 

etkinlik sonucunu ortaya koyabilmektedir. Bu bağlamda, bir işin yapılması, işi yapan işgören ve o iş ile ilgili 

hedeflenen amaca ulaşma düzeyi ve elde edilen sonuç ya da durumun,  nitel ve nicel anlatımı bireysel iş 

performansını ifade etmektedir (Akal, 2000:1).  

Performans yönetiminin genel amacı, bireylerin ve grupların sorumluluk üstlendikleri kültürel bir yapı 

oluşturmaktır. Bu amaça yönelik olarak, örgütün etkinliklerini, kendi becerilerini ve katkılarını sürekli 

iyileştirmeleri kültürel yapının gereklilikleridir. Bununla birlikte örgütler çalışanları için belirledikleri hedefler 

ve standartların gerçekleşme oranını ödüllendirerek performans kontrolünü gerçekleştirmektedirler (Çalık, 

2003:15). 
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Çalışanların verimliliğini yükseltmek, performans yönetiminin temel hedefi olarak ifade edilebilir. 

Performans yönetimi kapsamındaki süreçler, bu hedefe ulaşmasını sağlayan temel unsurlardır (Özer, 2013:40). 

Örgütsel hedeflere ulaşabilmek için, çalışanların bireysel ve grup içinde sergiledikleri performans büyük rol 

oynamaktadır. Bu kapsamda performans yönetimi gerek yönetim gerekse örgütsel davranış açısından çok 

büyük önem arz etmektedir (Erdil, 1998).  

İş performansının, bağlamsal ve görev performansı olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. Görev 

performansı, işgörenlerin bir görevi iyi yapıp-yapmadığı, tamamlayıp-tamamlamadığını ifade etmektedir. 

Bağlamsal performans ise prosedürlere ve kurallara uyma, gönüllü olarak katılım, ortak çalışma, 

organizasyonun amaç ve hedeflerini benimseme gibi davranışlara sahip olmayı kapsamaktadır (Savaş, 2005: 

1).  

Dijitalleşmenin önemin arrtığı süreçte birey, kurum ve sistemlerin sorgulanması eğilimi gözlemlenmektedir. 

Günümüz dünyasında küreselleşme ve dijitalleşme ile ilgili tüm gelişmeler birey, kurum ve sistemler üzerinde 

etkili olmaktadır. Her alanda, insanlık tarihindeki kırılma noktası “gelecekte bireyin rolü” üzerinden 

gerçekleşecektir (Şen & Batı, 2020:82). Birey, kurum ve sistem arasındaki tüm farklı etkileşimlerin her biri 

yönetim kavramının temel konularını kapsamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, başta bireyin 

özyönetimi, sonrasında kurumsal ve politik yönetimile ilgili tüm değişkenler ve alt boyutlar özellikle 

küreselleşme ve dijitalleşme kavramlarının incelenmesi, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yönetilmesinde 

yaşamsal öneme sahiptir (Şen, 2017:261). Bireyin dijitalleşmeye yönelik tutumu, iç girişimcilik ve yenilikçilik 

algısı ve bireysel iş performansı gibi  değişkenler önümüzdeki dönemde sıklıkla tartışılması muhtemel 

kavramlar olarak öne çıkmaktadır.  

Bu çalışmada dijital teknolojiye yönelik tutum altı farklı alt boyut ile ölçümlenmektedir. Bu boyutlar; 

Kurumda Teknoloji Kullanımı, Teknolojiye Yönelik Tutum ve Benim İçin Teknoloji, Yetkinlik, Olumsuz 

Yönler, Sosyal Ağlar, Eğlence Amaçlı Kullanım, Bilinçli Kullanım alt boyutlarıdır. İç girişimcilik değişkeni; 

yenilik, yeni girişim yönelimi, örgütsel yenilenme, proaktiflik olmak üzere toplam dört farklı alt boyuttan 

oluşmaktadır. Bireysel iş performansı değişkeni, bağlamsal performans ve görev performansı olmak üzere 

toplam iki alt boyut ile değerlendirilmektedir. Değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmekte ve bu kapsamda 

ortaya konan araştırma modeli ve hipotezler aşağıda açıklanmaktadır.   

2.4. Değişkenlerarası İlişkiler 

Bu çalışma kapsamında incelenen değişkenlerin literatür taramasında; iç girişimcilik, dijital teknolojiye 

yönelik tutum ve performans kavramlarının ilgili diğer değişkenlerle ilişkilerinin araştırıldığı birçok 

çalışmaya rastlanmıştır. Bu araştırmaların bazıları aşağıda ele alınmaktadır.  

İç girişimcilik faaliyetlerinin firmaların performansı üzerinde pozitif etkisinin olduğuna ilişkin pek çok 

yabancı araştırma vardır (Guth ve Ginsberg, 1990; Covin ve Slevin, 1991; Zahra, 1991,1993; Russel ve Russel, 

1992; Zahra ve Covin, 1995; Lumpkin ve Dess, 1996; Dess vd., 1997; Antoncic, 2000, Antoncic ve Hisrich, 2001). 

Demirer, Cindiloğlu Demirer ve Yürürer’in 2019 yılında kaleme aldığı “İç Girişimciliğin İşgören Performansı 

Üzerindeki Etkisi: Üretim İşletmelerinde Bir Araştırma” başlıklı araştırması, iç girişimciliğin işgören 

performansını ne denli etkilediğine yönelik bir araştırmadır. Araştırmayı anket yönetmi ile inceleyen bu 

araştırmada  iç girişimcilik özellikleri boyutlarından yenilik ve proaktiflik faktörünün işgören performansı 

boyutlarından görev ve bağlamsal performansı etkilediği saptanmıştır ancak iç girişimciliğin risk alma ve 

özerklik alt boyutlarıyla görev ve bağlamsal performans üzerindeki doğrudan etkisi anlamlı bulunmamıştır. 

Dijital teknolojiye yönelik tutumun bireysel iş performansına etkisini araştıran araştırmaları incelediğinde bu 

değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen yabancı ve Türkçe araştırmalara rastlanmamıştır.  Ayrıca yapılan 

literatür taramasında iç girişimcilik, dijital teknolojiye yönelik tutum ve iş performansı değişkenlerinin 

üçünün birlikte ele alındığı bir çalışmaya rastlanılmamıştır.  Bu çalışmada çalışanların iç girişimcilik ve dijital 

teknolojiye yönelik tutumlarının, iş performansları ile ilişkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda ortaya konulan 

araştırma modeli ve hipotezler aşağıdadır. 
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3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Giriş bölümünde detaylarıyla ifade edildiği üzere çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumlarının ve iç 

girişimcilik özelliklerinin bireysel iş performanslarına etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada 

ilgili değişkenler ve alt boyutları arasındaki ilişkiyi ortaya koyan araştırma modeli şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli  

Bu kapsamda şekil 1'de gösterilen modelde araştırılması planlanan değişkenler arasındaki ilişkiler ile ilgili 

olarak genel hipotezler: 

Hipotez 1: Çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumları bireysel iş performanslarını etkiler. 

Hipotez 1a: Çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumları bağlamsal performanslarını etkiler. 

Hipotez 1b: Çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumları görev performanslarını etkiler. 

Hipotez 2: Çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumları iç girişimcilik özelliklerini etkiler. 

Hipotez 2a: Çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumları yenilik ve örgütsel yenilenme özelliklerini etkiler. 

Hipotez 2b: Çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumları yeni girişim yönetimi özelliklerini etkiler. 

Hipotez 2c: Çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumları proaktiflik özelliklerini etkiler. 

Hipotez 3: Çalışanların iç girişimcilik özellikleri bireysel iş performanslarını etkiler. 

Hipotez 3a: Çalışanların iç girişimcilik özellikleri bağlamsal performanslarını etkiler. 
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Hipotez 3b: Çalışanların iç girişimcilik özellikleri görev performanslarını etkiler. 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmada kullanılan veri seti, endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe üretim yapan firmaların 

çalışanlarına uygulanan anket çalışması ile elde edilmiştir. İstanbul’da (Avrupa ve Anadolu yakasında) 

İstanbul Sanayi Odasına kayıtlı, Metalden Mamul Mutfak Ürünleri Grubunda yer alan 25.9.9.01 Nace Kodlu 

77 firmanın  toplam 2894 çalışanı ve 25.7.1.01 Nace Kodlu 31 firmanın toplam 1055 çalışanı olmak üzere 108 

firmanın toplam 3949 çalışanı bu araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan çalışan sayısını 

belirlemek için aşağıdaki formül kullanılmıştır. 

n=
Nt2pq

d2(N-1)+ t2pq
 

𝑛= Örneklem büyüklüğü, 𝑁= Anakütle (evren) (3949), 𝑝= Olayın gerçekleşme olasılığı (0,5), 𝑞= Olayın 

gerçekleşmeme olasılığı (0,5), 𝑡= t test düzeyi (1,96), 𝑑= Hata payı (%5). 

%5 hata payı ile anakütleyi temsil edecek örneklem büyüklüğünün minimum 351 çalışan olması gerektiği 

hesaplanmıştır. Örneklem olarak 2019 yılının Temmuz-Aralık ayları arasında, İstanbul ilinde, kolayda 

örneklem yöntemi ile bu firmaların çalışanlarına anketler elden dağıtılarak ve dijital ortamda paylaşılarak 

ulaşılmıştır. 467 çalışandan geri dönüş alınmıştır. Bu sayıdan eksik ve hatalı anketler çıkarılarak toplam 450 

anket değerlendirilmeye alınmıştır. 

3.3. Araştırmanın Ölçekleri 

Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik sorulardan ve Beş’li Likert Tipi Ölçeklendirme (1= 

Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum) yöntemiyle hazırlanan üç ölçekten oluşan toplamda dört 

bölümün olduğu anket formu kullanılmıştır. Anket formunun birinci bölümünde demografik özelliklere 

ilişkin altı ifade, ikinci bölümünde iç girişimcilik ile ilgili on sekiz ifade, üçüncü bölümünde teknolojiye 

yönelik tutum ile ilgili otuz dokuz ifade ve son bölümünde iş performansı ile ilgili yirmi beş ifade olmak üzere 

toplamda seksen dört ifade yer almaktadır.  

3.3.1. İç Girişimcilik Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 

Araştırmada kullanılan ilk ölçek “İç Girişimcilik Ölçeği”dir. Zahra (1991, 1993) ve Antoncic ve Hisrich (2001) 

tarafından ayrı ayrı geliştirilmiş olan ölçekler, Naktiyok ve Bayrak-Kök (2006) tarafından birleştirilerek 

Türkçeye çevrilmiştir ve dört boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar;  yenilik (5 ifade), yeni girişim yönelimi (5 

ifade), örgütsel yenilenme (4 madde) ve proaktiflik (4 madde) dir. Bu ölçeğin genel Cronbach alfa katsayısı 

0,87, boyutu olan yenilik faktörünün Cronbach alfa katsayısı 0,84, yeni girişim faktörü Cronbach alfa katsayısı 

0,71, örgütsel yenilenme faktörü Cronbach alfa katsayısı 0,71 ve son olarak proaktiflik faktörünün Cronbach 

alfa katsayısı 0,72’dir.  

Bu araştırmada ise, yapılan geçerlilik analizinden sonra orijnal ölçekten farklı olarak iç girişimcilik özellikleri 

ölçeğinin üç alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Orijinal ölçekte ayrı ayrı belirlenmiş olan yenilik ve örgütsel 

yenilenme boyutları bu çalışmada yapılan analiz sonucunda tek boyut altında toplanmış ve birinci boyut 

olarak adlandırılmıştır. İkinci boyut yeni girişim yönelimi ve üçüncü boyut ise proaktifliktir. Aşağıdaki 

tabloda bu çalışma için belirlenmiş boyutların faktör yükleri, varyans yüzdeleri ve Cronbach alfa katsayıları 

ile madde sayıları verilmektedir. Tablo 1’de iç girişimcilik ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik sonuçları yer 

almaktadır.  
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Tablo 1. İç Girişimcilik Ölçeği için Açımlayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlik (Reliability) Analizi Sonuçları 

    

Faktör 

Yükleri 

Vasyans 

Yüzdesi 

Cronbach 

Alfa 
𝒏 

Yenilik ve 

Örgütsel 

Yenilenme 

4. Yenilik ve yaratıcılığı teşvik etmek için yeni insan kaynakları 

programları ve politikaları uygulamak 
0,775 

23,254 0,785 5 

14. Çalışanları yaratıcılık ve yenilik yapabilmeleri için sürekli 

eğitmek 
0,730 

11. Misyonu ve yapılan işle ilgili unsurları sık sık gözden 

geçirmek 
0,686 

5. Yeni geliştirilen ve denenmemiş olan süreç, sistem ve 

yöntemleri kullanmak 
0,636 

12. Rekabet edilecek endüstrileri sık sık yeniden tanımlamak 0,612 

Yeni 

Girişim 

Yönelimi 

7. Faaliyet gösterilen endüstride iş kollarını sürekli olarak 

genişletmek 
0,776 

19,856 0,749 4 
8. Faaliyet gösterilen endüstrinin dışındaki endüstrilerde, 

faaliyet alanımızla ilgili yeni işler almak ve yeni işletmeler açmak 
0,711 

9. Yeni ürünlerle yeni pazarlara girmek 0,707 

10. Var olan ürünler için yeni iş/işletme fırsatları aramak 0,631 

Proaktiflik 

18. Karar verme durumunun belirsizlik içermesi durumunda 

beklemek yerine, cesur davranarak karar almak 
0,765 

15,480 0,677 3 
16. Yüksek risk taşıyan projeleri uygulamak 0,764 

17. Amaçları başarmak için taktiklerde küçük çaplı 

değişimlerden ziyade, geniş kapsamlı stratejik faaliyetleri tercih 

etmek 

0,694 

Yukarıdaki tabloda yeralan analiz sonuçlarına göre elde edilen Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi değeri 

%85,9’dur. %85,9>0,50 olduğu için veri seti faktör analizi için uygun olduğu söylenebilir. İkinci olarak bakılan 

test ise Bartlett testidir. Analiz sonucuna göre test anlamlıdır (p=0,000<0,01). Güvenilirlik analizi sonucunda 

elde edilen genel Cronbach alfa katsayısı 0,838 olarak tespit edilmektedir. Bu sonuç ölçeğin yüksek düzeyde 

güvenilir olduğunu göstermektedir. Faktör yükü 0,50’nin altında olan altı ifade analize dahil edilmemektedir. 

Bu şekilde tekrardan yapılan faktör analizlerinden sonra bu ölçeğin faktör yükleri 0,775-0,612 arasında 

değişmektedir. Tüm boyutlar toplam varyansın %58,6’sını (58,590) açıklamaktadır. 

3.3.2. Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 

Araştırmada kullanılan ikinci ölçek “Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği”dir ve sekiz alt boyuttan 

oluşmaktadır. Bu boyutlar derste teknoloji kullanımı (4 ifade), yetkinlik (10 ifade), sosyal ağlar (4 ifade), 

teknolojiye yönelik ilgi (5 ifade), benim için teknoloji (4 ifade), olumsuz yönler (5 ifade), eğlence amaçlı 

kullanım (4 ifade) ve bilinçli kullanım (3 ifade) alt boyutlarıdır. Bu ölçek Cabı (2016) tarafından geliştirilmiştir 

(orijinal ölçekte 20, 22, 13, 27 ve 24. ifadeler tersten kodlanmıştır), geçerlilik ve güvenirlik testleri yapılmıştır. 

Cabı tarafından geliştirilen dijital teknolojiye yönelik tutum ölçeğinin genel Cronbach alfa katsayısı 0,90, alt 

boyutlarından yetkinlik faktörünün Cronbach alfa katsayısı 0,86, sosyal ağlar faktörünün Cronbach alfa 

katsayısı 0,85, derste teknoloji kullanımı faktörünün Cronbach alfa katsayısı 0,78, teknolojiye yönelik ilgi 

faktörünün Cronbach alfa katsayısı 0,69, benim için teknoloji faktörünün Cronbach alfa katsayısı 0,66, 

olumsuz yönler faktörünün Cronbach alfa katsayısı 0,66, eğlence amaçlı kullanım faktörünün Cronbach alfa 

katsayısı da 0,61 ve son olarak bilinçli kullanım faktörünün Cronbach alfa katsayısı da 0,61’dir.  

Araştırmada kullanılan dijital teknolojiye yönelik tutum ölçeği çalışanlara yönelik olduğu için derste teknoloji 

kullanımı kurumda teknoloji kullanımı olarak değiştirilmektedir ve numaralandırma farklılığından dolayı bu 

çalışmada 28, 29, 30, 31 ve 32. ifadeler de ters kodlama yapılmaktadır ve bu ölçeğin altı alt boyutta geçerliliği 

tespit edilmektedir. Bu alt boyutlardan kurumda teknoloji kullanımı, teknolojiye yönelik ilgi ve benim için 

teknoloji birinci boyut, yetkinlik, olumsuz yönler, sosyal ağlar, eğlence amaçlı kullanma ve bilinçli kullanım 

diğer alt boyutlardır. Aşağıdaki tabloda bu alt boyutların faktör yükleri, varyans yüzdeleri ve Cronbach alfa 

katsayıları ile madde sayıları verilmektedir. Tablo 2’de dijital teknolojiye yönelik tutum ölçeği için açımlayıcı 

faktör analizi ve güvenilirlik analizi sonuçları yer almaktadır. 
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Tablo 2. Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği için Açımlayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlik (Reliability) 

Analizi Sonuçları 

    
Faktör 

Yükleri 

Varyans 

Yüzdesi 

Cronbach 

Alfa 
𝒏 

Kurumda Teknoloji 

Kullanımı, 

Teknolojiye Yönelik 

İlgi ve Benim İçin 

Teknoloji 

20. Dijital teknolojiyi günlük yaşantımda kullanmak hoşuma 

gider. 
0,810 

16,991 0,901 8 

21. Dijital teknoloji alanında yeni bilgiler öğrenmek hoşuma 

gider. 
0,798 

19. Yeni karşılaştığım dijital bir teknolojiyi öğrenmek için 

istekliyimdir. 
0,779 

25. Çevreme yararlı işlerde teknolojiyi etkin kullanabilmeyi 

isterim. 
0,722 

18. Bilgisayar destekli ortamlarda dijital materyaller ile 

çalışmak işe olan ilgimi artırır. 
0,720 

26. Dijital teknolojilerin beni geliştirdiğine inanıyorum. 0,709 

17. Kurumda dijital teknolojilerden yararlanmak başarılı 

olmamı sağlar. 
0,694 

23. Dijital teknoloji ile ilgili haberler dikkatimi çeker. 0,562 

Yetkinlik 

3. Yeni bir dijital teknoloji kullanırken karşılaştığım 

problemin çözümü konusunda kendime güvenirim. 
0,808 

13,395 0,871 7 

6. Çevremde dijital teknolojiyi etkin kullanma konusunda 

liderim. 
0,737 

4. Dijital teknolojileri kullanmak için yeterli beceriye sahibim. 0,729 

5. Dijital teknolojileri kullanırken hızlı ve pratik işlem 

yapabilirim. 
0,727 

2. Anlaşılması en zor dijital bir teknolojiyi bile 

kullanacağımdan eminim. 
0,697 

8. Teknolojiyi insanların nasıl kullanmaları gerektiğine dair 

konularda fikir üretebilirim. 
0,618 

9. Dijital teknolojileri kullanırken yaratıcı düşünürüm. 0,553 

Olumsuz Yönler 

30. Dijital teknoloji alanında uzman olarak çalışmak sıkıcıdır. 0,822 

10,592 0,839 5 

31. Dijital teknoloji ortamında geçirilen zaman boşa harcanır. 0,783 

29. Dijital ortamda fazla zaman harcamak beni yorar. 0,769 

32. İnternetten hazır kaynaklara ulaşmak yaratıcılığımı 

engeller. 
0,752 

28. Dijital teknolojileri kullanmak sıkıcıdır. 0,729 

Sosyal Ağlar 

11. Sosyal ağları (facebook, twitter, vb.) kullanmak dijital 

teknolojinin en iyi avantajlarından biridir. 
0,788 

8,967 0,822 4 

13. Sosyal ağları (facebook, twitter, vb.) etkin olarak 

kullanırım. 
0,782 

12. Daha çok sosyal ağları (facebook, twitter ,vb.) kullanmak 

için dijital teknolojilerden yararlanırım. 
0,775 

14. Sosyal ağlarda(facebook, twitter, vb.) kendimi daha rahat 

ifade ederim. 
0,768 

Eğlence Amaçlı 

Kullanım 

34. Daha çok oyun oynamak için dijital teknolojilerden 

yararlanırım. 
0,833 

7,046 0,750 3 35. Bilgisayar oyunları oynarken daha çok eğlenirim. 0,802 

36. Dijital teknolojiyi daha çok eğlence aracı olarak 

kullanırım. 
0,755 

Bilinçli Kullanım 

37. Dijital teknolojiler faydalı amaç için kullanılmalıdır. 0,777 

6,569 0,721 3 

39. İnternet ortamında benim için hangi bilginin yararlı 

olduğunu ayırt edebilirim. 
0,739 

38. Dijital teknolojiyi yaşamımı kolaylaştırmak için etkin 

olarak kullanırım. 
0,730 

Yukarıdaki tabloda yer alananaliz sonuçlarına göre Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri %89,5’dir. %89,5>0,50 

olduğu için veri seti faktör analizi için uygun olduğu söylenebilir. İkinci olarak bakılan Bartlett testi de 

anlamlıdır (p=0,000<0,01). Genel Cronbach alfa katsayısı 0,866 ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğunu 

göstermektedir. Faktör yükü 0,50’nin altında olan dokuz ifade analize dahil edilmemektedir. Bu şekilde 

tekrardan yapılan faktör analizlerinden sonra bu ölçeğin faktör yükleri 0,833-0,553 arasında değişmektedir. 

Tüm alt boyutlar toplam varyansın %63,6’sını (63,560) açıklamaktadır. 
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3.3.3. Bireysel İş Performansı Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 

Araştırmada kullanılan sonuncu ölçek ise “Bireysel İş Performansı Ölçeği”dir ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. 

Bu boyutlar, bağlamsal performansı temsil eden özgecilik (7 ifade), vicdanlılık (8 ifade) ve görev performansı 

(10 ifade) alt boyutlarıdır. Bu ölçek, Goodman ve Svyantek (1999) tarafından kullanılan, geçerlilik ve 

güvenirliği test edilmiş olan bir ölçektir. Bağlamsal performans olarak adlandırılan faktörün Cronbach alfa 

katsayısı 0,89, görev performansı faktörünün Cronbach alfa katsayısı 0,93’tür. 

Bu araştırma da kullanılan bireysel iş performansı ölçeği iki faktör olarak analiz edilmiştir. Ölçeğin boyutları 

bağlamsal performans (özgecilik) (5 ifade) ve görev performansıdır (7 ifade). Bu ölçekte 4, 8 ve 10. ifadeler ters 

kodlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu alt boyutların faktör yükleri, varyans yüzdeleri ve Cronbach alfa 

katsayıları ile madde sayıları verilmektedir. Tablo 3’de bireysel iş performansı ölçeğinin geçerlilik ve 

güvenilirlik analizi sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 3. Bireysel İş Performansı Ölçeği için Açımlayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlik (Reliability) Analizi 

Sonuçları 

    
Faktör 

Yükleri 

Varyans 

Yüzdesi 

Cronbach 

Alfa 
𝒏 

Bağlamsal 

Performans 

(Özgecilik) 

7. Arkadaşlarımın iş yükleri fazla olduğunda onlara 

yardımcı olurum. 
0,784 

23,707 0,792 5 

12. Arkadaşlarıma görevlerinde yardımcı olurum. 0,779 

1. İş arkadaşlarım işe gelmediklerinde, onların 

işlerine yardım ederim. 
0,723 

3. İşte resmi olarak benim görevim olmayan şeyleri 

de gönüllü olarak yaparım. 
0,722 

15. Sorumluluğum dahilinde olmayan, fakat 

örgütümün imajına olumlu katkı yapacak 

faaliyetlere gönüllü olarak katılırım. 

0,537 

Görev Performansı 

24. Genel işlerde görevleri beklendiği gibi yerine 

getirerek iyi performans gösteririm. 
0,801 

35,082 0,880 7 

19. İşimle ilgili bütün görevlerde uzmanlıkla 

çalışırım. 
0,798 

20. İşin tüm gereksinimlerini yerine getiririm. 0,786 

23. İşin her alanında yetkinlik gerektiren işleri 

yapabilirim. 
0,739 

25. İşin amaçlarına ulaşmak ve son teslim tarihlerini 

karşılamak için plan yapar ve organize ederim. 
0,724 

17. İşimin bütün amaçlarına ulaşırım. 0,675 

13. Bölümümün kalitesini artırmak için yenilikçi 

önerilerde bulunurum. 
0,665 

İş performansı ölçeğininin yukarıdaki analiz sonuçlarına göre Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri %89,6’dır. 

%89,6>0,50 olduğu için veri seti faktör analizi için uygun olduğu söylenebilir. Bartlett testi de anlamlıdır 

(p=0,000<0,01). Genel Cronbach alfa katsayısı 0,872 ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğunu 

göstermektedir. Faktör yükü 0,50’nin altında olan on üç ifade analize dahil edilmemektedir. Bu şekilde 

tekrardan yapılan faktör analizlerinden sonra bu ölçeğin faktör yükleri 0,801-0,537 arasında değişmektedir. 

Tüm alt boyutlar toplam varyansın %58,8’ini (58,789) açıklamaktadır. 

4. BULGULAR 

4.1. Demografik Sorulara İlişkin Bulgular  

Çalışanların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, işyerindeki pozisyon, işyerindeki çalışma süresi ve toplam iş 

tecrübesinin frekans ve yüzde dağılımlarına yer verilmektedir. Elde edilen sonuçlar da değerlendirilmektedir. 

Araştırmaya 450 çalışan katılmıştır. Katılımcıların %54,0’ı erkek ve %46,0’ı kadındır. Çalışanlardan erkek 

çalışan oranının yüksek olduğu görülmektedir. Çalışanların çoğunluğu (%37,6) 31-40 yaş arasındadır. 

Öğrenim durumları oranlarına göre üniversite mezunu %62,7; lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) mezunu 



N. T. İrge – E. Şen 12/3 (2020) 2556-2579 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2567 

%21,3; lise ve altı mezunu %16,0 olup çoğunun üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Kurumda 

çalışanların statülerinin incelenmesinde yönetici çalışan oranının %38,9 olduğu ve personel olarak çalışanların 

oranının ise %61,1 olduğu görülmekte olup ayrıca araştırmaya katılan çalışanların statüye ilişkin büyük 

çoğunluğu personeldir. Çalışanların işyerinde de toplamda da 10 yıldan fazla tecrübeye sahip olduğu tespit 

edilmiştir.  

4.2. Basit ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi  

Bu çalışmada çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumunun (bağımsız değişken) iş performansına 

(bağımlı değişken) etkisi, dijital teknolojiye yönelik tutumun iç girişimciliğe (bağımlı değişken) etkisi ve iç 

girişimciliğin bireysel iş performansı üzerinde etkisi belirlenmek istenmektedir. Aşağıda bu etkilerin 

sonuçlarına yer verilmektedir. 

Tablo 6. Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum ve Boyutlarının Bireysel İş Performansına Etkisine İlişkin 

Bulgular 

 
Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız Değişken  

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standartlaştırılmış 

Katsayılar 𝒕 𝒑 
Collinearity İstatistiği 

Ⱥ 𝑺𝒆 𝜷 Tolerans VIF 

1.
 M

o
d

el
 

B
ir

ey
se

l 
İş

 

P
e

rf
o

rm
an

s

ı 

(Sabit) 2,732 0,170   16,083 0,000   

Dijital Teknolojiye Yönelik 

Tutum 
0,376 0,045 0,369 8,406 0,000 - - 

2.
 M

o
d

el
 

B
ir

ey
se

l 
İş

 P
er

fo
rm

an
sı

 (Sabit) 2,144 0,178   12,041 0,000     

Kurumda Teknoloji Kullanımı, 

Teknolojiye Yönelik İlgi ve 

Benim İçin Teknoloji 

0,227 0,047 0,256 4,819 0,000 0,549 1,822 

Yetkinlik 0,106 0,032 0,164 3,268 0,001 0,610 1,638 

Olumsuz Yönler -0,034 0,020 -0,069 -1,677 0,094 0,904 1,106 

Sosyal Ağlar 0,019 0,020 0,042 0,961 0,337 0,810 1,234 

Eğlence Amaçlı Kullanım -0,081 0,018 -0,184 -4,419 0,000 0,892 1,121 

Bilinçli Kullanım 0,211 0,037 0,257 5,714 0,000 0,764 1,309 

1. Model Durbin Watson İstatistiği (DW): 1,698           R2: 0,134            F:70,661         𝑝:0,000  

2. Model DW: 2,006                                                            R2: 0,307           F:34,134         𝑝:0,000  

Birinci modelde Basit Doğrusal Regresyon analizi kullanılmıştır. Bu modelde dijital teknolojiye yönelik tutum 

iş performansının %13,4’ünü (R2= 0,134) açıkladığı görülmektedir. Bağımsız değişkenin bağımlı değişken 

üzerindeki etkisini gösteren ANOVA testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=70,661, p=0,000≤0,01). 

Yukarıdaki tabloya göre sabit değer ve bağımsız değişkenin katsayıları anlamlıdır. Modelin DW istatistiği 1,5-

2,5 arasında yer aldığı için otokorelasyon olmadığı görünmektedir. Sonuç olarak çalışanların dijital teknolojiye 

yönelik tutumunun iş performansını pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir (𝛽=0,369). Çıkan sonuca göre 

Hipotez 1 kabul edilmiştir. Araştırmaya ilişkin basit doğrusal regresyon modeli aşağıda gösterilmektedir. 

İş Performansı= 2,732+ 0,376*Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum 

İkinci modelde Çoklu Doğrusal Regresyon analizi kullanılmıştır. Bu modelde de kurumda teknoloji kullanımı, 

teknolojiye yönelik ilgi ve benim için teknoloji, yetkinlik, eğlence amaçlı ve bilinçli kullanım değişkenleri 

birlikte iş performansının %30,7’sini (R2=0,307) açıkladığı görülmektedir. Bağımsız değişkenin bağımlı 

değişken üzerindeki etkisini gösteren ANOVA testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=34,134, 

p=0,000≤0,01). Yukarıdaki tabloya göre sabit değer ve bağımsız değişkenlerin (kurumda teknoloji kullanımı, 

teknolojiye yönelik ilgi ve benim için teknoloji, yetkinlik, eğlence amaçlı ve bilinçli kullanım) katsayıları 

anlamlıdır. Modelin DW istatistiği 1,5-2,5 arasında yer aldığı için otokorelasyon olmadığı görünmektedir. VIF 

değeri 10’un altında, tolerans değeri 0,2’nin üstünde olduğu için bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal 

bağlantı bulunmamaktadır. Sonuç olarak çalışanların kurumda teknoloji kullanımlarının, teknolojiye yönelik 

ilgilerinin ve kendileri için teknoloji algılarının (𝛽=0,256), dijital teknolojideki yetkinliklerinin (𝛽=0,164), 

eğlence amaçlı (𝛽=-0,184) ve bilinçli kullanımlarının (𝛽=0,257) iş performanslarını etkilediği tespit edilmiştir. 

Çoklu doğrusal regresyon modeli aşağıda gösterilmektedir. 

İş Performansı=2,144+0,227*Kurumda Teknoloji Kullanımı, Teknolojiye Yönelik İlgi ve Benim İçin Teknoloji + 

0,106*Yetkinlik - 0,181*Eğlence Amaçlı Kullanım + 0,211*Bilinçli Kullanım 
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Sonuç olarak Hipotez 1 kabul edilse bile tüm alt boyutların bireysel iş performansına etkisi saptanmadığı için 

Hipotez 1 kısmen kabul edilmektedir. 

Tablo 7. Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumun ve Boyutlarının Bağlamsal Performansa Etkisi 

   
Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız Değişken 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standartlaştırılmış 

Katsayılar 𝒕 𝒑 

Collinearity 

İstatistiği 

𝑩 𝑺𝒆 𝜷 Tolerans VIF 

1.
 M

o
d

el
 

B
ağ

la
m

sa
l 

P
e

rf
o

rm
an

s 

(Sabit) 2,966 0,238   12,481 0,000   

Dijital Teknolojiye 

Yönelik Tutum 
0,290 0,063 0,214 4,630 0,000 - - 

2.
 M

o
d

el
 

B
ağ

la
m

sa
l 

P
er

fo
rm

an
s 

(Sabit) 2,531 0,263   9,627 0,000     

Kurumda Teknoloji 

Kullanımı, Teknolojiye 

Yönelik İlgi ve Benim 

İçin Teknoloji 

0,235 0,070 0,198 3,369 0,001 0,549 1,822 

Yetkinlik 0,093 0,048 0,109 1,958 0,051 0,610 1,638 

Olumsuz Yönler -0,066 0,030 -0,100 -2,191 0,029 0,904 1,106 

Sosyal Ağlar 0,042 0,029 0,071 1,456 0,146 0,810 1,234 

Eğlence Amaçlı 

Kullanım 
-0,122 0,027 -0,208 -4,516 0,000 0,892 1,121 

Bilinçli Kullanım 0,134 0,054 0,123 2,467 0,014 0,764 1,309 

1. Model 
 DW: 1,940 

R2: 0,044 F:21,435 p:0,000         

2. Model R2: 0,147 F:13,882 p:0,000         

Birinci modelde dijital teknolojiye yönelik tutum bağlamsal performansının %4,4’ünü (R2= 0,044) açıkladığı 

görülmektedir. ANOVA testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=21,435, p=0,000≤0,01). Yukarıdaki tabloya 

göre sabit değer ve bağımsız değişkenin katsayıları anlamlıdır. Modelin DW istatistiği 1,5-2,5 arasında yer 

aldığı için otokorelasyon olmadığı görünmektedir. Sonuç olarak çalışanların dijital teknolojiye yönelik 

tutumunun bağlamsal performansı etkilediği belirlenmiştir (𝛽=0,214). Bu sonuca göre Hipotez 1a kabul 

edilmiştir. Basit doğrusal regresyon modeli aşağıda gösterilmektedir. 

Bağlamsal Performans= 2,966+0,290*Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum 

İkinci modelde kurumda teknoloji kullanımı, teknolojiye yönelik ilgi ve benim için teknoloji, olumsuz yönler, 

eğlence amaçlı ve bilinçli kullanım değişkenleri birlikte iş performansının %14,7’sini (R2= 0,147) açıkladığı 

görülmektedir. ANOVA testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=13,882, p=0,000≤0,01). Yukarıdaki tabloya 

göre sabit değer ve bağımsız değişkenlerin (kurumda teknoloji kullanımı, teknolojiye yönelik ilgi ve benim 

için teknoloji, olumsuz yönler, eğlence amaçlı kullanım ve bilinçli kullanımı) katsayıları anlamlıdır. Modelin 

DW istatistiği 1,5-2,5 arasında yer aldığı için otokorelasyon olmadığı görünmektedir. VIF değeri 10’un altında, 

tolerans değeri 0,2’nin üstünde olduğu için bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı 

bulunmamaktadır. Sonuç olarak çalışanların kurumda teknoloji kullanımlarının, teknolojiye yönelik 

ilgilerinin ve kendileri için teknoloji algılarının (𝛽=0,198), dijital teknolojinin olumsuz yönlerine ilişkin 

algılarının (𝛽=-0,100), eğlence amaçlı (𝛽=-0,208) ve bilinçli kullanımlarının (𝛽=0,123) bağlamsal 

performanslarını etkilediği tespit edilmiştir. Çoklu doğrusal regresyon modeli aşağıda gösterilmektedir. 

Bağlamsal Performans = 2,531+0,235*Kurumda Teknoloji Kullanımı, Teknolojiye Yönelik İlgi ve Benim İçin Teknoloji - 

0,066*Olumsuz Yönler - 0,122*Eğlence Amaçlı Kullanım + 0,134*Bilinçli Kullanım 

Sonuç olarak Hipotez 1a hipotezi kabul edilse bile tüm alt boyutların bağlamsal performansa etkisi 

saptanmadığı için Hipotez 1a kısmen kabul edilmektedir. 
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Tablo 8. Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumun ve Boyutlarının Görev Performansına Etkisi 

  
Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız Değişken 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standartlaştırılmış 

Katsayılar 𝒕 𝒑 

Collinearity 

İstatistiği 

𝑩 𝑺𝒆 𝜷 Tolerans VIF 

1.
 M

o
d

el
 

G
ö

re
v

 

P
e

rf
o

rm
an

sı
 

(Sabit) 2,564 0,171   15,020 0,000   

Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum 0,438 0,045 0,418 9,734 0,000 - - 

2.
 M

o
d

el
 

G
ö

re
v

 P
e

rf
o

rm
an

sı
 

(Sabit) 1,867 0,179  10,451 0,000     

Kurumda Teknoloji Kullanımı, 

Teknolojiye Yönelik İlgi ve Benim 

İçin Teknoloji 

0,222 0,047 0,243 4,692 0,000 0,549 1,822 

Yetkinlik 0,114 0,032 0,173 3,525 0,000 0,610 1,638 

Olumsuz Yönler -0,012 0,021 -0,023 -0,561 0,575 0,904 1,106 

Sosyal Ağlar 0,002 0,020 0,005 0,112 0,911 0,810 1,234 

Eğlence Amaçlı Kullanım -0,051 0,018 -0,114 -2,803 0,005 0,892 1,121 

Bilinçli Kullanım 0,265 0,037 0,314 7,169 0,000 0,764 1,309 

1. Model DW: 1,993 R2: 0,173 F:94,749 𝑝:0,000         

2. Model DW: 2,034 R2: 0,340 F:39,544 𝑝:0,000         

Birinci modelde dijital teknolojiye yönelik tutum görev performansının %17,3’ünü (R2= 0,173) açıkladığı 

görülmektedir. ANOVA testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=94,740, p=0,000≤0,01). Yukarıdaki tabloya 

göre sabit değer ve bağımsız değişkenin katsayıları anlamlıdır. Modelin DW istatistiği 1,5-2,5 arasında yer 

aldığı için otokorelasyon olmadığı görünmektedir. Sonuç olarak çalışanların dijital teknolojiye yönelik 

tutumunun görev performansını etkilediği belirlenmiştir (𝛽=0,418). Çıkan sonuca göre Hipotez 1b kabul 

edilmiştir. Basit doğrusal regresyon modeli aşağıda gösterilmektedir. 

Görev Performansı= 2,564+0,438*Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum 

İkinci modelde kurumda teknoloji kullanımı, teknolojiye yönelik ilgi ve benim için teknoloji, yetkinlik, eğlence 

amaçlı ve bilinçli kullanım değişkenleri birlikte iş performansının %34,0’ını (R2= 0,340) açıkladığı 

görülmektedir. ANOVA testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=39,544, p=0,000≤0,01). Yukarıdaki tabloya 

göre sabit değer ve bağımsız değişkenlerin (kurumda teknoloji kullanımı, teknolojiye yönelik ilgi ve benim 

için teknoloji, yetkinlik, eğlence amaçlı ve bilinçli kullanım) katsayıları anlamlıdır. Modelin DW istatistiği 1,5-

2,5 arasında yer aldığı için otokorelasyon olmadığı görünmektedir. VIF değeri 10’un altında, tolerans değeri 

0,2’nin üstünde olduğu için bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı bulunmamaktadır. Sonuç 

olarak çalışanların kurumda teknoloji kullanımlarının, teknolojiye yönelik ilgilerinin ve kendileri için teknoloji 

algılarının (𝛽=0,243), dijital teknolojideki yetkinliklerinin (𝛽=0,173), eğlence amaçlı (𝛽=-0,114) ve bilinçli 

kullanımlarının (𝛽=0,314) görev performanslarını etkilediği tespit edilmiştir. Çoklu doğrusal regresyon modeli 

aşağıda yer almaktadır. 

Görev Performansı = 1,867+0,222*Kurumda Teknoloji Kullanımı, Teknolojiye Yönelik İlgi ve Benim İçin Teknoloji + 

0,114*Yetkinlik - 0,051*Eğlence Amaçlı Kullanım + 0,265*Bilinçli Kullanım 

Sonuç olarak Hipotez 1b hipotezi kabul edilse bile tüm alt boyutların görev performansına etkisi saptanmadığı 

için Hipotez 1b kısmen kabul edilmektedir. 
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Tablo 9. Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumun ve Boyutlarının İç Girişimciliğe Etkisi 

  
Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız Değişken 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standartlaştırılmış 

Katsayılar 𝒕 𝒑 

Collinearity 

İstatistiği 

𝑩 𝑺𝒆 𝜷 Tolerans VIF 

1.
 M

o
d

el
 

İç
 

G
ir

iş
im

ci
li

k
 

(Sabit) 2,522 0,209   12,076 0,000   

Dijital Teknolojiye Yönelik 

Tutum 
0,378 0,055 0,309 6,877 0,000 -  - 

2.
 M

o
d

el
 

İç
 G

ir
iş

im
ci

li
k

 

(Sabit) 2,649 0,233   11,364 0,000     

Kurumda Teknoloji 

Kullanımı, Teknolojiye 

Yönelik İlgi ve Benim İçin 

Teknoloji 

0,065 0,062 0,061 1,050 0,294 0,549 1,822 

Yetkinlik 0,179 0,042 0,232 4,232 0,000 0,610 1,638 

Olumsuz Yönler -0,049 0,027 -0,082 -1,814 0,070 0,904 1,106 

Sosyal Ağlar 0,140 0,026 0,258 5,428 0,000 0,810 1,234 

Eğlence Amaçlı Kullanım -0,080 0,024 -0,151 -3,333 0,001 0,892 1,121 

Bilinçli Kullanım 0,055 0,048 0,056 1,136 0,257 0,764 1,309 

1. Model DW: 1,622 R2: 0,093 F:47,295 𝑝:0,000         

2. Model DW: 1,644 R2: 0,177 F:17,100 𝑝:0,000         

Birinci modelde dijital teknolojiye yönelik tutum iç girişimciliğin %9,3’ünü (R2= 0,093) açıkladığı 

görülmektedir. ANOVA testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=47,295, p=0,000≤0,01). Yukarıdaki tabloya 

göre sabit değer ve bağımsız değişkenin katsayıları anlamlıdır. Modelin DW istatistiği 1,5-2,5 arasında yer 

aldığı için otokorelasyon olmadığı görünmektedir. Sonuç olarak çalışanların dijital teknolojiye yönelik 

tutumunun iç girişimciliği etkilediği belirlenmiştir (𝛽=0,309). Çıkan sonuca göre Hipotez 2 kabul edilmiştir. 

Basit doğrusal regresyon modeli aşağıda yer almaktadır. 

İç Girişimcilik= 2,522+0,378*Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum 

İkinci modelde yetkinlik, sosyal ağlar, eğlence amaçlı ve bilinçli kullanım değişkenleri birlikte iç girişimciliğin 

%17,7’sini (R2= 0,177) açıkladığı görülmektedir. ANOVA testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=17,100, 

p=0,000≤0,01). Yukarıdaki tabloya göre sabit değer ve bağımsız değişkenlerin (yetkinlik, sosyal ağlar, eğlence 

amaçlı kullanım ve bilinçli kullanım) katsayıları anlamlıdır. Modelin DW istatistiği 1,5-2,5 arasında yer aldığı 

için otokorelasyon olmadığı görünmektedir. VIF değeri 10’un altında, tolerans değeri 0,2’nin üstünde olduğu 

için bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı bulunmamaktadır. Sonuç olarak çalışanların dijital 

teknolojideki yetkinliklerinin (𝛽=0,232), sosyal ağların kullanımının (𝛽=0,258), eğlence amaçlı (𝛽=-0,151) ve 

bilinçli kullanımların (𝛽=0,056) iç girişimciliği etkilediği tespit edilmiştir. Çoklu doğrusal regresyon modeli 

aşağıda gösterilmektedir. 

İç Girişimcilik = 2,649+0,179*Yetkinlik+0,140 Sosyal Ağlar - 0,080*Eğlence Amaçlı Kullanım + 0,055*Bilinçli 

Kullanım 

Sonuç olarak Hipotez 2 kabul edilse bile tüm alt boyutların iç girişimciliğe etkisi saptanmadığı için Hipotez 2 

kısmen kabul edilmektedir. 
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Tablo 10. Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumun ve Boyutlarının Yenilik ve Örgütsel Yenilenmeye Etkisi 

  
Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız Değişken 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standartlaştırılmış 

Katsayılar 𝒕 𝒑 

Collinearity 

İstatistiği 

𝑩 𝑺𝒆 𝜷 Tolerans VIF 

1.
 M

o
d

el
 

Y
en

il
ik

 v
e 

Ö
rg

ü
ts

el
 

Y
en

il
en

m
e 

(Sabit) 2,801 0,238   11,761 0,000   

Dijital Teknolojiye Yönelik 

Tutum 
0,344 0,063 0,251 5,489 0,000 -  - 

2.
 M

o
d

el
 

Y
en

il
ik

 v
e 

Ö
rg

ü
ts

el
 Y

en
il

en
m

e 

(Sabit) 2,631 0,274   9,612 0,000     

Kurumda Teknoloji 

Kullanımı, Teknolojiye 

Yönelik İlgi ve Benim İçin 

Teknoloji 

0,166 0,073 0,138 2,286 0,023 0,549 1,822 

Yetkinlik 0,073 0,050 0,085 1,480 0,140 0,610 1,638 

Olumsuz Yönler -0,010 0,031 -0,014 -0,304 0,761 0,904 1,106 

Sosyal Ağlar 0,098 0,030 0,161 3,236 0,001 0,810 1,234 

Eğlence Amaçlı Kullanım -0,073 0,028 -0,124 -2,622 0,009 0,892 1,121 

Bilinçli Kullanım 0,087 0,057 0,078 1,529 0,127 0,764 1,309 

1. Model DW: 1,627 R2: 0,061 F:30,124 𝑝:0,000         

2. Model DW: 1,663 R2: 0,097 F:9,031 𝑝:0,000         

Birinci modelde dijital teknolojiye yönelik tutum yenilik ve örgütsel yenilenmenin %6,1’ini (R2= 0,061) 

açıkladığı görülmektedir. ANOVA testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=30,124, p=0,000≤0,01). 

Yukarıdaki tabloya göre sabit değer ve bağımsız değişkenin katsayıları anlamlıdır. Modelin DW istatistiği 1,5-

2,5 arasında yer aldığı için otokorelasyon olmadığı görünmektedir. Sonuç olarak çalışanların dijital teknolojiye 

yönelik tutumunun yenilik ve örgütsel yenilenmeyi etkilediği belirlenmiştir (𝛽=0,251). Çıkan sonuca göre 

Hipotez 2a kabul edilmiştir. Aşağıda basit doğrusal regresyon modeline yer verilmiştir. 

Yenilik ve Örgütsel Yenilenme = 2,801+0,344*Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum 

İkinci modelde kurumda teknoloji kullanımı, teknolojiye yönelik ilgi ve benim için teknoloji, sosyal ağlar, 

eğlence amaçlı kullanım değişkenleri birlikte yenilik ve örgütsel yenilenmenin %9,7’sini (R2= 0,097) açıkladığı 

görülmektedir. ANOVA testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=9,031, p=0,000≤0,01). Yukarıdaki tabloya 

göre sabit değer ve bağımsız değişkenlerin (kurumda teknoloji kullanımı, teknolojiye yönelik ilgi ve benim 

için teknoloji, sosyal ağlar, eğlence amaçlı kullanım) katsayıları anlamlıdır. Modelin DW istatistiği 1,5-2,5 

arasında yer aldığı için otokorelasyon olmadığı görünmektedir. VIF değeri 10’un altında, tolerans değeri 

0,2’nin üstünde olduğu için bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı bulunmamaktadır. Sonuç 

olarak çalışanların kurumda teknoloji kullanımı, teknolojiye yönelik ilgi ve benim için teknoloji (𝛽=0,138), 

sosyal ağların kullanımının (𝛽=0,161), eğlence amaçlı kullanımlarının (𝛽=-0,124) yenilik ve örgütsel 

yenilenmeyi etkilediği tespit edilmiştir. Çoklu doğrusal regresyon modeli aşağıda yer almaktadır. 

Yenilik ve Örgütsel Yenilenme = 2,631+0,098*Sosyal Ağlar - 0,073*Eğlence Amaçlı Kullanım 

Sonuç olarak Hipotez 2a kabul edilse bile tüm alt boyutların yenilik ve örgütsel yenilenme özelliğine etkisi 

saptanmadığı için Hipotez 2a kısmen kabul edilmektedir. 
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Tablo 11. Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumun ve Boyutlarının Yeni Girişim Yönelimine Etkisi 

  
Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız Değişken 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standartlaştırılmış 

Katsayılar 𝒕 𝒑 

Collinearity 

İstatistiği 

𝑩 𝑺𝒆 𝜷 Tolerans VIF 

1.
 M

o
d

el
 

Y
en

i 

G
ir

iş
im

 

Y
ö

n
et

im
i 

(Sabit) 2,764 0,263   10,509 0,000   

Dijital Teknolojiye Yönelik 

Tutum 
0,332 0,069 0,221 4,798 0,000 - - 

2.
 M

o
d

el
 

Y
en

i 
G

ir
iş

im
 Y

ö
n

et
im

i 

(Sabit) 2,999 0,299   10,038 0,000     

Kurumda Teknoloji 

Kullanımı, Teknolojiye 

Yönelik İlgi ve Benim İçin 

Teknoloji 

0,012 0,079 0,009 0,154 0,878 0,549 1,822 

Yetkinlik 0,223 0,054 0,235 4,119 0,000 0,610 1,638 

Olumsuz Yönler -0,049 0,034 -0,067 -1,426 0,155 0,904 1,106 

Sosyal Ağlar 0,121 0,033 0,182 3,659 0,000 0,810 1,234 

Eğlence Amaçlı Kullanım -0,096 0,031 -0,148 -3,134 0,002 0,892 1,121 

Bilinçli Kullanım 0,025 0,062 0,021 0,409 0,683 0,764 1,309 

1. Model DW: 1,656 R2: 0,047 F:30,124 𝑝:0,000         

2. Model DW: 1,675 R2: 0,104 F:9,685 𝑝:0,000         

Birinci modelde dijital teknolojiye yönelik tutum yeni girişim yönelimini %4,7’sini (R2= 0,047) açıkladığı 

görülmektedir. ANOVA testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=30,124, p=0,000≤0,01). Yukarıdaki tabloya 

göre sabit değer ve bağımsız değişkenin katsayıları anlamlıdır. Modelin DW istatistiği 1,5-2,5 arasında yer 

aldığı için otokorelasyon olmadığı görünmektedir. Sonuç olarak çalışanların dijital teknolojiye yönelik 

tutumunun yeni girişim yönelimini etkilediği belirlenmiştir (𝛽=0,221). Çıkan sonuca göre Hipotez 2b kabul 

edilmiştir. Basit doğrusal regresyon modeli aşağıda verilmektedir. 

Yeni Girişim Yönelimi = 2,764+0,332*Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum 

İkinci modelde yetkinlik, sosyal ağlar, eğlence amaçlı kullanım değişkenleri birlikte yeni girişim yöneliminin 

%10,4’ünü (R2= 0,104) açıkladığı görülmektedir. ANOVA testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=9,685, 

p=0,000≤0,01). Yukarıdaki tabloya göre sabit değer ve bağımsız değişkenlerin (yetkinlik, sosyal ağlar, eğlence 

amaçlı kullanım) katsayıları anlamlıdır. Modelin DW istatistiği 1,5-2,5 arasında yer aldığı için otokorelasyon 

olmadığı görünmektedir. VIF değeri 10’un altında, tolerans değeri 0,2’nin üstünde olduğu için bağımsız 

değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı bulunmamaktadır. Sonuç olarak çalışanların dijital teknolojideki 

yetkinliklerinin (𝛽=0,235), sosyal ağların kullanımının (𝛽=0,182), eğlence amaçlı kullanımlarının (𝛽=-0,148) 

yeni girişim yönelimini etkilediği tespit edilmiştir. Çoklu doğrusal regresyon modeli aşağıdadır. 

Yeni Girişim Yönelimi = 2,999+0,223*Yetkinlik+0,121*Sosyal Ağlar - 0,096*Eğlence Amaçlı Kullanım  

Sonuç olarak Hiptez 2b kabul edilse bile tüm alt boyutların yeni girişim yönetimi özelliğine etkisi 

saptanmadığı için Hipotez 2b kısmen kabul edilmektedir. 

Tablo 12. Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumun ve Boyutlarının Proaktifliğe Etkisi 

  
Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız Değişken 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standartlaştırılmış 

Katsayılar 𝒕 𝒑 

Collinearity 

İstatistiği 

𝑩 𝑺𝒆 𝜷 Tolerans VIF 

1.
 M

o
d

el
 

P
ro

ak
ti

fl
ik

 

(Sabit) 1,733 0,317   5,474 0,000   

Dijital Teknolojiye Yönelik 

Tutum 
0,496 0,083 0,271 5,949 0,000 -  - 

2.
 M

o
d

el
 

P
ro

ak
ti

fl
ik

 

(Sabit) 2,213 0,350   6,317 0,000     

Kurumda Teknoloji 

Kullanımı, Teknolojiye 

Yönelik İlgi ve Benim İçin 

Teknoloji 

-0,033 0,093 -0,021 -0,356 0,722 0,549 1,822 

Yetkinlik 0,296 0,064 0,256 4,653 0,000 0,610 1,638 

Olumsuz Yönler -0,113 0,040 -0,127 -2,809 0,005 0,904 1,106 

Sosyal Ağlar 0,236 0,039 0,290 6,073 0,000 0,810 1,234 

Eğlence Amaçlı Kullanım -0,068 0,036 -0,086 -1,894 0,059 0,892 1,121 
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Bilinçli Kullanım 0,041 0,073 0,028 0,568 0,571 0,764 1,309 

1. Model DW: 1,953 R2: 0,071 F:35,386 𝑝:0,000         

2. Model DW: 2,003 R2: 0,171 F:16,442 𝑝:0,000         

Birinci modelde dijital teknolojiye yönelik tutum proaktifliğin %7,1’ini (R2= 0,071) açıkladığı görülmektedir. 

ANOVA testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=35,386, p=0,000≤0,01). Yukarıdaki tabloya göre sabit 

değer ve bağımsız değişkenin katsayıları anlamlıdır. Modelin DW istatistiği 1,5-2,5 arasında yer aldığı için 

otokorelasyon olmadığı görünmektedir. Sonuç olarak çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumunun 

proaktifliği etkilediği belirlenmiştir (𝛽=0,271). Çıkan sonuca göre Hiptez 2c kabul edilmiştir. Bu analize ilişkin 

basit doğrusal regresyon modeli aşağıda verilmektedir. 

Proaktiflik = 1,733+0,496*Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum 

İkinci modelde yetkinlik, olumsuz yönler, sosyal ağlar değişkenleri birlikte proaktifliğin %17,1’ini (R2=0,171) 

açıkladığı görülmektedir. ANOVA testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=16,442, p=0,000≤0,01). 

Yukarıdaki tabloya göre sabit değer ve bağımsız değişkenlerin (yetkinlik, olumsuz yönler, sosyal ağlar) 

katsayıları anlamlıdır. Modelin DW istatistiği 1,5-2,5 arasında yer aldığı için otokorelasyon olmadığı 

görünmektedir. VIF değeri 10’un altında, tolerans değeri 0,2’nin üstünde olduğu için bağımsız değişkenler 

arasında çoklu doğrusal bağlantı bulunmamaktadır. Sonuç olarak çalışanların dijital teknolojideki 

yetkinliklerinin (𝛽=0,256), dijital teknolojideki olumsuz algıların (𝛽=-0,127), sosyal ağların kullanımının 

(𝛽=0,290) proaktifliği etkilediği tespit edilmiştir. Çoklu doğrusal regresyon modeli aşağıdadır. 

Proaktiflik = 2,213+0,296*Yetkinlik-0,113*Olumsuz yönler+0,236*Sosyal Ağlar 

Sonuç olarak Hipotez 2c kabul edilse bile tüm alt boyutların proaktiflik özelliğine etkisi saptanmadığı için 

Hipotez 2c kısmen kabul edilmektedir. 

Tablo 13. İç Girişimciliğin ve Boyutlarının İş Performansına Etkisi 

  
Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız Değişken 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standartlaştırılmış 

Katsayılar 𝒕 𝒑 

Collinearity 

İstatistiği 

𝑩 𝑺𝒆 𝜷 Tolerans VIF 

1.
 M

o
d

el
 

İş
  

P
er

fo
rm

an
sı

 

(Sabit) 3,226 0,150   21,458 0,000   

İç Girişimcilik 0,234 0,038 0,281 6,198 0,000 - - 

2.
 M

o
d

el
 

İş
  

P
er

fo
rm

an
sı

 (Sabit) 3,195 0,153   20,820 0,000     

Yenilik ve Örgütsel 

Yenilenme 
0,155 0,040 0,208 3,830 0,000 0,693 1,442 

Yeni Girişim 

Yönelimi 
0,036 0,038 0,054 0,963 0,336 0,660 1,516 

Proaktiflik 0,048 0,029 0,087 1,675 0,095 0,766 1,305 

1. Model DW: 1,953 R2: 0,077 F:38,411 𝑝:0,000         

2. Model DW: 1,822 R2: 0,078 F:13,626 𝑝:0,000         

Birinci modelde iç girişimcilik iş performansının %7,7’sini (R2= 0,077) açıkladığı görülmektedir. ANOVA testi 

sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=38,411, p=0,000≤0,01). Yukarıdaki tabloya göre sabit değer ve bağımsız 

değişkenin katsayıları anlamlıdır. Modelin DW istatistiği 1,5-2,5 arasında yer aldığı için otokorelasyon 

olmadığı görünmektedir. Sonuç olarak çalışanların iç girişimciliğinin iş performansını etkilediği belirlenmiştir 

(𝛽=0,281). Çıkan sonuca göre Hipotez 3 kabul edilmiştir. Analize ilişkin basit doğrusal regresyon modeli 

aşağıda yer almaktadır.  

İş Performansı= 3,226+0,234*İç Girişimcilik 

İkinci modelde yenilik ve örgütsel yenilenme değişkeni iş performansının %7,8’ini (R2= 0,077) açıkladığı 

görülmektedir. ANOVA testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=13,626, p=0,000≤0,01). Yukarıdaki tabloya 

göre sabit değer ve bağımsız değişkenin (yenilik ve örgütsel yenilenme) katsayıları anlamlıdır. Modelin DW 

istatistiği 1,5-2,5 arasında yer aldığı için otokorelasyon olmadığı görünmektedir. VIF değeri 10’un altında, 

tolerans değeri 0,2’nin üstünde olduğu için bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı 

bulunmamaktadır. Sonuç olarak çalışanların yenilik ve örgütsel yenilenme girişimciliğin (𝛽=0,208) iş 
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performansını etkilediği tespit edilmiştir. Analize ilişkin çoklu doğrusal regresyon modeli aşağıda yer 

almaktadır. 

İş Performansı = 3,195+0,155*Yenilik ve Örgütsel Yenilenme 

Sonuç olarak Hipotez 3 hipotezi kabul edilse bile tüm alt boyutların bireysel iş performansına etkisi 

saptanmadığı için Hipotez 3 kısmen kabul edilmektedir. 

Tablo 14. İç Girişimciliğin ve Boyutlarının Bağlamsal Performansa Etkisi 

  
Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standartlaştırılmış 

Katsayılar 𝒕 𝒑 

Collinearity 

İstatistiği 

𝑩 𝑺𝒆 𝜷 Tolerans VIF 

1.
 M

o
d

el
 

B
ağ

la
m

sa
l 

P
er

fo
rm

a
n

s 

(Sabit) 3,028 0,203   
14,94

2 
0,000   

İç Girişimcilik 0,261 0,051 0,236 5,132 0,000     

2.
 M

o
d

el
 

B
ağ

la
m

sa
l 

 

P
er

fo
rm

a
n

s 

(Sabit) 2,982 0,207   
14,41

4 
0,000     

Yenilik ve 

Örgütsel 

Yenilenme 

0,187 0,054 0,189 3,430 0,001 0,693 1,442 

Yeni Girişim 

Yönelimi 
0,036 0,051 0,040 0,703 0,482 0,660 1,516 

Proaktiflik 0,046 0,039 0,063 1,193 0,233 0,766 1,305 

1. Model DW: 1,874          R2: 0,053       F:26,337         𝑝:0,000 

2. Model DW: 1,900          R2: 0,054       F:9,598           𝑝:0,000 

Birinci modelde iç girişimcilik bağlamsal performansın %5,3’ünü (R2= 0,053) açıkladığı görülmektedir. 

ANOVA testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=26,337, p=0,000≤0,01). Yukarıdaki tabloya göre sabit 

değer ve bağımsız değişkenin katsayıları anlamlıdır. Modelin DW istatistiği 1,5-2,5 arasında yer aldığı için 

otokorelasyon olmadığı görünmektedir. Sonuç olarak çalışanların iç girişimciliğinin bağlamsal performansı 

etkilediği belirlenmiştir (𝛽=0,236). Çıkan sonuca göre Hipotez 3a kabul edilmiştir. Analize ilişkin basit 

doğrusal regresyon modeli aşağıda yer almaktadır. 

Bağlamsal Performans= 3,028+0,261*İç Girişimcilik 

İkinci modelde yenilik ve örgütsel yenilenme değişkeni bağlamsal performansın %5,4’ünü (R2= 0,054) 

açıkladığı görülmektedir. ANOVA testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=9,598, p=0,000≤0,01). 

Yukarıdaki tabloya göre sabit değer ve bağımsız değişkenin (yenilik ve örgütsel yenilenme) katsayıları 

anlamlıdır. Modelin DW istatistiği 1,5-2,5 arasında yer aldığı için otokorelasyon olmadığı görünmektedir. VIF 

değeri 10’un altında, tolerans değeri 0,2’nin üstünde olduğu için bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal 

bağlantı bulunmamaktadır. Sonuç olarak çalışanların yenilik ve örgütsel yenilenme girişimciliğin (𝛽=0,189) 

bağlamsal performansı etkilediği tespit edilmiştir. Çoklu doğrusal regresyon modeli aşağıda yer almaktadır. 

Bağlamsal Performans = 2,982+0,187*Yenilik ve Örgütsel Yenilenme 

Sonuç olarak Hiptez 3a kabul edilse bile tüm alt boyutların bağlamsal performansa etkisi saptanmadığı için 

Hipotez 3a kısmen kabul edilmektedir. 
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Tablo 15. İç Girişimciliğin ve Boyutlarının Görev Performansına Etkisi 

  
Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız Değişken 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standartlaştırılmış 

Katsayılar 𝒕 𝒑 

Collinearity 

İstatistiği 

𝑩 𝑺𝒆 𝜷 Tolerans VIF 

1.
 M

o
d

el
 

G
ö

re
v

 

P
e

rf
o

rm
an

sı
 

(Sabit) 3,368 0,156   21,598 0,000   

İç Girişimcilik 0,214 0,039 0,251 5,480 0,000 - - 

2.
 M

o
d

el
 

G
ö

re
v

 

P
e

rf
o

rm
an

sı
 (Sabit) 3,348 0,159   21,006 0,000     

Yenilik ve Örgütsel 

Yenilenme 
0,132 0,042 0,173 3,141 0,002 0,693 1,442 

Yeni Girişim Yönelimi 0,037 0,039 0,053 0,937 0,349 0,660 1,516 

Proaktiflik 0,050 0,030 0,087 1,658 0,098 0,766 1,305 

1. Model DW: 1,780          R2: 0,061         F:30,029      𝑝:0,000 

2. Model DW: 1,802          R2: 0,059         F:10,429      𝑝:0,000 

Birinci modelde iç girişimcilik görev performansının %6,1’ini (R2=0,061) açıkladığı görülmektedir. ANOVA 

testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=30,029, p=0,000≤0,01). Yukarıdaki tabloya göre sabit değer ve 

bağımsız değişkenin katsayıları anlamlıdır. Modelin DW istatistiği 1,5-2,5 arasında yer aldığı için 

otokorelasyon olmadığı görünmektedir. Sonuç olarak çalışanların iç girişimciliğinin görev performansını 

etkilediği belirlenmiştir (𝛽=0,251). Çıkan sonuca göre Hipotez 3b kabul edilmiştir. Basit doğrusal regresyon 

modeli aşağıda yer almaktadır. 

Görev Performansı= 3,368+0,251*İç Girişimcilik 

İkinci modelde yenilik ve örgütsel yenilenme değişkeni görev performansının %5,9’unu (R2= 0,059) açıkladığı 

görülmektedir. ANOVA testi sonuçlarına göre model anlamlıdır (F=9,598, p=0,000≤0,01). Yukarıdaki tabloya 

göre sabit değer ve bağımsız değişkenin (yenilik ve örgütsel yenilenme) katsayıları anlamlıdır. Modelin DW 

istatistiği 1,5-2,5 arasında yer aldığı için otokorelasyon olmadığı görünmektedir. VIF değeri 10’un altında, 

tolerans değeri 0,2’nin üstünde olduğu için bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı 

bulunmamaktadır. Sonuç olarak çalışanların yenilik ve örgütsel yenilenme girişimciliğin (𝛽=0,173) görev 

performansını etkilediği tespit edilmiştir. Çoku doğrusal regresyon modeli aşağıda belirtilmektedir. 

Bağlamsal Performans = 2,982+0,187*Yenilik ve Örgütsel Yenilenme 

Sonuç olarak Hipotez 3b kabul edilse bile tüm alt boyutların görev performansına etkisi saptanmadığı için 

Hipotez 3b kısmen kabul edilmektedir. 

Yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan etkileşim değerleri yönetim literatürü açısından değerlendirilerek, 

teorik çerçeve ve uygulama ile ilgili yorumlar ve gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler “Sonuç ve 

Tartışma” bölümünde sunulmaktadır. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA   

Günümüz dünyasında, her alanda yaşanan hızlı ve etkili değişim ve dönüşüm gerek birey gerek kurum 

gerekse sistemler üzerinde çok büyük öneme sahip olan bir süreci ortaya çıkarmaktadır. Yönetimin her 

konusunda olduğu gibi, değişim yönetiminin de ne denli başarılı olarak uygulanabildiği, başta firmalar 

açısından çok büyük bir öneme sahip bir çalışma alanı olarak giderek daha fazla önem kazanmaktadır. 

Firmaların içinde bulundukları değişim ve rekabet ortamının iyi ve başarılı bir biçimde yönetilmesi, 

varlıklarını sürdürebilmeleri açısından yaşamsal bir hal almaktadır. Bu bağlamda değişim ve değişime bağlı 

olarak dijitalleşme ve rekabetin firmaların performansı üzerindeki etkisi öne çıkmaktadır. Firmaların 

dijitalleşme süreçleri ve çalışanlarının dijital teknolojiye yönelik tutumları, iç girişimcilik ve bu alandaki 

yenilikçi tutum ve davranışlar ile ilgili süreç ve değişkenlerin yönetimi, firma bünyesindeki çalışanların 

bireysel performansını ve firma performansını doğrudan etkileyebilmektedir.  

Son dönemlerde sıklıkla tartışılmaya başlanan “Yeni Normal” kavramı; göreli olarak artan hızlı rekabet 

ortamı, örgüt yönetiminin geçmişe kıyasla farklılaşması ve özellikle bilgi ve iletişim sistemlerinin, üretim ve 

tüketim alanlarında kullanılmaya başlanması ile birlikte; tüm bireyler ve örgütler için yepyeni bir dönemin 
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başlangıcını ifade etmektedir. Bu dönemde örgütler içinde yeteneğini farkeden bireylerin, bulundukları 

profesyonel pozisyonlarından ayrılarak girişimci olarak kendi firmalarını kurmaları yadsınamaz bir 

gerçekliktir. Bu ve benzeri unsurlar, organizasyonların yenilikçi ve yaratıcı çalışanlarını kaybetmesine ve 

rekabet ortamında zarar görmelerine zemin oluşturabilmektedir. Bu bağlamda firmaların iç girişimcilik 

faaliyetlerini arttırması ve bu nitelikteki çalışanlarını firma bünyesinde tutarak yenilik ve farklılaşma 

stratejilerini gerçekleştirmesi çok büyük bir avantaj elde etmelerini sağlamaktadır. Bu süreç örgütlerin tüm 

sistem, süreç ve ekipmanlarının ilgili politikaya uyarlanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Örgütlerin 

teknolojik ve teknik altyapısının rekabet avantajı elde etmekteki katkısı düşünüldüğünde, çalışanlarının 

yenilikçi fikirleri, yetenekleri ve entelektüel birikimlerinin de en az bu seviyede stratejik öeneme sahip olduğu 

söylenebilir. Yenilikçi ve gelişime açık çalışanların örgütsel bağlılıklarının yüksek olması ve uzun vadede 

örgüt bünyesinde olmaları, rekabet avantajı ve sürdürülebilir büyüme için yaşamsal öneme sahiptir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, örgüt bünyesindeki bireylerin bu bağlamda değerlendirilmesi yanında, dış çevredeki 

yenilikçi, değer ve fark yaratabilecek bireylerin örgüte kazandırılabilmesi de çok önemli bir faaliyet olarak 

gerçekleştirilmelidir.   

Firmalar hem iç hem de dış ortamlarındaki değişiklikleri etkin ve etkili biçimde yönetmek durumundadırlar. 

Çevresel koşullara uyum sağlamak, yeni tendlere odaklanmak, gelişmeleri takip etmek gibi reaktif 

uygulamalar yanında gelecekte olması muhtemel tüm değişim ve dönüşümlerin firma ve bünyesindeki tüm 

çalışanların üzerindeki olası farklı etkilerinin önceden belirlenmesi için gerekli yapı, sistem ve süreçlerin 

tasarlanması gerekmektedir. Bu amaçla gerçekleştirilecek, gerek reaktif gerekse proaktif yaklaşımdaki tüm 

yönetsel faaliyetler, hem dijital teknoloji hem de iç girişimcilik süreçleri ile desteklenmelidir. 

Firmaların rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri ve sürdürülebilir büyümeye sahip olabilmeleri için iç 

girişimcilik ve bireysel performans stratejik öneme sahip iki faktör olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, 

çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumunun iş performansını, bağlamsal performans alt boyutunda 

etkilediği belirlenmiştir. Çalışanların kurumda teknoloji kullanımlarının, teknolojiye yönelik ilgilerinin ve 

kendileri için teknoloji algılarının, dijital teknolojinin olumsuz yönlerine ilişkin algılarının, eğlence amaçlı ve 

bilinçli kullanımlarının da bağlamsal performansları üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmışıtr. 

Çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumunun iş performansının, görev performansı alt boyutunu 

etkilediği sonucu da çalışmanın önemli çıktılarından bir tanesidir. Dijital teknolojiye yönelik tutumların iş 

performansını etkilediğine ilişkin yerli ve yabancı araştırmalar incelenmiş ancak bu iki değişkenin birlikte ele 

alındığı bir araştırma bulunamamıştır. Bu çalışma sonraki çalışmalara öncü olacak bir araştırma niteliği 

taşıyacaktır.  

Çalışanların kurumda teknoloji kullanımlarının, teknolojiye yönelik ilgilerinin ve kendileri için teknoloji 

algılarının, dijital teknolojideki yetkinliklerinin, eğlence amaçlı ve bilinçli kullanımlarının görev 

performanslarını etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca günümüzde dijitalleşmenin işletme performansları 

açısından çok önemli hale gelmesi ve dijitalleşme eğilimli inovasyon tabanlı çalışmaları daha güçlü rekabet 

unsuru haline dönüştürmesinin, işletmelerde iç girişimciliği ve performansı daha da artıracağı 

öngörülmektedir.  

Guth ve Ginsberg (1990), Covin ve Slevin (1991), Russel ve Russel, (1992), Zahra (1991,1993); Zahra ve Covin 

(1995), Lumpkin ve Dess (1996), Dess, Lumpkin ve Covin (1997), Antoncic (2000), Antoncic ve Hisrich (2001) 

araştırmalarında iç girişimcilik faaliyetlerinin firmaların performansı üzerinde pozitif etkisinin olduğunu 

tespit etmişlerdir. Bu sonuçlar bu çalışmanın sonucunu desteklemektedir. Demirer, Cindiloğlu Demirer ve 

Yürürer’in 2019 yılındaki araştırmasında iç girişimcilik özellikleri boyutlarından yenilik ve proaktiflik 

faktörünün işgören performansı boyutlarından görev ve bağlamsal performansı etkilediği yer almaktadır. Bu 

çalışmanın sonucununda ise yenilik ve örgütsel yenilenme tek bir faktör atında toplanmaktadır ve görev ile 

bağlamsal performansı etkilemektedir. Proaktiflik özelliği ise bu iki iş performansı boyutunu etkilemediği 

görülmektedir. Dolayısıyla Demirer, Cindiloğlu Demirer ve Yürürer’in çalışmasındaki analiz sonucunu 

kısmen desteklemektedir. Demirer, Cindiloğlu Demirer ve Yürürer araştırmasında iç girişimciliğin risk alma 

alt boyutunun görev ve bağlamsal performans üzerindeki doğrudan etkisini anlamlı bulmamamıştır. Bu 

çalışmada risk alma boyutu yeni girişim yönelimi olarak isimlendirilmektedir görev ve bağlamsal performansı 

etkilememektedir ve dolayısıyla yukarıda sözü edilen araştırma sonucu yapılmış olan bu araştırmayı 

desteklemektedir. Yukarıdaki sözü geçen araştırmada özerklik boyutu görev ve bağlamsal performansı 
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etkilememektedir. Bu çalışmada ise özerklik boyutu örgütsel yenilenme olarak isimlendirilmektedir ve bu 

boyut görev ve bağlamsal performansı etkilemektedir. Diğer çalışmanın sonucunu desteklememektedir. 

Bu çalışmanın kısıtı araştırmanın belli bir sektörde ve belli bir sayıda katılımcı ile yapılabilmesidir.  Çalışmanın 

sınırlılıkları bağlamı değerlendirildiğinde, endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe çalışanlardan 

ulaşılabildiği kadarı analize dahil edilebilmiştir. Araştırmanın sadece belirli bir sektörde ve zaman aralığında 

yapılması ve erişim kısıtları sınırlılık olarak değerlendirilebilir. Saha araştırmasının farklı sektörlerde ve daha 

çok sayıda veri ile ve bölgesel veya küresel çapta yapılmasının hem literatüre hem de sektörel çalışma 

alanlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Amaç – Toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin yerinde 

uygulanması, kaliteli bir sağlık politikası ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile mümkündür. Bu 

hizmetlerin yerine getirilmesinde sağlık yöneticilerine çok önemli roller düşmektedir. Bu çalışmanın 

amacı sağlık çalışanlarının sağlıkta gerçekleşen değişimi nasıl değerlendirdiklerini belirlemek ve 

değişime karşı tutumlarını ölçmektir.  

Yöntem – Araştırma kapsamında Elazığ ilinde faaliyet gösteren Özel Medikal Park Hastanesi ve 

Elazığ Devlet Hastanesinde çalışan 276 sağlık çalışanına ulaşılmıştır. Araştırmada Seren (2005) 

tarafından geliştirilen 29 maddelik Değişime Karşı Tutum Ölçeği ve bilgi formundan 

yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 21 istatistik programı ile analiz edilmiştir.  

Bulgular – Elde edilen bulgulara göre sağlık çalışanlarının kişisel bilgilerinin değişime dair tutum 

geliştirmede farklı etkilerinin bulunduğu ve DKTÖ en düşük puan ortalamasının kamu 

hastanesinde olduğu tespit edilmiştir.  

Tartışma – Bu çalışma sonucunda sağlık çalışanlarının değişime karşı kaygılarının azaltılması 

yönünde çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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Purpose – Raising the level of public health is possible by implementing preventive health services 

in place, by improving quality health policy and living conditions. The fulfillment of these services 

has a crucial role for health care providers. The aim of this study is to determine how health workers 

perceive the change in health and to measure their attitudes towards change.  

Design/methodology/approach – Within the scope of the research, 276 health workers working in 

Private Medical Park Hospital and Elazığ State Hospital operating in Elazığ province were reached. 

The 29-item Variation Attitude Scale and information form developed by Seren (2005) were used in 

the research. Data obtained without study were analyzed by SPSS 21 statistical program.  

Findings – According to the findings, it was determined that the personal information of the health 

workers had different effects on improving the attitude towards change and the lowest average score 

of the DKTÖ was found in the public hospital.  

Discussion – As a result of this study, it is suggested that health workers should try to reduce their 

concerns about change. 

1. Giriş 

Değişim genel anlamı ile “herhangi bir şeyde belirli bir sürede oluşan farklılaşma” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Başka bir tanımla değişim, bir bütünün parçaları, parçaların ilişkileri, önceki duruma göre nicel ve nitel şekilde 

gözlemlenebilen bir farklılığın oluşmasına denir (Özmen ve Sönmez 2007: 178).  

Teknoloji, sosyal, ekonomi ve siyasi yapıların sürekli şekilde değişmesi işletmeler üzerinde çevreye uyum 

amacıyla değişim yönünde bir baskı oluşturmakta, sistemin yapı ve işleyişinde de gerekli değişiklikleri 

yapmaya zorlamaktadır. Günümüz işletmeleri varlığını sürdürebilmek ve faaliyet gösterdikleri pazarda 

rekabet edebilmek için çevrelerinde yaşanan değişim sürecine uyum sağlamak durumundadır. Yaşanan bu 

baskı ve zorunluluk, işletmelerin işleyişinde önemli bazı değişim ve gelişmeler meydana getirmektedir. 
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Günümüzün en temel itici gücü olan değişim artık bir varlık-yokluk sorunu haline gelmiştir. Günümüzde 

yaşanan değişim, geleneksel çizginin dışında, farklı durumlarda farklı düşünce tarzlarının geliştirilmesi 

ihtiyacını ortaya koymuştur. Bu temel değişiklik, değişime “hızlı, yoğun ve etkin” müdahaleyi zorunlu 

kılmıştır (Yeniçeri, 2002: 9). 

Günümüzde insanlar zamanlarının çoğunu çalıştıkları kurumlarda geçirmektedirler. Çalışan insanlar hizmet 

verdikleri kurumlarda yaşanan değişimlere ayak uydurmak zorundadırlar. 21. yüzyıl işletmeler için 

değişimin alansal olarak arttığı ve rekabet edebilirlik açısından değişime hızlı ve etkin uyum sağlamanın 

öneminin arttığı bir yüzyılı temsil etmektedir (Akgeyik, 2001: 120). Günümüzde, değişimin gerekli 

olmasından ziyade değişim ve dönüşümün sürekliliğinin nasıl sağlanacağı önem kazanmıştır. Günümüzde, 

küreselleşme nedeniyle oluşan hızlı rekabet ortamında kabul gören diğer bir gerçek te, değişimin ve gelişimin 

yönetimini kavrayamamış, stratejilerini yenilememiş ve hatta bu durumu tehdit olarak algılamış olan 

işletmelerin ayakta kalma şanslarının olmadığıdır (Ünal, 2012: 22). 

Sağlık hizmetleri, toplumda yaşayan kişileri çeşitli sakatlık ve hastalıklardan koruyarak, psikolojik, ekonomik 

ve toplumsal açıdan hayatlarını huzur içerisinde idame ettirebilmelerini amaçlayan faaliyetler bütünüdür 

(Akdur, 2006: 17-20). Sağlık hizmetlerinin hayati özelliği, hizmetlerin üretiminde çalışanların oynadığı ciddi 

rol ile sahip olduğu özellikler sağlık çalışanlarının önemini arttırmış ve etki alanlarının gelişmesine yol 

açmıştır (Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2015: 343). Sağlığı elde etmek, korumak, güçlendirmek ve devamlılığını 

sağlanmak amacıyla, ürün ve hizmet üreten tüm kurum ve kuruluşlardan oluşan yapı da sağlık sektörünü 

oluşturmaktadır (Akın, 2007: 6). Sağlık personeli, insan sağlığının korunup ve geliştirilmesi, hastalıkların 

teşhis ve tedavi edilmesi, ruhsal, bedensel ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinin oluşturulması ve devamının 

sağlanması amacıyla çalışan kişilerdir (www.turkadlitip.com).  

21. yüzyıldaki değişimlerin öncülük ettiği kurumlardan biri de sağlık kurumlarıdır. Ülkemizde sağlık 

sisteminde yaşanan değişim ve sağlıkta dönüşüm programı süreciyle beraber sağlık hizmetlerinin 

sunumunda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Sağlık Bakanlığının sağlıkta dönüşüm programının sağlık 

çalışanlarına etkilerini ölçmek için yaptırdığı sağlık çalışanları memnuniyeti araştırmasına göre; performansa 

dayalı ek ödeme, izin kullanma sırasında ek ödemenin kesilmesi, meslekler arasında ek ödemede büyük 

farklılıkların olması, ek ödemelerin geleceği ile ilgili belirsizlik gibi memnuniyetsizlik nedenleri belirlenmiştir 

(Sağlık Bakanlığı, 2009: 100-150). Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda aynı zamanda bu hizmetleri sunan 

sağlık çalışanlarının başarılı ve üretken olabilmeleri için, sağlık kurumlarında yaşanan değişime karşı 

göstermiş oldukları bağlılık önem arz etmektedir. 

Örgütsel Değişim 

Değişim ihtiyacı işletmelerin kendi iç dinamiklerinden oluştuğu gibi işletme dışındaki faktörlerin etkisiyle de 

oluşabilmektedir. İşgücünün değişen yapısı ile özellikle nitelikli işgücü oranında yaşanan artış, işgücü 

piyasalarını bu değişimlere uyum sağlamaya zorlamaktadır. Sanayi toplumundaki standart istihdam şekilleri, 

yerini bilgi toplumunda standart dışı istihdam şekillerine bırakmaktadır. Teknolojide yaşanan hızlı değişim, 

arz-talepteki değişiklikler ve konjoktürel dalgalanmaların sıradanlaştığı bir durumda işletmeler tarafından 

değişime uyum sağlama, dahası değişimi yönlendirmenin önemi kavranmıştır (Düzel Dilden, 2010: 7). 

Örgütsel değişimdeki amaç, çevredeki değişimlere uyum sağlamak ve bunun sonucunda rekabetin yoğun 

ortamına uyum sağlamaktır. Buradaki en önemli faktör, işletmedeki insan faktörüdür. Bilgi, yetenek ve 

davranış olarak çalışanlarını çağın gereklerine uyumlaştırmadan, sadece teknolojik araçları, süreçleri ve 

yapılarında değişiklik yapan işletmeler uzun dönemli başarılar elde edemeyecektir. Bu bağlamda işletmelerin 

rekabetin yoğun olduğu ortamda, yetkinlikleri arttırılan ve işletme amaçlarına inanan insan kaynağını 

oluşturmak temel bir zorunluluktur (Düzel Dilden, 2010: 8). 

İşletmeleri değişime zorlayan nedenleri başlık altında incelemek mümkündür. Bu nedenler örgüt içi ve örgüt 

dışı şeklindedir (Dursun, 2007: 40-41). İçsel nedenler: organizasyon yapısındaki bazı gelişme, durum ve 

olaylara dairdir. Örneğin verimliliğin düşük olması, kalite açısında düşüş, moral düzeyi düşüklüğü, kişi ya 

da gruplar arasındaki çatışmaların yoğunluğu, çalışan beklentilerindeki artış gibi unsurlar, işletme içerisinde 

çeşitli konularda değişiklik yapılmasını gerekli kılmaktadır. Dışsal nedenler: rekabet, kültür ve kültürel 

değerlerdeki değişim, teknolojide yaşanan değişim, bilimsel alanda yaşanan değişim, ihtiyaçların artması, 
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kaynakların kullanım biçiminde oluşan değişimler, işletme sahiplerinin amaçlarındaki değişimler olarak 

sıralanmaktadır (Seren, 2005: 43-44). 

Değişim Yönetimi 

Değişim, değişim sürecini yönetme, değişime karşı dirençlerle başa çıkma gibi konular yönetimde temel 

sorunları oluşturmuştur. İşletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için değişimi yaşamak ve değişimi işletme 

vizyonu haline getirerek sürekli kılmak gerekmektedir (Koçel, 2010: 28). Çevre şartlarının kaçınılmaz kıldığı 

değişim, yeniden örgütlenme, yeni çalışma yöntemlerine uyum sağlama kısacası değişimi yönetmeyi 

kaçınılmaz hale getirmektedir (White, 2000: 162). Bazı işletmeler değişimin süreçlerini içerisinde bulundukları 

toplumdan daha çabuk gerçekleştirirken, bazıları ise bu değişimi daha yavaş gerçekleştirmektedir. Bununla 

birlikte, faaliyet sürdürdükleri toplumum değişim hızından daha az değişen işletmelerin varlıklarını 

sürdürmesi olası değildir. Bunun için, özellikle işletmede karar verme merciindeki yöneticilerin toplumda 

yaşanan değişimleri izleyerek, işletmelerindeki değişimi yönetmeleri oldukça önem arz etmektedir (Jones, 

1998: 15).  

Değişimi kişisel düzeyde ve örgütsel düzeyde ele almak mümkündür. Kişisel düzeyde değişim işletmelerde 

değişimin ana unsurudur. Bu sebeple her işletmede çalışanı yaratıcı kılma yönünde farklı önlemler alınarak 

bu konuda farklı öneriler geliştirilmektedir. Kişisel düzeydeki değişim; çalışanla işletme arasındaki biçimsel, 

psikolojik ve sosyal ilişkilere etki etmektedir. Biçimsel yön, çalışanın işletmede yaptığı iş ile ilgili kendisiyle 

işletme arasında; psikolojik yön, çalışanın işletmeye bağlılığını oluşturan; sosyal yön ise çalışan ile işletmenin 

kişisel kültür yapısı ve değer yargıları arasındaki ilişkileri açıklamaktadır (Siegal, 1998: 230-235). Örgütsel 

düzeyde değişim ise, değişen çevre koşullarından dolayı, işletmenin etkililiğini artırma, iş gereklerini yerine 

getirme, işletme çalışanları ve müşterilerinin beklentilerine cevap verme maksadıyla işletmenin tümünde 

etkileşim göz önüne alınarak değişiklikler yapılmasıdır. İşletmelerin faaliyet gösterdikleri çevrenin sürekli 

değişmesi, çevrede oluşan tepkiler doğrultusunda varlığını sürdürmesi, yapı ve amaçlarını yeniden 

düzenleyerek yeni bir oluşum içerisine girmelerini gerektirmektedir (Tokat, 2012: 24). 

Değişimi başarıyla gerçekleştirmek için, vizyonu belirginleştirilme ve paylaşımını sağlama, değişimin 

gerçekleşmesi için gereken faaliyetleri ayrıntılı olarak belirleme, işlerin yapılması için gereken sorumluluğu 

dağıtma, işleri öncelik durumuna göre sıralama, planları hayata geçirebilmek için gerekli bütçeyi hazırlama, 

uygulama ekipleri ve yapıları oluşturma, işleri liyakat esasına göre dağıtma, gerektiğinde personel takviyesi 

yapma, uygulamayı gerçekleştirmek için gerekli prosedürleri oluşturmak gereklidir (Altındiş, Altındiş ve 

Saylı, 2011: 91). 

2.Yöntem 

Çalışma, sağlıkta dönüşüm programıyla beraber yaşanan değişimlere karşı çalışanların görüş, tutum ve 

davranışlarını değerlendirmeye yönelik literatür taramasından oluşan ilk bölüm ile birlikte, Elazığ ilinde 

faaliyet gösteren bir özel ve bir de kamuya ait iki sağlık kurumundaki uygulamadan oluşmaktadır. Çalışma 

2017 yılında Mayıs-Haziran ayları arasında yapılmıştır. Saha çalışması ile ilgili gerekli izinleri almak için 

yapılan görüşmelerde kurum yetkililerinin yönlendirme ve talepleri doğrultusunda, anket formlarının ilgili 

kurumun görevlendirdiği personel nezaretinde yürütülmesine karar verilmiştir.  

Çalışmadan elde edilen veriler SPSS.21 istatistik programı ile analize tabi tutulmuştur. Çalışmadan elde edilen 

veriler normal dağılım göstermediği için parametrik olmayan testler (Kolmogorof Simirnov, Mann-Whitney 

U testi ve Kruskall Wallis) kullanılmıştır. Güvenirlik analizi kullanılarak Crombach Alfa katsayısı tespit 

edilmiştir. Veriler tablolarda aritmetik ortalama (±), standart sapma, katılımcı sayı ve yüzdesi şeklinde 

belirtilerek güven aralığı %90 olarak alınmıştır. 

Araştırmanın temel hipotezi; Sağlık çalışanlarının değişime yönelik dirençlerinin olduğu ve bu direnç 

algısının sosyo demografik özelliklere göre farklılık oluşturduğudur. 

Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın amacı sağlık çalışanlarının sağlık sektöründe Sağlıkta Dönüşüm Programıyla beraber yaşanan 

değişimlere karşı görüşlerini, tutumlarını ve davranışlarını değerlendirmektir. Ayrıca çalışma, sağlıkta 

dönüşüm programı uygulamalarının yöneticiler ve yönetici olmayan sağlık çalışanlarınca değerlendirilerek 

bu programa karşı direncin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır. Bu temel amaç doğrultusunda 
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demografik bilgiler ile değişime karşı tutum ölçeği boyutları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi de 

amaçlanmıştır. 

Bu araştırmadan elde edilecek sonuçlarla sağlık personelinin mevcut değişimlere karşı tutumlarını izleme ve 

gelecekte yapılacak olan yeni çalışma sonuçlarıyla literatürde yer alan araştırmalarla karşılaştırma yapmak 

amaçlanmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilecek yeni sağlık reformlarında sağlık 

çalışanlarının bu reformlara karşı gösterecekleri tutumların incelenmesinde faydalanılması gibi nihai 

hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırma evrenini, Elâzığ’da faaliyet gösteren Özel Medikal Park Hastanesi ve Elazığ Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi çalışanı olan 1265 sağlık personeli oluşturmaktadır. Evren kapsamındaki tüm sağlık çalışanlarına 

ulaşılarak anketin uygulanması arzu edilmiştir. Ancak izin, görevlendirme ve anketin doldurulmak 

istenmemesi gibi nedenlerle sağlık çalışanlarına 450 anket dağıtılabilmiştir. Dağıtılan anketlerden 287’si geri 

dönmüştür. Dağıtılan anketlerden geri dönen anket formları incelenmiş, hatalı ya da eksik doldurulan 

formların değerlendirmeye dâhil edilmemesi sonucu 276 anket formu analiz kapsamına alınmıştır. Örneklem 

sayısı (276), araştırma evreninin % 21,82’sini oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Verileri toplamada Kişisel Bilgiler Formu ile Değişime Karşı Tutum Ölçeğinden (DKTÖ) yararlanılmıştır. 

Kişisel Bilgiler Formu: Katılımcıların kişisel bilgilerini ölçmeye yönelik bu form, çalışanların yaş, cinsiyet, 

medeni durum, eğitim durumu, çalışma süresi, unvan, idari görevin olup olmaması ve çalışılan kurumun 

kamu veya özel sektörde olma durumuna ilişkin sekiz sorudan oluşmaktadır. 

Değişime Karşı Tutum Ölçeği: Seren (2005)’in geliştirdiği çalışanların değişime karşı tutumunu ölçmeyi 

amaçlayan 29 ifadeden oluşmaktadır. Likert tipinde hazırlanan ölçekteki tüm maddeler “kesinlikle 

katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, “katılıyorum”, “kesinlikle katılıyorum” olarak 1-5 puan 

aralığında sıralanmıştır. DKTÖ’ den alınabilecek en düşük puan 29, en yüksek puan da 145’tir. Ölçekten elde 

edilen puan toplamı değişime yönelik algının düzeyini belirlemektedir. Ölçekten elde edilen puan toplamının 

yükselişi değişime yönelik algıda pozitif yönde artış olduğunu göstermektedir. Seren (2005) ölçeğin Cronbach 

Alfa değerini 0,910 olarak bulmuş, bu çalışmada da ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0,916 olarak tespit edilmiştir. 

Bu bağlamda ölçeğin güvenilirliğinin yüksek derecede olduğu tespit edilmiştir. 

3. Bulgular   

Tablo 1. Ölçeğin Faktör ve Güvenilirlik Analizi 

Boyutlar Faktör Yükleri Cronbach Alpha 

Değişimde Kurumsal Politika ,888 

D8 ,757  

D7 ,748  

D9 ,744  

D5 ,657  

D4                                 ,654 

D10 ,611  

D1 ,608  

D2 ,605  

D11  ,587  

D12  ,552  

D3  ,541  

D6  ,496  
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Değişimin Sonuçları ,812 

D16  ,684  

D17  ,674  

D29 ,653  

D20 ,593  

D28 ,592  

D27 ,576  

D25 ,443  

D26 ,388  

Değişime Direnç ,637 

D15 ,579  

D22 ,745  

D23 ,682  

D21 ,606  

D13 ,506  

Değişimi Yönetim Tarzı ,507 

D19 ,570  

D18 ,567  

D24 ,505  

D14 ,496  

Tablo 2.2 incelendiğinde; Değişime Karşı Tutum Ölçeğinin alt boyutlarının Cronbach Alpha katsayısı 0,507 ile 

0,888 arasında değiştiği Değişime Karşı Tutum Ölçeğinin genel Cronbach Alpha katsayısı ise 0,916 olarak 

hesaplanmıştır.  Yapılan faktör analizi sonucunda, Değişime Karşı Tutum Ölçeğinin öngörüldüğü gibi 4 

faktörle açıklandığı görülmüştür. Kullanılan ölçeklere ilişkin Cronbach Alfa katsayılarına bakıldığında, 

Cronbach Alfa değeri 0,80 - 1,00 aralığında olduğu için ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir 

(Büyüköztürk, 2006: 171; Kalaycı, 2008: 405). 

Tablo 2. Sosyo - Demografik Özelliklere Yönelik Bulgular 

Sosyo-Demografik Bilgiler  n % 

Yaş 

18-25 36 13,0 

26-30 64 23,2 

31-35 48 17,4 

36-40 65 23,6 

41ve üstü 63 22,8 

Cinsiyet 
Kadın 136 49,3 

Erkek 140 50,7 

Medeni Durum 
Evli 151 54,7 

Bekâr 125 45,3 

Eğitim Durumu 

Lise 70 25,4 

Ön lisans 72 26,1 

Lisans 58 21,0 

Lisansüstü 76 27,5 

Unvan Durumu Tabip 77 27,9 
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Tabip Dışı Sağlık Personeli 77 27,9 

İdari Personel 122 44,2 

Çalışma Süresi 

1 Yıldan Az 14 5,1 

1-3 Yıl 70 25,4 

4-6 Yıl 80 29,0 

7-10 Yıl 42 15,2 

10 Yıl Üzeri 70 25,4 

İdari Görev Durumu 
Evet 26 9,4 

Hayır 250 90,6 

Çalıştığı Sektör 
Kamu  168 60,9 

Özel 108 39,1 

 Toplam 276 100 

Araştırmanın örnekleminin yaş itibariyle dağılımına bakıldığında, katılımcıların %13’ü 18-25 yaş, %23,2’si 26-

30 yaş, % 17,4’ ü 31-35 yaş, %23,6 ‘sı 36-40 yaş, % 22,8‘i ise 41-üstü yaş aralığında yer almaktadır. Bu çerçevede 

örneklem ağırlıklı olarak (%53,6’sı) 18-30 yaş aralığında bulunmaktadır. Tablo üzerinde de görüldüğü gibi 

örneklemin %13’ü iş gücüne yeni katıldığı düşünülen 18-25 yaş aralığındaki genç çalışanlardan oluşmaktadır. 

Araştırma örnekleminin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, katılımcıların % 49,3’ünü kadın çalışanlar 

oluşturmakta, erkek katılımcıların da örneklemin geneli içindeki ağırlığının % 50,7 seviyesinde olduğu 

görülmektedir.  

Araştırma örneklemine medeni durum açısından bakıldığında, katılımcıların %54,7’sinin evli katılımcılardan, 

örneklemin %45,3’ünün ise bekâr katılımcılardan oluştuğu görülmektedir. 

Örnekleme dâhil edilen çalışanlar cinsiyete göre incelendiğinde, eğitim düzeylerinin oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu verilere göre, örneklemin % 21’inin üniversite, % 26,1’inin meslek yüksekokulu, % 

25,4’ünün lise, % 27,5’inin ise lisansüstü eğitime sahip olduğu görülmektedir. Zira örneklem dâhilindeki 

kurumların kaliteli hizmet sunmak için iş gücü özelikleri ile yetkinliklere önem vermesinin, çalışan seçimi ve 

istihdam süreçlerine insan kaynakları politikası çerçevesinde hareket ettiği görülmektedir. Bu çerçevede 

araştırma örnekleminin eğitim durumunun oldukça iyi bir seviyede olduğu görülmektedir. 

Örnekleme meslekte çalışma süreleri açısından bakıldığında katılımcıların % 5,1’i 1 yıldan az , % 25,4’ü 1 ile 3 

yıllık bir süredir çalışmakta, % 29’u 4 ile 6 yıl arasında, %15,2’ si 7-10 yıl arasında,% 25,4’ ü ise 10 yıldan fazla 

çalışmakta olduğu görülmektedir. Söz konusu bulgular doğrultusunda, örneklem dâhilindeki kurum 

çalışanlarının kurumdaki kıdemlerinin yüksek olduğu söylenebilir. 

Örnekleme unvan durumu açısından bakıldığında, Tabipler % 27,9 Tabip dışındaki sağlık personeli % 27,9’luk 

kısmı teşkil etmekte, idari personel ise % 44,2’lik kısmı oluşturmaktadır. Bu bulgular doğrultusunda idari 

personelin çalışma koşulları müsait olduğu için çalışmaya katılımda daha hassas davrandığı söylenebilir. 

Örnekleme idari görev durumu açısından bakıldığında, katılımcıların % 9,4’ünün idari görevi olan çalışanlar 

oluşturmaktadır. Herhangi bir idari görevi bulunmayan çalışanların ise genel örneklem içindeki ağırlığı % 

90,6 seviyesinde olduğu görülmektedir. 

Araştırma örneklemi çalıştığı sektör açısından incelendiğinde, katılımcıların % 60,9’unu kamuda çalışan 

katılımcılar, özel sektörde çalışan katılımcıların ise örneklemin % 39,1’ ini oluşturduğu gözlenmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 3. Değişime Karşı Tutum Ölçeği (DKTÖ) Alt Boyut ve Toplam Puan Ortalaması 
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 Min Max Mean± SD Range 

DKTÖ Alt Boyutları     

Değişimde Kurumsal Politika 32,00 60,00 35,96±1,24 12-60 

Değişimin Sonuçları 23,00 40,00 23,79±1,17 8-40 

Değişime Direnç 11,00 25,00 14,04±1,14 5-25 

Değişimi Yönetim Tarzı 7,00 20,00 11,27±1,21 4-20 

DKTÖ Toplam Puanları 73,00 145,00 85,06±4,76 29-145 

Tablo 3’e bakıldığında Sağlık çalışanlarının değişime karşı tutum puan ortalaması 85,06±4,76’dır. Çalışanların 

DKTÖ’de değişimi yönetim tarzı ve değişime direnç alt boyut puanları sırası ile 11,27±1,21ve 14,04±1,14’dir. 

Çalışanların bu alt boyutlara ilişkin puanları diğer alt boyutlara nazaran daha düşüktür. 

Tablo 4. Değişime Karşı Tutum Ölçeği (DKTÖ) Maddelerine Verilen Yanıtların Alt Boyutlara 

Göre Dağılımı 

İfadeler  Kesin 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyoru

m 

Kesin 

Katılıyoru

m 

Değişimde Kurumsal Politika 

Kurumun değişim ihtiyacı yönetim 

tarafından önceden belirlenir. 
83 (30,1) 49 (17,8) 36 (13,0) 91 (33,0) 17 (6,2) 

Kurum yöneticileri değişime önyargısız 

yaklaşır. 
43 (15,6) 74 (26,8) 42 (15,2) 100 (36,2) 17 (6,2) 

Kurumda ulaşılmak istenen amaç ve 

performans hedefleri yönetim tarafından 

açıkça ifade edilir. 

23 (8,3) 49 (17,8) 49 (17,8) 145 (52,5) 10 (3,6) 

Kurumda değişim sonucunda, kaynaklar 

daha etkin ve verimli kullanılır. 
25 (9,1) 82 (29,7) 56 (20,3) 88 (31,9) 25 (9,1) 

Kurumda değişim ile hasta ihtiyaçları daha 

hızlı ve kaliteli karşılanır. 
10 (3,6) 83 (30,1) 64 (23,2) 91 (33,0) 28 (10,1) 

Kurumdaki değişimle beraber yönetim bilgi 

teknolojisinden daha etkin yararlanmamı 

sağlamaktadır. 

21 (7,6) 61 (22,1) 64 (23,2) 93 (33,7) 37 (13,4) 

Yöneticiler değişimin tüm aşamalarında biz 

çalışanları yeterince destekler. 
39 (14,1) 54 (19,6) 97 (35,1) 71 (25,7) 15 (5,4) 

Yöneticiler değişim sırasında, diğer ekip 

üyeleriyle işbirliğimi cesaretlendirir. 
61 (22,1) 67 (24,3) 56 (20,3) 68 (24,6) 24 (8,7) 

Yöneticiler, değişimin getirdiği tüm 

yenilikleri benimsememiz için çaba harcar. 
54 (19,6) 64 (23,2) 47 (17,0) 84 (30,4) 27 (9,8) 

Bir üst yöneticim yeni uygulamalarda bana 

model olur. 
47 (17,0) 66 (23,9) 59 (21,4) 79 (28,6) 25 (9,1) 

Kurumdaki değişim sürecinde ekip 

üyeleriyle işbirliği içinde çalışırım. 
18 (6,5) 49 (17,8) 49 (17,8) 135 (48,9) 25 (9,1) 

Değişim, kurumun misyon ve vizyonuna 

uygun olarak gerçekleşir.  
38 (13,8) 54 (19,6) 62 (22,5) 107 (38,8) 15 (5,4) 

Değişimin Sonuçları 

Kurumdaki değişim, kişisel gelişimime 

katkıda bulunur. 
60 (21,7) 56 (20,3) 54 (19,6) 94 (34,1) 12 (4,3) 

Değişim sürecinde kurumdaki değerler 

korunur. 
37 (13,4) 68 (24,6) 65 (23,6) 87 (31,5) 19 (6,9) 

Değişim sürecinde elde edilen sonuçların 

paylaşılması, değişimi kabulümü 

kolaylaştırır. 

21 (7,6) 81 (29,3) 66 (23,9) 87 (31,5) 21 (7,6) 

Değişim sonrasında oluşturulan çalışma 

grupları, değişimi sürekli kılar. 
34 (12,3) 84 (30,4) 66 (23,9) 78 (28,3) 14 (5,1) 
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Değişimin istenen sonuca ulaşmasında, ekip 

üyesi olarak kendimi sorumlu hissederim. 
19 (6,9) 63 (22,8) 59 (21,4) 112 (40,6) 23 (8,3) 

Yaşadığım değişim süreciyle kuruma 

bağlılığımı arttırır. 
36 (13,0) 64 (23,2) 67 (24,3) 85 (30,8) 24 (8,7) 

Kurumda yaşanan değişim sonucunda, 

kurumun verimliliği artar. 
31 (11,2) 68 (24,6) 71 (25,7) 85 (30,8) 21 (7,6) 

Yaşanan değişim kuruma kalıcı bir başarı 

sağlar. 
22 (8,0) 74 (26,8) 71 (25,7) 88 (31,9) 21 (7,6) 

Değişime Direnç 

Kurumdaki değişim, ekip üyeleriyle 

ilişkilerimi olumsuz etkilemektedir. 
33 (12,0) 107 (38,8) 53 (19,2) 65 (23,6) 18 (6,5) 

Kurumdaki değişim uygulamalarına tam 

olarak katılırım. 
16 (5,8) 75 (27,2) 90 (32,6) 74 (26,8) 21 (7,6) 

Değişim sürecine katılımda çalışma isteğim 

azalmaktadır. 
39 (14,1) 96 (34,8) 54 (19,6) 68 (24,6) 19 (6,9) 

Kurumdaki değişim sürecinde bazen işten 

ayrılmayı düşünmekteyim. 
49 (17,8) 83 (30,1) 57 (20,7) 71 (25,7) 16 (5,8) 

Değişim sürecine katılımda çekimser 

kalmaktayım. 
36 (13,0) 83 (30,1) 68 (24,6) 71 (25,7 18 (6,5) 

Değişimi Yönetim Tarzı 

Kurumdaki değişim sırasında, kendi iş 

alışkanlıklarımı sürdürmeme izin verilir. 
18 (6,5) 64 (23,2) 96 (34,8) 84 (30,4) 14 (5,1) 

Değişim ile ilgili istenen davranışı 

gösterdiğimde ödüllendirilirim. 
55 (19,9) 79 (28,6) 53 (19,2) 72 (26,1) 17 (6,2) 

Değişim sürecinde yapılan ödüllendirmede 

performansım dikkate alınır. 
53 (19,2) 73 (26,4) 62 (22,5) 72 (26,1) 16 (5,8) 

Yöneticiler değişim sürecinde zorlayıcı bir 

yaklaşım sergiler. 
46 (16,7) 81 (29,3) 54 (19,6) 73 (26,4) 22 (8,0) 

Tablo 4’ te katılımcıların Değişime Karşı Tutum Ölçeği (DKTÖ) sorularına verdikleri cevapların alt boyutlara 

göre dağılımı bulunmaktadır. Ölçeğin değişimde kurumsal politika alt boyutundaki yöneticilerin değişimin 

tüm aşamalarında çalışanları yeterince desteklediği ve kurumun ulaşmak istediği amaçların ve performans 

hedeflerinin yönetim tarafından açıkça ifade edildiğine yönelik maddelere en düşük oranda katılım sağlandığı 

tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada ölçeğin değişimin sonuçları alt boyutunda yer alan değişimin istenen sonuca ulaşmasında, 

ekibin bir üyesi olduğu için kendini sorumlu hissetme durumuna çalışanların % 48,9’u katılıyorum ve 

tamamen katılıyorum yanıtı vermiştir. Sağlık çalışanları, ölçekte kurumdaki değişimle birlikte yönetimin bilgi 

teknolojilerinden daha etkin yararlanmasını sağladığı ve kurumun ulaşmak istediği amaç ve hedeflerin 

yönetim tarafından açık bir şekilde ifade edildiğine yönelik maddelere diğer maddelere nazaran daha yüksek 

oranda katılım sağlamışlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5. Değişime Karşı Tutumun Mann Whitney Testine Göre Dağılımı 
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 N Sıra 

Ortalama 
W P 

Cinsiyet     

Kadın 136 146,01 
18368,00 ,123 

Erkek 140 131,20 

Medeni durum     

Evli 151 145,28 
16288,50 ,121 

Bekâr 125 130,31 

İdari görevi olma durumu     

Evet 26 162,15 
34010,00 ,112 

Hayır 250 136,04 

Çalıştığı sektör     

Kamu  168 104,79 
17604,50 ,000* 

Özel 108 190,94 

(P<0,05) 

Tablo 5.’e Katılımcıların, cinsiyet, medeni durum, idari görevin olması ve çalışılan sektör açısından 

bakıldığında: 

Katılımcıların, cinsiyet, medeni durum, idari görevin olması grupları arasında değişime karşı tutum puanları 

açısından istatistiki olarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. Katılımcıların, çalıştığı sektör grupları 

arasında değişime karşı tutum puanları açısından istatistiki olarak anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

Kamuda çalışanların puan sıralaması 104,79; özel sektörde çalışanların puan sıralaması ise 190,94’tür. Bu 

bulgulara göre; özel sektörde çalışanların değişime karşı tutum puanı sıralaması kamuda çalışanlara nazaran 

daha yüksektir. 

Tablo 6. Değişime Karşı Tutumun Kruskal Wallis Testine Göre Dağılımı 

 
N Sıra Ortalama X2 P 

Yaş     

18-25 36 157,24 

15,188 ,004* 

26-30 64 148,15 

31-35 48 162,33 

36-40 65 113,64 

41ve üstü 63 125,48 

Eğitim Durumu     

Lise 70 180,79 

36,869 ,000* 
Ön lisans 72 130,42 

Lisans 58 145,50 

Lisansüstü 76 101,86 

Unvan Durumu     

Hekim 77 107,31 

17,144 ,000* Hekim dışı sağlık personeli 77 144,08 

İdari personel 122 154,66 

Çalışma Süresi     

1 yıla kadar 14 179,43 

17,292 ,002* 

2-4 yıl 70 155,42 

5-7 yıl 80 148,13 

8-10 yıl 42 121,56 

10 yıl üstü 70 112,55 

(P<0,05) 
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Tablo 5.’e Katılımcıların, farklı yaş, eğitim durumu, unvan ve çalışma süresi açısından bakıldığında: 

Katılımcıların, yaş grupları arasında değişime karşı tutum puanları açısından istatistiki olarak anlamlı bir fark 

bulunduğu, 18-25 yaşındakilerin puan sıralamasının 157,24; 26-30 yaşındakilerin 148,15; 31-35 yaşındakilerin 

162,33; 36-40 yaşındakilerin 113,64; 41 yaş ve üstündekilerin puan sıralamasının ise 125,48 olduğu 

görülmektedir. Bu bulgulara göre 36-40 yaşındakiler en düşük değişime karşı tutum puanı sıralamasına 

sahipken, 31-35 yaşındakiler en yüksek puan sıralamasına sahiptir. 

Katılımcıların, öğrenim durumları arasında değişime karşı tutum puanları açısından istatistiki olarak anlamlı 

bir farkın bulunduğu, Lise mezunlarının puan sıralamasının 180,79; Ön lisans mezunlarının 130,42; Lisans 

mezunlarının 145,50; Lisansüstü mezunlarının puan sıralamasının ise 101,86 olduğu görülmektedir. Bu 

bulgulara göre lisansüstü mezunları en düşük değişime karşı tutum puanı sıralamasına sahipken lise 

mezunları en yüksek puan sıralamasına sahiptir. 

Katılımcıların, unvanları arasında değişime karşı tutum puanları açısından istatistiki olarak anlamlı bir farkın 

bulunduğu, Tabiplerin puan sıralamasının 107,31; Tabip dışı sağlık personelinin 144,08; idari personelin puan 

sıralamasının ise 154,66 olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre tabiplerin değişime karşı tutum puanı 

sıralaması en düşük, idari personelin puan sıralaması ise en yüksektir. 

Katılımcıların, meslekte çalışma süresi arasında değişime karşı tutum puanları açısından istatistiki olarak 

anlamlı bir farkın bulunduğu, 1 yıldan az çalışanların puan sıralamasının 179,43; 1-3 yıldır çalışanların 155,42; 

4-6 yıldır çalışanların 148,13; 7-10 yıldır çalışanların 121,56; 10 yıldan fazla sürede çalışanların puan 

sıralamasının ise 112,55 olduğu görülmektedir.  Bu bulgulara göre meslekte 10 yıldan fazla sürede çalışanlar 

en düşük değişime karşı tutum puanı sıralamasına sahipken 1 yıldan az çalışanlar en yüksek puan 

sıralamasına sahiptir. Başka bir deyişle; çalışanların çalışma süreleri arttıkça değişime karşı tutumlarında 

azalma görülmektedir.  

4. Sonuç ve Tartışma 

Sağlık hizmetleri ülkelerin ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel ve entelektüel politikalarının temelini 

oluşturmaktadır. Bu hizmetleri sunanların başında sağlık çalışanları gelmektedir. İnsan sağlığı gibi önemli ve 

hassas hizmet veren sağlık çalışanların sağlık kurumlarında yaşanan değişimlere karşı göstermiş oldukları 

tutum değerlendirilmiştir. Etkili bir sağlık hizmeti için insan kaynakları dediğimiz emek yoğun bir sektör olan 

sağlıkta, hizmetlerin verimli, kaliteli, erişilebilir ve zamanında sunulabilmesi için sağlık çalışanlarının iş 

doyumlarının ve motivasyonlarının yüksek, yöneticilerle ilişkilerinde başarılı olması ve yaşanan değişimlere 

ayak uydurmaları gerekmektedir.  

Günümüzde yoğun bir şekilde yaşanan rekabet ve değişimden kaynaklanan stres, moral düşüklüğü ve 

çalışanlar arasındaki zayıf iletişim çalışanların verimliliğini düşürmektedir. Sağlık kurumlarında yaşanan 

olumlu değişimler, sağlık kurumlarının verimliliğini artırmaktadır. Çalışanlar bu değişimlere ayak 

uydurduklarında kurumun işçisi değil de kurumun bir parçası olduklarını düşünüp, kuruma karşı bir 

sorumluluk hissetmektedirler. Çalışanlara hizmet etmeyi hedef edinen hizmete yönelmiş yönetici davranışları 

çalışanları güdüleme, etkileme, teşvik etme ve güçlendirme olmalıdır. Bu teşvikler çalışanların kuruma olan 

sadakat, bağlılık ve inancını artırmaktadır. Bu da hem çalışanların etkin ve verimli olmaları konusunda hem 

de kurumun ulaşmak istediği hedefler doğrultusunda önemli bir adımdır.   

Kamu ve Özel sektöre ait sağlık kurumlarında çalışan sağlık çalışanlarının değişime karşı tutum algısını 

belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmada, sağlık çalışanlarının değişime karşı tutumunu yüksek düzeyde 

pozitif algıladığı belirlenmiştir. Ülkemizde sağlık kurumlarının yönetim yapısı ve anlayışı incelendiğinde, 

kamu ve özel hastanelerin farklı örgüt kültürleri olduğu ve bundan dolayı bu kurumlarda çalışan sağlık 

çalışanlarının da değişime karşı farklı tutumlarının olması beklenmektedir. Özel sağlık kuruluşlarında aşırı 

merkezi ve bürokratik bir yönetim yapısının olmaması, daha çok ekip çalışmasının benimsenmesi, hasta 

memnuniyeti ile birlikte çalışanların memnuniyetinin de önemsenmesi, çalışanların sürekli iletişim ve işbirliği 

içinde olmalarının işbirliği kültürünün görülmesinde etkisinin olduğu söylenebilir. Böyle bir organizasyon 

yapısı içerisinde çalışanların da yapılan değişimlere karşı olumlu tutum almaları beklenebilir. Kamuya bağlı 

sağlık kuruluşlarında ise; genellikle otokratik ve fazlasıyla bürokratik yönetim yapısı ve tarzı görülmesinde, 

güç kültürünün hâkim olmasının etkili olduğu söylenebilir.   
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Sağlık çalışanlarının değişime karşı tutum algısı üzerinde kişisel ve kurumsal bazı faktörlerin etkisi 

olabilmektedir. Bu çalışmada sağlık çalışanlarının çalıştığı sektör, farklı yaş, eğitim durumu, unvan ve çalışma 

süresi durumunun değişime karşı tutum algısı üzerinde etkisinin olduğu; ancak çalışanların cinsiyet, medeni 

durum ve idari görevi olma durumlarının etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Seren ve Baykal (2007)’ın yaptığı 

çalışmada kamu hastanelerinin değişime karşı tutum puanının özel hastanelere nazaran daha düşük olduğu 

ve istatistiki olarak yapılan karşılaştırmada ileri derecede anlamlı farkın bulunduğu tespit edilmiştir. Altındiş 

vd. (2011)’in yaptığı çalışmada hekimlerin değişimi en fazla destekleyen ve en az direnç gösteren grup olduğu, 

tıbbi sekreter, eczacı, diyetisyen ve fizyoterapistlerin ise diğer gruplara nazaran değişime daha fazla direnç 

gösterdiği tespit edilmiştir. Bostan ve Köse (2011)’nin yaptığı çalışmada ise yönetici görevi olanların değişimin 

uygulayıcısı olan güç tarafından atandıkları, yönetici görevi olmayanların ise değişime direncin aktörleri 

olduğu tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada sağlık çalışanlarının değişimi yönetim tarzı ve değişime direnç alt boyutuna yönelik değişime 

karşı tutum algısı diğer alt boyutlara nazaran daha düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Özellikle ölçeğin 

değişimde kurumsal politika alt boyutundaki çalışanlara kararlara katılımla ilgili fikirlerinin sorularak 

desteklendiği saygı duyulduğu ile ilgili maddelere sağlık çalışanlarının daha az oranda katıldıkları tespit 

edilmiştir. Sağlık çalışanlarının kendisini ekip içerisinde karar verme pozisyonda eksik ve yetkisiz görmesi, 

hekimlerin paternalistik ve geleneksel yaklaşımlarıyla açıklanabilir. Nitekim literatürde de hekimlerin sağlık 

sistemi içerisinde karar süreçlerinde kendilerini daha güçlü ve özerk olarak algıladıkları görülmektedir. 2006 

yılında kamuda çalışan sağlık çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanmasıyla ilgili 

görüşlerinde; katılımcıların % 86,2’si çalışma koşullarının ağırlaştığını, % 81,1’i ise sağlık çalışanlarının 

toplumsal saygınlığının azaldığını belirtmişlerdir (Harmancı Seren, 2014: 19-24). 

Sağlık kurumlarında yaşanan değişimler, etkin ve verimli hizmet sunumunda ve istenen performansın 

gösterilmesinde bazen sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bunun için sağlık kurumları yöneticilerinin çalışanların 

bu değişimlere karşı tutumlarının nasıl olacağını, bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin ortaya çıkardığı 

zorunlu değişime uyumlarını sağlamak için çeşitli önlemler almalıdırlar.  Bu önlemler kısaca: 

• Çalışanların kurumun bir aile üyesi oldukları düşünülerek çalışanlara içten ve sıcak davranılmalıdır.  

• Hata yapan çalışanın hatasını bir daha yapmaması için kendisi ile sıcak ilişkiler kurulmalı ve bu sıcaklığa 

inandırılmalıdır.  

• Çalışanların kuruma olan bağlılıkları ve kurumsal amaçların başarılması için motivasyonlarını artırıcı 

çalışmalar yapılmalıdır.  

• Çalışanların iş doyumunu artıracak uygun kurumsal iklim oluşturulmalıdır.  

• Çalışanların tükenmişlik yaşamamaları için yaşadıkları sorunları çözmeye çalışılmalı, çalışanlarda olumlu 

katkıda bulunacak faaliyetler düzenlenmelidir.   

• Çalışanların örgütsel değişim sürecine katılmalarının sağlanmasına yönelik örgüt iklimi oluşturulmalıdır. 

• Çalışanların değişime yönelik hususlarda görüşleri alınmalı ve alınacak kararlara katkı sunmaları için 

kendilerine fırsatlar verilmelidir.  

• Değişim sürecinde çalışanların paniğe kapılmaması için bilgilendirilmesi ve değişim sürecinin kendilerine 

iyi anlatılmalıdır.  

• Değişime gösterilen direncin görünen nedenler dışındaki gizli nedenler tespit edilmeli ve ortadan 

kaldırılmalıdır.  

• Kurumlarda oluşturulacak etkin iletişim sistemi kadar çalışanlara önemli olduklarını hissettirmeli, iş ve 

makam güvencesi verilmelidir. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Dedikodu çalışma ortamında huzursuzluk yaratmakta ve örgütlerde moral bozukluğuna 

sebep olmakta, dedikoduyu yapanlar ve dedikoduya konu olanların çalışmasını engellemesinin 

yanı sıra çalışma eforlarının düşmesine de yol açmaktadır. Yapılan araştırmalarda dedikodu ve 

etkilerini anlamanın önemli olduğu ve örgütsel dedikodunun rolünün örgütler, yöneticileri ve 

işgücü üzerindeki etkileri üzerine titizlikle yapılacak araştırmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş 

olmakla birlikte bu konunun araştırmalarda nadiren ele alındığı birçok araştırmacı tarafından 

vurgulanmıştır. Bu çalışma, literatürdeki bu boşluğu doldurarak örgütlerde dedikodunun, işyeri 

morali ve çalışma eforu üzerindeki etkisinin araştırılmasını amaçlamaktadır. 

Yöntem – Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılarak kavramsal çerçeve oluşturulmuş ve genel 

kabul görmüş olan ölçeklerden anket formu hazırlanmıştır. Araştırma verileri İstanbul’da özel 

sektörde üretim alanında faaliyet gösteren on işletmeden kolayda örnekleme yöntemi ile 14 Ekim – 

22 Aralık 2019 tarihleri arasında toplanmış, en az üç yıldır aynı işyerinde çalışanlardan gelen 

eksiksiz doldurulmuş 397 anketten elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile çözümlenmiş, elde 

edilen verilere güvenilirlik analizi, faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizi yapılmış, 

hipotezler test edilmiştir. 

Bulgular – Araştırma sonuçları örgütlerde dedikodunun hem işyeri morali hem de çalışma eforu 

üzerinde negatif etkisi olduğunu, aynı zamanda işyeri moralinin örgütlerde dedikodu ve çalışma 

eforu arasındaki ilişkide düzenleyici etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. 

Tartışma – Dedikodu hayatın bir parçası olduğu için ne yöneticiler ne de insan kaynakları 

departmanları örgütlerde dedikoduyu tamamen ortadan kaldıramasa da örgüt içindeki sağlam 

iletişim kanallarını kullanarak, çalışanlara dedikodunun potansiyel zararlarına dair eğitimler 

vererek ve dedikodu konusunda yaptırımlar içeren örgüt politikaları uygulayarak örgütte 

dedikoduyu yapan ve yayan kişilerin kontrol altına alınması ve engellenmesi adına adımlar 

atılabilmektedir. 
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Purpose – Gossip harms organizations due to the several negative consequences it causes in the 

work environment. It creates discomfort in the working environment and causes low morale in 

organizations. In addition to preventing those who gossip and those who are subject to gossip from 

working, it also leads to a decrease in the work effort of employees by the low morale it creates. 

Previous research has revealed that understanding gossip mechanism and its effects is important 

for organizational practitioners and there is a need for the development of a more rigorous analysis 

of the role of organizational gossip with reference to the effects it can have for the organization as a 

whole, its managers and its workforce. However, there is a lack of academic research addressing the 

gossip in organizations. This study aims to fill this gap by examining the effect of gossip in 

organizations on workplace morale and work effort.  

Design/methodology/approach – In the study, a conceptual framework was formed by searching 

the literature and a questionnaire was prepared by using well accepted scales. Data was collected 

from ten companies operating in manufacturing sector in Istanbul using convenience sampling 

method between October 14th and December 22nd, 2019. 397 fully filled questionnaires returned from 

employees, working at least for three years in the same company, have been analyzed with SPSS 

statistics program. Finally, reliability, factor, correlation and regression analysis were performed on 

the obtained data, and hypotheses were tested. 

Findings – The results reveal that gossip in organizations has a negative effect on both workplace 

morale and work effort, and additionally workplace morale has a moderating effect on the 

relationship between gossip in organizations and work effort. 
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Discussion – Today gossip in organizations is a bigger problem than ever before. Although gossip 

is a part of life and thus neither the managers nor the human resources departments can 

completely eliminate gossip in organizations, they can take steps to control and stop the people 

who gossip and spread gossip in the organization by using strong communication channels within 

the organization, by training the employees about the potential harms of the gossip, and by 

applying organizational policies that contain sanctions about gossip.  

1. GİRİŞ 

Dedikodu sosyal yaşamda çok yaygındır (Waddington, 2012: 1) ve muhtemelen birçok toplumda ve kültürde 

vardır (Baumeister vd., 2004). Yapılan araştırmalar sohbetlerin yaklaşık %65 ila %90’ını dedikodunun 

oluşturduğunu (Dunbar vd., 1997; Emler, 1994), işyerlerinde ise sohbetlerin %90 kadarı dedikodu olarak 

nitelendirilirken, tüm iş e-postalarının yaklaşık %15’inin dedikodu olarak sınıflandırılabileceğini ortaya 

koymaktadır (Bassuk ve Lew, 2016: 3). 

Dedikodu genellikle başkalarını manipüle etmeyi ve onları kötü niyetli bir şekilde etkilemeyi amaçlayan 

yalnızca kendi kendine hizmet eden davranış olarak görülmektedir (Beersma ve Van Kleef, 2012: 2641). Tarih 

boyunca klişeleşmiş bir şekilde kadınlar arasındaki kötüleyici konuşmalar olarak görülmüş olan dedikodu, 

örgütsel açıdan ise genellikle güvenilmez hatta tehlikeli bir iletişim şekli olarak görülmektedir (Waddington 

ve Michelson, 2007). Dedikodu, doğası gereği, sadece orada olmayan bir kişi hakkında olumsuz bilgileri 

aktarmakla ilgili olmasa da (Grosser vd., 2010: 179; McAndrew, 2019: 174; Saunders, 1999: 268), çoğu toplumda 

olumsuz bir çağrışım yapmaktadır (Zimmerman, 2008). Dinlerin çoğu gereksiz dedikodulara karşı 

uyarmaktadır ve dedikodu tarih boyunca verilmiş çeşitli cezaların nedeni olmuştur (Grosser vd., 2010: 178). 

Dedikoduya dair ortak görüşün onun hem konuşana hem dinleyene hem de kurbana zarar verdiği yönünde 

olması da (Kennedy, 2014) onun övgüye değer, derin ya da önemli insan davranışlarından biri olmadığının 

bir göstergesidir (Emler, 1994: 118). Dedikodu çok kınanmakla birlikte aynı zamanda sıkça başvurulan bir 

iletişim şekli olduğu için (Erdogan vd., 2015: 193) herkeste görülen ve herkesi etkileyen bir davranış olarak 

tüm sosyal varlıklar için önemlidir (Chulguen vd., 2014). 

İşyerleri dedikodu için verimli bir ortam sağlamaktadırlar (Bowden, 2019; Farley vd., 2010: 361). Çalışanlar en 

güncel söylentiler hakkında konuşmak ve spekülasyon yapmak için mesailerinden önemli bir zamanı 

harcamaktadırlar (Akande ve Odewale, 1994: 27). Tüm ortamlar için zehirli olarak nitelendirilebilecek olan 

dedikodu, özellikle çalışma ortamlarında çok etkilidir (Campbell, 2016). Dedikodular kültürün sıkıntılarıdır. 

Dedikodular sayesinde o anda örgütte gerçekleşen isimler, tarihler, maaşlar ve olaylar hakkında bilgi almak 

mümkün olabilmektedir. Çoğu kişi dedikodu diline temkinli yaklaşıyor olmakla birlikte, önemsiz günlük 

olaylar, dedikodular tarafından taşındığı için ve diğer kişiler hakkında sürekli yeni haberler almaksızın çoğu 

örgütte yaşam oldukça sıkıcı olacağı için dedikoduya değer verilmektedir (Deal ve Kennedy, 1982: 91). Ancak 

unutulmaması gerekir ki hiçbir şey dedikodudan daha hızlı bir şekilde düşmanca bir çalışma ortamı 

yaratamaz. Başkalarının kendisi hakkında konuştuğunu bilmek hedef olan kişiye kendini kötü 

hissettirmektedir ve başkalarının arkasından konuşmak potansiyel olarak yıkıcı etkilere sahiptir (Jones vd., 

2007: 183). 

Yapılan araştırmalarda dedikodu mekanizması ve etkilerini anlamanın örgütsel uygulayıcılar için önemli 

olduğu (Ben-Hador, 2019) ve örgütsel dedikodunun rolünün örgütler, yöneticiler ve işgücü üzerindeki etkileri 

üzerine titizlikle yapılacak araştırmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş (Noon ve Delbridge, 1993) ancak 

bununla birlikte bu konunun nadiren ele alındığı birçok araştırmacı tarafından vurgulanmıştır (Bencsik vd., 

2019: 27; Chulguen vd., 2014; Kniffin ve Wilson, 2010: 150; Liu vd., 2018; Noon ve Delbridge, 1993; Rooks vd., 

2011; van Iterson vd., 2011; Wert ve Salovey, 2004a: 76). 

Kişilerin dedikodu hakkındaki düşünceleri ve görüşleri genellikle olumsuzdur (Bonner, 2016). Kötü niyetli, 

yıkıcı ve büyük ölçüde kınanması gereken bir davranış olarak görülen dedikodu çoğu kişi nezdinde kötü bir 

üne sahiptir (Dunbar, 2004: 100; Farley, 2011: 574); çünkü dedikodularda, daha çok diğer kişilerin 

faziletlerindense hatalarının tartışılmasından memnuniyet duyulmaktadır (Lanz 1936: 494). Bu yüzden de 

dedikodu potansiyel olarak yıkıcı sonuçlara sahiptir (Turner vd., 2003); yanılsamalar belirmesine sebep 

olabilir, ilişkileri yıkabilir ve ortalığı karıştırabilir (Foster, 2004: 78). Yapılan araştırmalar örgütlerde 

dedikoduyu örgütsel normları ihlal eden, örgütün ve üyelerinin refahını tehdit eden sapkın bir davranış 

olarak değerlendirmişlerdir (Robinson ve Bennett, 1995). Dedikodu her ne kadar bazı araştırmalarca nadiren 

zararlı olan hoş, rahatlatıcı, bağ inşa eden bir sosyal etkinlik olarak görülse de (Ben-Zeʼev, 2000: 185; Coady, 
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2006: 259; Giardini ve Wittek, 2019: 29; Wert ve Salovey, 2004b: 122-123) genellikle itibarları yerle bir 

edebilecek, ilişkileri zehirleyebilecek ve kariyerlere son verebilecek tehlikeli bir silah olarak algılanmaktadır 

(Westen, 1996: 46). Dedikodunun bireysel ve örgütsel sonuçları aynı zamanda olumlu ve olumsuz, kasıtlı ve 

kasıtsız, önemsiz ve kayda değer olabileceği için, dedikodu birçok anlayış, yorum ve analiz düzeyinde 

“yönetilecek bir kâbus” oluşturmaktadır (van Iterson vd., 2011: 385).  

Brown ve Leigh’in (1996: 358) örgütteki çalışma ortamına dair spesifik algıların araştırılmasının çalışan ve 

örgüt arasındaki ilişkinin daha fazla çaba ile ilgili önemli yönlerini ortaya çıkaracağına dair iddiasından yola 

çıkılarak tasarlanan bu çalışmanın amacı örgütlerde dedikodunun, işyeri morali ve çalışma eforu üzerindeki 

etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla İstanbul’da özel sektörde çalışan 288 kişi üzerinde anket uygulanmıştır.  

Kamu ve özel sektör kuruluşları birbirlerine göre çeşitli farklılıklar göstermektedirler (McKinsey Center for 

Government, 2017: 15). Günümüzün oldukça rekabetçi iş çevreleri ve çalışma ortamlarında çalışanların ne 

kadar verimli oldukları büyük önem arz etmektedir (Matteson, 2008: 249). Kurum içinde çalışanlar arasındaki 

rekabet iş yaşamının kaçınılmaz bir parçası olup yapılan çalışmalar çalışma ortamlarında kişiler arası 

rekabetin çalışanları motive edebileceğini, çalışanların daha fazla çalışma eforu harcayabileceklerini ve 

verimliliklerinin artabileceğini ortaya koymaktadır (Gartenstein, 2020; Steinhage vd., 2017). Kurumlar arası 

rekabet ise daha verimli kurumların, daha az verimli olanlara göre pazar paylarını artırmalarını sağlamakta 

ve bunun sonucunda zamanla düşük verimliliğe sahip kurumlar yerlerini daha yüksek verimliliğe sahip 

kurumlara bırakarak pazardan çıkabilmektedirler (CMA Competition & Market Authority, 2015: 2). Yapılan 

araştırmalar halkın kamu sektörü çalışanlarının özel sektör çalışanlarına göre daha az çalıştıklarına ve 

onlardan daha az verimli olduklarına inandığını ortaya koymaktadır (Volcker, 1989). Bu yüzden de kamu 

çalışanlarının tembel olduklarına dair bir inanış söz konusudur (Cohen vd., 2013; 19; Meier, 1993: 244; Oğuz, 

2015). Özel sektördeki kurumlarının sahipleri ya da yöneticileri için çalışan davranışını izlemek ve denetlemek 

için doğrudan parasal bir teşvik söz konusu olmakla birlikte, kamu sektöründeki yöneticiler için bu faaliyet 

uğrunda harcayacakları çabaya karşılık daha az kazanç sağlayacakları, verimi düşürecek bir “kamu malı” 

olarak değerlendirilmektedir (Boyne, 2002). 2000’li yılların başından bu yana dünyadaki gelişmelere paralel 

olarak ülkemizde de kamu sektöründe performans yönetimi uygulamalarına yer verilmekte ancak bu 

uygulamalar henüz sistematik ve bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmemektedirler (Kırılmaz, 2011). 

Özel sektörde çalışma eforu ve verimliliğin maksimize edilmesine atfedilen önemden (McKinsey, 2006: 11; 

Moschandreas, 2000; The International Bank for Reconstruction and Development, 1996: 49) yola çıkılarak bu 

araştırma örneklemin özel sektör çalışanlarından oluşacağı şekilde tasarlanmıştır. 

Araştırma sonuçları örgütlerde dedikodunun hem işyeri morali hem de çalışma eforu üzerinde negatif etkisi 

olduğunu, aynı zamanda işyeri moralinin örgütlerde dedikodu ve çalışma eforu arasındaki ilişkide 

düzenleyici etkisi olduğunu ortaya koymaktadır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Örgütlerde Dedikodu 

Dedikodu “bireyler arasında biçimsel olmayan bir şekilde paylaşılan başkalarının kişisel meseleleri hakkında 

doğrulanmamış haberler” (Litman ve Pezzo, 2005: 963) ya da “sosyal bir ortamın üyeleri hakkında değer yüklü bilgileri 

biçimsel olmayan bir şekilde bildirme süreci” (Noon ve Delbridge, 1993: 25) olarak tanımlanmaktadır. Dedikodu 

tanımındaki ortak boyutlar biçimsel olmayan bir sohbet olması, bir ölçüde gerçekliğe sahip olması ve 

(genellikle orada bulunmayan üçüncü bir kişiye) kişisel olarak odaklanmış olmasıdır (Mills, 2010: 216). 

Dedikodularda en sıkça rastlanan konular kişisel özellikler ve huylar, beklenmedik ve tutarsız davranışlar, 

karakter kusurları, gerçek davranış ve ahlaki iddialar arasındaki tutarsızlıklar, kötü davranışlar, sosyal olarak 

kabul edilmeyen davranış biçimleri, yetersizlikler, yakışıksızlıklar, ihmaller, varsayımlar, suçlanabilir hatalar, 

talihsizlikler ve başarısızlıklar olarak sıralanmıştır (Bergmann, 1993: 15-16). 

İşyerinde dedikodu “örgüt üyelerinin üçüncü bir kişi hakkında kişisel bilgileri tartışmaları ya da söylentiler 

yaymaları” (Brady vd., 2017: 3), “bir örgütte genellikle sadece birkaç kişi arasında geçen o örgütün o sırada orada 

mevcut olmayan başka bir üyesi hakkındaki resmi olmayan ve değerlendirici konuşma” (Kurland ve Pelled, 2000: 429) 

ya da “bir örgütün bir üyesinin aynı örgütün bir ya da daha fazla üyesine o sırada söylenenleri duymak için orada 

olmayan başka bir üye hakkında yaptığı biçimsel olmayan ve değerlendirici (başka bir deyişle olumlu ya da olumsuz) 

konuşma” olarak tanımlanmaktadır (Zhou vd., 2019: 1). Dedikodunun “işyeri dedikodusu” olarak 
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nitelendirilebilmesi için olaylara ya da koşullara değil bireylere yönelik olması, tabiatı gereği değerlendirici 

olması, hedef olan kişinin hem dedikoduyu yapan hem de dedikoduyu dinleyen kişi tarafından bilindiği bir 

sosyal ortamda (ör. örgüt) gerçekleşmesi ve hedef olan kişinin kaynağının kim olduğunu tespit etmesini 

imkânsız hale getirmese bile zorlaştırması için hedef olan kişinin yokluğunda yayılması gerekmektedir (Wu 

vd., 2018: 1876). Aslına bakılırsa dedikodu “mevcut sorunun çözülmesine yardımcı olamayan biriyle kurulan 

verimsiz iletişim” den başka bir şey değildir ve bu tür bir konuşma içinde yer aldığı çalışma ortamını 

bozmaktadır (Wolmer, 2017). 

İşyeri dedikoduları sınır tanımaz. Aynı örgütte çalışan kişilerin etkileşimlerinin ne denli yoğun olduğu göz 

önünde bulundurulursa, en hassas bilgilerin bile duyulması olasıdır (Burke ve Wise, 2003: 72). İşyeri 

dedikoduları örgütlerde, özellikle çalışanların iş ilişkilerine zarar verebilir (Vélez Vega, 2017: 50). Bu önemsiz 

sohbet ve boş çene çalmanın hakkında konuşulan kişiyi olumsuz, kızdırıcı ve utanç verici bir duruma 

getirmesi dedikodu yapıldığı anlamına gelmektedir ve bu bir tür saldırı ve işyeri şiddeti olarak 

değerlendirilmektedir (Schwantes, 2017). Örgütlerde dedikodu için “zehirli fısıltı gazetesi” (Baker ve Jones, 

1996: 75) ya da “toksik boş laf” benzetmeleri yapılmakta (Waddington, 2012: 117), dedikodu örgütün 

yönetilemeyen yönü olarak algılanmakta (Gabriel, 1995) ve bununla birlikte örgütlerde dedikoduyu yayan 

kişiler en olumsuz işyeri karakterleri olarak adlandırılmaktadırlar (McLeod, 2020). 

Yapılan araştırmaların sonuçları örgütlerde çalışanlarca tanık olunan etik dışı çalışan eylemlerinden en yaygın 

olanlarından birinin dedikodu olduğunu (Better Buys, 2017) ve örgütlerde daha çok olumsuz dedikodunun 

yapıldığını ortaya koymaktadır (Mitra ve Gilbert, 2012). Örgütlerde algılanan olumsuz dedikodular, 

dedikoduya hedef olan kişinin işyerindeki duygusal tepkileri ve performansı üzerinde çok ciddi etkiler 

yaratabilmekte (Babalola vd., 2019: 136), kişileri rahatsız etmekte ve kendilerini kötü hissetmelerine neden 

olmaktadır (Lucas, 2018).  

2.2. İşyeri Morali 

Moral “grup bağlılığından ve çeşitli örgütsel değişkenlerden kaynaklanan coşku ve güdü derecesi” (Maguen ve Litz, 

2006: 280), “bir çalışanın işi ve çalışma ortamı hakkında ne derece iyi hissettiği” (McKnight vd., 2001: 467) ya da 

“grubun öngörülen faaliyetlerine yönelik olumlu tutum” (Manning, 1991: 455) olarak tanımlanmaktadır. Moral 

sadece tatmin ya da motivasyondan daha fazlasıdır; bu kavramların karmaşık bir karışımıdır (Motowidlo ve 

Borman, 1977: 177). 

Her çalışanın içinde var olan bir nitelik olan moral, hisler ve duyguları içeren bir ruhsal durumdur ve 

anlaşılması zor bir özellik olarak görülmektedir. İşe, çalışma ortamına, ekip üyelerine, yöneticilere ve bir 

bütün olarak örgüte yönelik tutum ve algıyı içermektedir. Çalışanların morallerinin düşük olması, örgüt 

kültürü, liderlik tarzları, birey ve grup davranışları, sistemler ya da politikalar ve prosedürler de dahil olmak 

üzere bir işyerinin sayısız yönünü yansıtmakta ve olumsuz yönde etkilemekteyken (Kendrick, 2017: 847), 

morallerinin yüksek olması genellikle güven, disiplin ve performans gösterme isteği ile ortaya koyulmaktadır 

(Ali, 2013).  

Moralin yüksek olduğu bir işyeri, kişilerin işe gitmeyi gerçekten sevdiği, işlerinden gerçek anlamda zevk 

aldıkları, bu işlerde sahip oldukları deneyimlerin tadını çıkardıkları ve her projede başarılı olmak için gurur, 

coşku, kendine güven ve güçlü bir motivasyon hissettikleri ve takım eforunun olduğu bir işyeridir (Bruce, 

2003: 1). Moral her tür örgütün en önemli performans özelliklerini etkilemektedir. İşyeri moralinin yüksek ya 

da düşük olması örgütün hedeflerine ulaşma yeteneğini güçlendirmekte ya da zayıflatmaktadır (Bowles ve 

Cooper, 2009: 107).  

Yöneticilerin çalışanların morallerini bir öncelik olarak görmeleri hem örgüt hem de çalışanlar için yarar 

sağlayacaktır (Craig, 2017). Yapılan araştırmaların sonuçları yöneticilerin, moral düşük olduğu zaman 

çalışanların sürekli şikayet ederek birbirlerini işten alıkoyduklarını, moral yüksek olduğu zaman ise 

çalışanların daha fazla çalışmaya istekli hale geldiklerini, mesai bitmiş bile olsa yaptıkları işi bitirene kadar 

işten çıkmadıklarını, birbirini cesaretlendirdiklerini ve birbirlerine yardım ettiklerini, işyerinde iyileştirmelere 

dair önerilerde bulunduklarını ve dışarıdaki kişilerle örgütten oldukça olumlu bahsettiklerini belirttiklerini 

ortaya koymaktadır (Bewley, 1999: 47-48). Yüksek moralli bir işyeri, mükemmelliğe ulaşan ve iş birliği ile 

katkıda bulunma arzusunu geliştiren, çalışanların sıkı çalışmak konusunda motive oldukları bir ortamdır. Bu 

ortamlar, yüksek moralin psikolojik ve ticari getirilerini tanıyan akıllı yöneticiler tarafından şekillendirilirler 
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(Bruce, 2003: 2). Günümüz iş piyasasında, bir kişinin yeni fırsatları değerlendirerek başka bir örgüte geçmeyi 

düşünmesi ve iş aramasının birkaç nedeni vardır. Ancak örgütte kalmasını sağlayacak çok az neden vardır ve 

bu nedenlerin hepsi de tutum ve morale indirgenebilir (Walter, 2010).  

Dedikodu toksik ya da sağlıksız örgüt içi ilişkilerini ve örgüt kültürünü daha da kötü bir duruma sokmaktadır 

(Yakaboski, 2020). Schwantes’in (2017) “Küçük bir dedikodu ordusu, bir şirketin moralini çabucak yok edebilir.” 

sözlerinde de belirttiği gibi, örgütlerde dedikodunun işyeri morali üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu 

bağlamda, örgütlerde dedikodunun işyeri moralini etkileyeceği görüşüne dayanarak H1 hipotezi aşağıdaki 

gibi geliştirilmiştir:  

H1: Örgütlerde dedikodu, işyeri morali üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. 

2.3. Çalışma Eforu 

Efor literatürde anlaşılması zor ve tam olarak tanımlanamamış bir yapıdır (Macey ve Schneider, 2008: 14). Efor 

“bireyin kolaylıkla işlevselleştirilmiş davranışları” (Behling ve Starke, 1973: 375), “çalışma isteği, çalışanın 

hareketlerinin arkasındaki güdü ya da itici güç” (Karger ve Bayha, 1987: 18) ya da “kişi-saat, kişi-ay, kişi-yıl vb. 

cinsinden ölçülen, işin tamamlanması için gereken insan gücü” (Trendowicz ve Jeffery, 2014: 428) olarak 

tanımlanmaktadır. Çalışma eforu ise “çalışmaya harcanan zamanın sonucu ve iş yoğunluğu endeksi” (Douglas, 

1989: 40) ya da “işin gerçekleştirildiği güç, enerji ya da faaliyet” (Brown ve Peterson, 1994: 71) olarak 

tanımlanmaktadır.  

Örgütlerde katkıların en üst düzeye çıkarılması çalışanların becerilerini ve enerjilerini akıllıca kullanmalarına 

bağlıdır (McAlister, 1995: 33). Çalışma eforu, çalışanların işlerindeki isteğe bağlı girdilerini göz önüne alarak 

onları yazılı hizmet akdinin ötesine taşımaktadır (Gould-Williams, 2004). Çalışma eforu fazla mesai çalışması 

ve çalışma yoğunluğunu içermektedir. Bunlardan birincisi, bir çalışanın normal çalışma saatlerinden fazla 

çalıştığı süreye karşılık gelmekteyken, ikincisi çalışma zamanı birimi başına sağlanan çaba düzeyine karşılık 

gelmektedir (Avgoustaki ve Frankort, 2019: 637).  

Çalışma eforu insan yaşamında önemli bir unsurdur ve bir işe daha fazla çaba harcayan bireyin iyi bir 

performans elde etmek için daha iyi bir şansa sahip olması açısından iş performansını etkilemektedir (De 

Cooman vd., 2009: 302; Merino-Tejedor vd., 2015: 106). Verimliliği artırmak amacıyla çalışanlardan zihinsel 

ve fiziksel efor düzeylerini artırmaları istenmektedir (Hodson, 2002: 64-65). Çünkü çalışma eforu, bir bireyin 

bir görevi yerine getirmek için daha fazla çaba gösterme konusundaki kasıtlı istekliliğini göstermektedir, bu 

da çalışan performansının önemli bir belirleyicisidir (Brockner vd., 1992; Mulki vd., 2015).  

Hem yöneticiler hem de çalışanlar uzun zamandır çalışanların eforu üzerinde kontrol sahibi olmak için çetin 

bir mücadeleye girişmişlerdir (Edwards, 1979). Yöneticiler daha entelektüel hale geldikçe ise çalışanlarını 

gönüllü olarak daha fazla efor göstermeye teşvik etmek için giderek daha fazla yöntem aramaya 

başlamışlardır (Kmec ve Gorman, 2010: 23). 

Dedikodu zararsız görünebilir ancak çoğu zaman örgütlere zarar verebilmektedir (Huls, 2017). Potansiyel 

işten çıkarmalar, çalışma stratejileri ya da örgütün geleceği gibi konuları içeren ve bireyler hakkında olmayıp 

örgüt hakkında spekülasyonlarda bulunan dedikodular çalışanların örgütte olumsuz şeyler olduğunu 

düşünmelerine sebep olarak işe angajmanları yanı sıra çalışma eforlarının azalmasına sebep olabilmektedir 

(Kovary, 2017). Bununla birlikte yapılan araştırmaların sonuçları dedikodunun sadece dedikoduyu yapanlar 

ve dedikoduya konu olanların çalışmasını engelleyerek örgütlerde verimliliği azaltmakla kalmayıp (Career 

Builder, 2016), aynı zamanda işle ilgili olumsuz dedikoduya katılan çalışanların %33'ünün örgütlerine ve 

çalışma arkadaşlarına karşı sinik davranışlarda bulunduğunu ortaya koymakta (Kuo vd., 2015) ve işe yönelik 

sinizmin ise çalışanların işi bunaltıcı, memnuniyet vermeyen ve efor harcamaya değmez olarak 

değerlendirdikleri bir tutum olduğunu vurgulamaktadır (Stern vd., 1990). Bu bağlamda, örgütlerde 

dedikodunun çalışanların çalışma eforunu etkileyeceği görüşüne dayanarak H2 hipotezi aşağıdaki gibi 

geliştirilmiştir: 

H2: Örgütlerde dedikodu, çalışma eforu üzerinde negatif bir etkiye sahiptir.  

Yapılan araştırmalar çalışanların morallerinin aynı becerilere sahip ve aynı ekipmanı kullanan çalışanların 

verimlilikleri arasındaki farklılıkları açıklamada çok önemli bir rolü olabileceğini ortaya koymaktadır 

(Goodwin vd., 2015: 204). Moralin örgütsel performansla birleştirilmesi, moral çalışma alanının ana odak 
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noktalarından birini oluşturmaktadır. Morali yüksek olan örgütlerden elde edilen faydaları kısa ve öz bir 

şekilde özetleyen bir kelime varsa, bu da performanstır ve burada hem bireysel düzeyde hem de bir bütün 

olarak örgütün performansından söz edilmektedir (Bowles ve Cooper, 2009: 59-60). Moral daha fazla çalışma 

eforuyla doğrudan ilişkilidir, ancak çalışma eforu ve verimlilik arasındaki ilişki moral düzeyi yükseldikçe 

güçlenmektedir. Bu nedenle, moralin verimlilik üzerindeki etkisinin bir kısmı, çalışanların eforlarının 

etkinliğini artırma meselesidir (Weakliem ve Frenkel, 2006). Yapılan araştırmalar örgütlerde moralin yüksek 

olmasının performans ve verimliliği artırdığını (Bowles ve Cooper, 2009), çalışanların morallerinin düşük 

olmasının eforlarının, iş kalitelerinin (Porath ve Pearson, 2013: 116) ve performanslarının (Patel, 2015) 

düşmesiyle sonuçlandığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, işyeri moralinin çalışma eforunu etkileyeceği 

görüşüne dayanarak H3 hipotezi aşağıdaki gibi geliştirilmiştir: 

H3: İşyeri morali, çalışma eforu üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. 

Örgütlerde dedikodu huzursuz bir çalışma ortamı yaratmakta ve örgütlerde moralin düşmesine neden 

olmaktadır. Dedikoduyu yapanlar ve dedikoduya konu olanların çalışmasını engellemesi yanı sıra, 

çalışanlarda yarattığı moral bozukluğuyla da çalışanların eforlarının düşmesine yol açmaktadır. Bu bağlamda 

H4 hipotezi aşağıdaki gibi geliştirilmiştir: 

H4: İşyeri morali, örgütlerde dedikodu ve çalışma eforu arasındaki ilişkide düzenleyici etkiye sahiptir.  

3. YÖNTEM  

3.1. Araştırma Modeli 

Literatürde yer alan araştırmalardan yola çıkarak, açıklanan kavramlar sonucunda bu araştırmada 

geliştirilmiş olan teorik model Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

3.2. Örneklem 

Araştırma verileri İstanbul’da özel sektörde üretim alanında faaliyet gösteren on işletmeden kolayda 

örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Zaman kısıtı nedeniyle evrenin tamamına ulaşılamamış olup, örneklem 

alma yoluna gidilmiştir. Bu çalışmada %95 güvenilirlikle ve %5’lik bir hata payıyla hesaplanan örneklem 

büyüklüğü en az 386 kişi olarak tespit edilmiştir (Balcı, 2007; Özdamar, 2003). Değerlendirmelerin daha 

gerçekçi olabilmesi bağlamında en az üç yıldır aynı işyerinde çalışanlardan gelen eksiksiz doldurulmuş 397 

anket SPPS istatistik programı ile analiz edilmiştir. Örneklem bağlamında çalışanların sosyo-demografik 

analizi incelendiğinde; örneklemin 207’si (%52,1) erkek ve 190’ı (%47,9) kadındır. Cevaplayanlar yaş 

ortalaması 32,42 (SS=8,22), tecrübeleri 12,74 (SS=8,27) ve son işyerlerinde çalışma süreleri ortalaması 8,75 

(SS=6,55) yıldır. %54,9’u üniversite ve %6,3’ü yüksek lisans mezunudur.  
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3.3. Ölçüm Araçları 

Araştırmaya ilişkin anket formunda katılımcıların örgütlerde dedikodu, işyeri morali ve çalışma eforuna 

ilişkin algılarını belirlemek üzere 3 ayrı ölçek kullanılmıştır. Tüm anketler 5’li Likert ölçeğine göre 

derecelenmiştir. Anket formunda ayrıca 7 adet de demografik soru yer almaktadır.  

Çalışanların örgütlerde dedikoduya yönelik algılarını belirlemek üzere Chandra ve Robinson (2010) 

tarafından geliştirilmiş olan 3 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Ölçek soruları “Son altı ay içinde diğer 

çalışanlar işyerimde benim hakkında zarar verecek bilgiler paylaştılar” ve “Son altı ay içinde diğer çalışanlar işyerimde 

benim hakkımda söylentiler yaydılar” gibi ifadelerden oluşmaktadır.  

Çalışanların işyeri moraline yönelik algılarını belirlemek için. Reed (2001) tarafından geliştirilmiş olan 8 

ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Ölçek soruları “Çalıştığım kurum çalışmak için iyi bir yer” ve “Yönetimin 

bana ve diğer çalışanlara davranış tarzından memnunum” gibi ifadelerden oluşmaktadır.  

Çalışanların çalışma eforunu belirlemek için Brown ve Leigh (1996) tarafından geliştirilmiş olan 5 ifadeden 

oluşan ölçek kullanılmıştır. Ölçek soruları “Yapılması gereken bir iş olduğunda, tüm enerjimi bu işi yapmaya 

adarım” ve “İşteki tüm görevlerimde tam kapasitemle çalışıyorum” gibi ifadelerden oluşmaktadır.  

Anket formunun oluşturulması sırasında ilk olarak ölçeklerin İngilizce formları, iyi düzeyde İngilizce bilen 4 

akademisyenden oluşan bir komisyon tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve daha sonra bu Türkçe formlar geri 

tercüme edilerek Türkçe ve İngilizce formlar arasındaki tutarlılık incelenmiştir (Brislin, 1970). Daha sonra 

Türkçe formlar anlam ve dilbilgisi açısından incelenerek gerekli düzeltmeler yapılmış ve ölçeklerin denemelik 

Türkçe formları elde edilmiştir. Son olarak ölçeklerin denemelik Türkçe formları örgütsel davranış dersi alan 

15 doktora öğrencisine uygulanmış ve bu öğrencilerin görüşleri doğrultusunda bazı küçük değişiklikler 

yapılmıştır. 

3.4. Bulgular 

Faktör yapısının ve maddelerin faktörlere göre dağılımını belirlemek için keşfedici faktör analizi (KFA) 

kullanılmıştır (Fabrigar vd., 1999). Keşfedici faktör analizini gerçekleştirmeden önce örneklem sayısının yeterli 

olup olmadığı Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) katsayısı, maddeler arasındaki korelasyonun uygun olup 

olmadığını ise Barlett testi ile incelenmiştir. Veri setimiz KFA analizlerinin yapılması için Kaiser-Meyer-Olkin 

değerinin 0,885 (>0,60) çok iyi olduğunu ve Barlett testinin [χ2= 3.396,058; df=120; p <0,000)] ise anlamlı 

olduğunu göstermektedir (Tabachnick ve Fidell, 2012). 

Faktör sayısını belirlemek için yamaç eğiminde (scree plot) kırılma noktası kullanılırken hangi maddenin 

analizde kalacağına karar verirken maddelerin faktöre yükleri (item-loading) ve faktörler arası çapraz yükler 

(cross-loading) kullanılmıştır. Diğer bir ifade ile maddeleri analizde tutarken her bir madde yükünün 

(0,60)’dan yüksek olmasına ve aynı anda birden fazla faktöre yüklü maddeler var ise faktör yükleri arasındaki 

farkın (0,30)’dan fazla olmasına dikkat edilmiştir (Worthington ve Whittaker, 2006). 

Sonuçlar yamaç eğimindeki kırılma noktasının üç faktörlü yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Üç faktörlü 

yapı toplam varyansın %65,397’sini açıklamaktadır. KFA yapı matrisine göre birinci faktör 8 maddeden oluşan 

işyeri morali, ikinci faktör 5 maddeden oluşan çalışma eforu ve üçüncü faktör 3 maddeden oluşan örgütsel 

dedikodudur. Her üç faktörün de kabul edilebilir içsel tutarlılık katsayına sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Hiçbir soru analizden çıkarılmamıştır.  
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Tablo 1. Ölçeklerin Madde Ortalamaları, Standart Sapma, Faktör Yükleri, Özdeğer, Varyans ve İçsel 

Tutarlılık Katsayıları 

Maddeler  Ort. SS Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 

8. Genel olarak işimden memnunum 3,44 1,33 0,846   

7. Çalıştığım koşulların güvenliği ve konforundan 

memnunum. 

3,43 1,29 0,831   

6. Yönetimin bana ve diğer çalışanlara davranış tarzından 

memnunum. 

3,37 1,31 0,814   

2. İşyerimde geleceğim konusunda kendimi güvensiz 

hissediyorum (T). 

3,20 1,32 0,811   

4. Çalıştığım kurum çalışmak için iyi bir yer. 3,35 1,33 0,802   

1. İşimde yaptığım şeyler için makul (adil) ücret alıyorum. 3,22 1,34 0,774   

3. İşim çok stresli (T). 2,93 1,37 0,755   

5. Sık sık bu işten ayrılmayı düşünüyorum (T). 3,08 1,37 0,746   

5. Çalıştığım zaman tüm gayretimi sarf ediyorum. 4,18 0,88  0,774  

4. İşimde başarılı olabilmek için elimden geleni yapıyorum. 4,01 0,92  0,739  

1. Yapılması gereken bir iş olduğunda, tüm enerjimi bu işi 

yapmaya adarım. 

4,11 0,93  0,721  

3. İşteki tüm görevlerimde tam kapasitemle çalışıyorum. 4,07 0,93  0,716  

2. Çalıştığımda bunu yoğun bir şekilde yapıyorum. 4,08 0,84  0,715  

Son altı ay içinde diğer çalışanlar işyerimde benim 

hakkında… 

     

2. ... söylentiler yaydılar 1,68 1,19   0,906 

3. …ithamlarda/olumsuz iddialarda bulundular 1,62 1,16   0,894 

1. … zarar verecek bilgiler paylaştılar. 1,65 1,16   0,872 

Özdeğer  5,183 2,823 2,458  3,837 

Açıklanan Toplam Varyans  32,393 17,645 15,360  29,518 

İçsel Tutarlılık Katsayısı  0,922 0,794 0,888  0,876 

Faktör 1: İşyeri Morali (İM); Faktör 2: Çalışma Eforu (ÇE); Faktör 3: Örgütsel Dedikodu (ÖD); (N = 397). 

 

Cronbach Alpha güvenilirlik katsayıları 0,794 ile 0,922 arasında değişmektedir, bu değerler çalışma 

değişkenlerinin güvenilir olduğunu göstermektedir (Bkz. Tablo 1). Tablo 2’de verilen korelasyon katsayıları 

incelendiğinde örgütsel dedikodu ile işyeri morali ve çalışma eforu arasında negatif (-0,228***/-0,203***) ve işyeri 

morali ile çalışma eforu arasında pozitif (0,191***) yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Değişkenlerin Ortalama, Standart Sapma, Cronbach ’s Alpha ve Korelasyon Değerleri 

Değişkenler  Ort. SS 1 2 3 

1 Örgütsel Dedikodu (ÖD) 1,65 1,06 (0,89)   

2 İşyeri Morali (İM) 3,25 1,07 -0,228*** (0,92)  

3 Çalışma Eforu (ÇE) 4,09 0,67 -0,203*** 0,191*** (0,79) 

Not: Parantez içinde Cronbach ‘s Alpha değerleri verilmiştir; 
* p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001; N=397. 

 

İşyeri moralinin örgütsel dedikodu ile çalışma eforu arasındaki düzenleyici etkisini test etmek için hiyerarşik 

regresyon analizi kullanılmış ilk olarak  

(i) örgütsel dedikodunun işyeri morali üzerindeki etkisi irdelenmiştir, 

daha sonra işyeri moralinin örgütsel dedikodu ile çalışma eforu arasındaki ilişki üzerindeki düzenleyici 

etkisini araştırmak için Aiken ve West (1991) süreci takip edilerek  

(ii) örgütsel dedikodunun çalışma eforuna etkisi,  

(iii) işyeri moralinin çalışma eforuna etkisi,    
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(iv) örgütsel dedikodu ve işyeri moralinin çalışma eforuna etkisi, 

(v) örgütsel dedikodu, işyeri morali ve örgütsel dedikodu ile işyeri moralinin çarpımının çalışma 

eforuna etkisi irdelenmiştir. 

Hiyerarşik regresyon analizi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Regresyon Analizi Sonuçları 

  Std. Beta t-değeri F-değeri R2 Tolerans VIF Hipotez 

(i) ÖD → İM -0,228*** -4,663 21,744 0,050 1,000 1,000 H1 

(ii) ÖD → ÇE -0,203*** -4,120 16,971 0,039 1,000 1,000 H2 

(iii) İM → ÇE 0,191*** 3,873 15,000 0,034 1,000 1,000 H3 

(iv) 
ÖD → ÇE 

İM → ÇE 

-0.168** 

0,153** 

-3,355 

3,053 
9,320 0,059 0,948 1,055  

(v) 

ÖD → ÇE 

İM → ÇE 

ÖDxİM → ÇE 

-0,263*** 

0,175*** 

0,226*** 

-4,962 

3,526 

3,837 

12,435 0,090 

0,661 

0,935 

0,662 

1,514 

1,069 

1,510 

H4 

 (i) Örgütsel dedikodu iş moralini negatif etkilemektedir (Std.β = -0,228, p < 0,001). Hipotez 1 kabul edilmiştir. 

(ii) Örgütsel dedikodu çalışma eforunu negatif etkilemektedir (Std.β = -0,203, p < 0,001). Hipotez 2 kabul 

edilmiştir. 

(iii) İşyeri morali çalışma eforunu pozitif etkilemektedir (Std.β = 0,191, p < 0,001). Hipotez 3 kabul edilmiştir. 

(iv) Örgütsel dedikodu çalışma eforunu negatif (Std.β = -0,168, p < 0,01) ve işyeri morali çalışma eforunu pozitif 

etkilemektedir (Std.β = 0,153, p < 0,01). 

(v) Örgütsel dedikodu ile işyeri moralinin çarpımının etkisi istatiksel olarak anlamlıdır (Std.β = 0,226,                    

p < 0,001). Hipotez 4 kabul edilmiştir.  

İşyeri moralinin düzenleyici etkisini görselleştirmek için değişkenin ortalama değerinin bir standart sapma 

üstü ve altındaki değerlerine bağlı değişim Şekil 2’de gösterilmiştir. (Aiken ve West, 1991). 

 

   

Şekil.2. İşyeri Moralinin Örgütsel Dedikodu Çalışma Eforu İlişkisinde Düzenleyici Etkisi 

Şekil incelendiğinde örgütsel dedikodunun çalışma eforunu düşürdüğü, işyeri moralleri yüksek olan 

çalışanların algılanan örgütsel dedikodunun her seviyesinde çalışma eforları seviyelerinin işyeri moralleri 

düşük olanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca işyeri moralleri yüksek çalışanların çalışma 

eforlarının düşük olanlara göre daha az etkilendikleri tespit edilmiştir. 
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Örgütlerde çalışanlar arasında başkalarının özel hayatlarını ya da örgütün işlerini müzakere etmek arzusu 

tarafından motive edilen bir tartışma olan dedikodu (Furnham ve Taylor, 2011: 88) çalışanlar arasında 

vazgeçilmez bir davranıştır (Kim vd., 2019: 30). 

Örneklem bağlamında araştırma sonuçları örgütlerde dedikodunun işyeri morali üzerinde negatif etkisi 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgular Howard (2018), Wakeman (2013: 116), Layne (2020), Perez ve 

Barkhurst (2012: 198) ve Carpenter ve Fulton’ın (2010: 102) örgütlerde dedikodunun çalışan moralini 

düşüreceği iddialarıyla uyumludur. 

Çalışan morali, çalışanların işte hissettikleri genel bakış, tutum, tatmin ve güveni tanımlamaktadır. Çalışanlar 

çalışma ortamları hakkında olumlu hissettikleri ve orada en önemli kariyer ve mesleki ihtiyaçlarını 

karşılayabileceklerine inandıklarında, işyeri morali yüksek olmaktadır. Çalışma ortamının ana bileşenleri 

liderlerin kontrolü altında olduğu için liderler işyeri moralinin yüksek olup olmadığı konusunda önemli bir 

role sahiptirler (Gilberg, 1992; Heathfield, 2019). Günümüzde liderler, örgütlerinde sürekli olarak çalışanların 

morallerini yüksek tutmak için ellerinden geleni yapmalıdırlar. Çünkü günümüzde çalışanlar motivasyon ve 

ilham alma konuları üzerinde önemle durmakta ve bir aidiyet duygusu ya da bir amaç gibi inanacak bir şeye 

daha da önemlisi umuda ihtiyaçları olduğunu vurgulamaktadırlar (Bruce, 2003: ix). İşyerinde moral yüksek 

olmadığında, kişiler başarılı olmak konusunda motivasyona sahip olmayacaklar ve bununla birlikte verimli 

ya da yaratıcı olmak için çaba göstermeyerek örgütün geleceğine dair kayıtsız kalacaklardır (Root, 2020). 

Yapılan bir araştırmanın sonuçları dedikodunun en uygunsuz işyeri davranışı olduğunu ortaya koymaktadır 

(Kurtzleben, 2018). Dedikodu aynı zamanda çağdaş işyerleri bağlamında bir istismar aracı olarak 

nitelendirilmiştir (Davenport vd., 1999). Örgütlerde dedikodu çalışanların kaygı duymasına yol açabileceği 

ve çalışanlara ya da örgütün itibarına zarar verme potansiyeline sahip olduğu için liderlerin hızlı bir şekilde 

ilgilenmeleri ve kontrol altına almaları gereken bir konudur. Liderler örgütlerde dedikoduya asla tolerans 

gösterilmeyeceğine dair politikaları yürürlüğe koymalı ve çalışanlara kötü niyetli kişisel dedikoduların kabul 

edilemez olduğu konusunda bilgi vermelidirler. Yöneticiler çalışanlardan biri tarafından tehlikeli, kasıtlı 

söylentiler yayıldığına dair bir duyum aldıkları zaman, bu durumun verdiği zararı tespit etmek ve durumu 

düzeltmek için doğrudan ilgili kişilerle bir araya gelerek dedikodunun kaynağı tespit etmeli ve sonrasında da 

bu kişilerle yüzleşmelidirler (Burke ve Wise, 2003: 74; Schwantes, 2017). Birçok kurumun çalışan el 

kitaplarında dedikodu yapılmasını kısıtlayan resmi politikaları yer almaktadır (Wilkie, 2020). Bununla birlikte 

dedikodu yaparak işyerinde huzurun kaçırılması ve işin yapılmasını engelleyici ortam oluşturulması 

tazminatsız işten çıkarılmaya sebep olabilmektedir (Erdem, 2019; O’Callaghan ve Hartigan, 2015). Ancak 

yapılan çalışmaların sonuçları çoğu kişinin dedikodu yaptığını ortaya koymakta ve dedikodunun her yerde 

olduğu fikrini desteklemektedir. Dedikodunun bu denli yaygın olması, dedikodulara karşı yaptırımların 

boşuna olabileceğini düşündürmektedir (Robbins ve Karan, 2020: 193). 

Örgütlerde dedikodunun önüne geçilmesi için çalışanlara da görev düşmektedir. Örgütte dedikodu 

yapıldığına tanık olsalar bile dedikoduyu yapan kişiyi duymazdan gelerek ve yapılan dedikoduya sözlü ya 

da sözsüz olarak katılmayarak, dedikodunun kaynağını caydırmaları, dedikodu yapmanın artık eğlenceli 

olmaktan çıkmasıyla sonuçlanacaktır (Baker ve Jones, 1996: 85; Lucas, 2018; Schwantes, 2017). Sadece bir 

dedikoduyu dinlemek bile bu konuda suç ortağı olmak anlamına gelmektedir. Olumsuz dedikoduları 

bastırmak öz disiplin gerektirir ve kişilerin dedikodu ve dedikoducuya karşı tavır almak konusunda istekli 

olması gerekmektedir (Therrien, 2004). 

Araştırma sonuçları örgütlerde dedikodunun çalışma eforu üzerinde negatif etkisi olduğunu da ortaya 

koymaktadır. Bu bulgular Howard’ın (2018) örgütlerde dedikodunun verimliliği düşüreceği iddialarıyla 

uyumlu, Dores Cruz vd. (2019)’nin olumsuz dedikodunun hedefi olan kişilerin dedikodu doğru olduğu 

zaman kısa vadede çalışma eforlarını artırdıklarına dair çalışma bulguları ve Alshehre’nin (2017: 127) 

örgütlerde dedikodudan doğan çalışanlar arası etkileşimin çalışma sürecinin daha hızlı ilerlemesine yardımcı 

olarak çalışanların çalışma eforlarını artırdığına dair iddiaları ile ise uyumsuzdur. 

Günümüzün rekabetçi, istikrarsız ve hızla değişen iş ortamında, tüm ürünler zaman içinde potansiyel olarak 

kopyalanabilir oldukları için örgütlerin benzersiz fonksiyonel özelliklere sahip mükemmel ürünlerle 

kendilerini farklılaştırmaları giderek zorlaşmaktadır (Charan, 2010: 24). Örgütler için rekabet avantajının 

kaynağı artık teknoloji, ürünler ve patentler değil, en önemli varlık ve farklılaştırıcıları olarak görülen 
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çalışanlarının yönetilmesidir (Bakker ve Schaufeli, 2008: 147; Charan, 2010: 24; Pfeffer, 1994: 4). Bu nedenle, 

örgütler yüksek motivasyonlu ve çalışkan bir işgücüne her zamankinden daha fazla bağımlı hale gelmişler ve 

çalışma eforu kavramına kurumsal ve akademik ilgi artmıştır (Dysvik ve Kuvaas, 2013: 412; Steers vd., 2004: 

383-384). Yüksek çalışma eforu performans ve iş tatmini gibi verimliliğin artmasına neden olan olumlu 

sonuçlarla bağlantılı olduğu için örgütler için önemlidir (Brown ve Peterson, 1994: 75-76; Dysvik vd., 2014: 

729; Fisher ve Noble, 2004: 159; Hofmans vd., 2014, p. 693). 

Çalışma eforu, bir bireyin işteki verimli davranış konusunda onu motive eden tüm bilişsel özelliklerini 

kapsayan tutum ve inançların bir sonucudur (Ruch, 1994: 113). Çalışma eforu, üretim sürecinin karmaşık 

doğası nedeniyle yüksek verimliliği garanti etmek için özel görevler tahsis etmeyi imkânsız kılan önemli bir 

değişken haline gelmektedir. Yani, yöneticiler çalışanlara ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını söyleyerek 

yüksek verimlilik elde edemezler. Üretim süreci karmaşık ve kendine özgüdür. Çalışanlar işlerinde 

bağımsızdırlar ve çalışma eforu verimli ile daha az verimli çalışanları birbirinden ayırmaktadır (Ros, 2001: 53). 

Örgütler, çalışanlarca daha fazla çalışma eforu sergilenmesini motive eden koşullar yaratarak verimlilik 

artışına katkıda bulunmalıdırlar (Kaufman, 2008: 37). Büyüme, yaşam standartları ve açığın azaltılması 

konusundaki tartışmalar verimlilik ve verimliliğin artırılması noktasında bir araya geldikleri için verimlilik 

ve verimlilik artışı hem politik bir zorunluluk hem de bir iş gerekliliğini oluşturmaktadır (Price Waterhouse 

Coopers, 2014). Çalışanlar sık sık bir araya gelerek bir diğer çalışan ya da örgüt hakkında fısıldaşarak zaman 

harcıyorlarsa, bu açıkça çalışmadıkları anlamına gelmektedir. İster bir araya gelerek yüz yüze, ister e-posta ya 

da mesajlaşma yoluyla yapılsın, örgütlerde dedikodu ciddi bir şekilde verimliliği azaltmaktadır. En basit 

değerlendirmeyle, dedikodu yapan kişi çalışmıyor demektir ve bu da verimlilik kaybıyla sonuçlanmaktadır 

(West Virginia Employment Law Letter, 2008). Bu araştırma işyeri moralinin örgütlerde dedikodu ve çalışma 

eforu arasındaki ilişkide düzenleyici etkisi olduğuna dair bulguları ile literatüre katkıda bulunmaktadır. 

Geçmiş yıllardan farklı olarak, dedikodular artık çalışanların çay ya da kahve aldıkları sırada ettikleri 

sohbetlerle sınırlı kalmamaktadır. Günümüzde sosyal medya, mesajlaşma, uygulamalar ve diğer modern 

iletişim biçimleri sayesinde, dedikodular eskisine göre çok daha geniş bir etkiyle sayısız şekilde 

yayılabilmektedir. Bu yüzden de örgütlerde dedikodu günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir 

problem oluşturmaktadır (Janove, 2019). Ancak ne yazık ki dedikodu hayatın bir parçasıdır. Ne yöneticiler ne 

de insan kaynakları departmanı örgütlerde dedikoduyu tamamen ortadan kaldıramasa da örgüt içinde 

sağlam iletişim kanallarını kullanarak, çalışanlara dedikodunun potansiyel zararlarına dair eğitimler vererek 

ve dedikodu konusunda yaptırımlar içeren örgüt politikaları uygulayarak örgütte dedikoduyu yapan ve 

yayan kişilerin kontrol altına alınması ve engellenmesi adına adımlar atılabilmektedir. 

Her bilimsel araştırmada söz konusu olan kısıtlar bu araştırmada da söz konusudur. Bu açıdan araştırma 

kapsamı yalnızca özel sektör çalışanları ile sınırlı tutulmuştur. Her ne kadar özel sektörün doğası gereği kamu 

sektöründen daha verimli olduğu iddiası hiçbir zaman tam olarak netleştirilememiş olsa da (UNDP Global 

Centre for Public Service Excellence, 2015: 3), son yıllarda özel sektör dinamizmine karşı kamu sektörü 

verimliliği baskın bir politik anlatıyı oluşturmaktadır (Simms, 2013). Bu açıdan araştırmanın kamu sektöründe 

çalışan bireyler üzerinde tekrarlanması bu konu hakkında daha geniş fikir sahibi olma noktasında oldukça 

yararlı olacaktır. Bundan sonra yapılacak olan araştırmalarda bu hususların ele alınıp incelenmesinin alana 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Örgütlerde dedikodu toksik bir çalışma ortamı yaratmaktadır. Ancak örgütlerde doğru bir iletişim yöntemi 

kullanılarak yapılan eleştiriler gerekli ve sağlıklı olabilmektedirler. Eleştiri, işyeri moralini düşürmeyeceği gibi 

verimliliğin korunması ve geliştirilmesine yardımcı olabilecektir (Lovering, 2020). Daha sonra yapılacak olan 

araştırmalarda örgütlerde eleştirinin işyeri morali ve çalışma eforu üzerindeki etkilerinin ele alınıp 

incelenmesinin literatüre katkı sağlama açısından anlamlı olacağı düşünülmektedir. 
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Amaç – Müşteri istek ve beklentilerinin doğru şekilde anlaşılması ve zamanında karşılanması hizmet 

sağlayıcının teknik becerisi yanında, duygusal yeteneği ile de ilişkilidir. Müşteri memnuniyeti, çalışanlar 

arasında doğru iletişimin sağlanması, çatışmaların azaltılmasında duygusal zekanın önemli bir yeri vardır. 

Bu araştırmanın amacı turizm işletmelerinden biri olan otel çalışanlarının duygusal zeka düzeylerinin 

demografik özelliklere göre incelenmesi olup, duygusal zeka düzeyinin demografik özelliklere göre 

farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir. 

Yöntem – Antalya ilinde yer alan beş yıldızlı otellerde çalışanlar araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. 

Analiz, ankete cevap veren otellerin farklı departmanlarda çalışan 583 kişi üzerinden değerlendirmeye 

alınmış, demografik özelliklere göre farklılık gösterme durumu parametrik olan test tekniklerinden t ve 

ANOVA testleri ile analiz edilmiştir. ANOVA testinde fark çıkması durumunda ikili fark için Tukey testi 

kullanılmıştır.  

Bulgular – Demografik özelliklerden, cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, aylık gelir,  ailenin toplam 

geliri, uyruğun Türk veya yabancı olması,  çocukluğun geçirdiği yerin farklı olması, mesleğin seçimi ile 

duygusal zeka boyutları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. Duygusal zeka 

düzeyi ile çalışanın statüsü, işletmede çalışma süresi, çalışılan bölüm açısından farklılık bulunmuştur. 

Tartışma – Turizm işletmelerinden otel çalışanları üzerinde gerçekleştirlen bu çalışmada çalışanların 

statüleri arttıkça duygusal zeka puanlarının arttığı görülmüş. Bu araştırmanın sonucu genellenebilir 

olmamakla birlikte, alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Purpose – Correct understanding of customer demands and expectations and meeting them in a timely 

manner are not only associated with the service provider’s technical skills but also their emotional ability. 

In addition to customer satisfaction, emotional intelligence also has an important role in terms of ensuring 

correct communication between employees and reducing conflicts. The aim of this study is to examine the 

emotional intelligence levels of hotel employees, one of the tourism enterprises, according to demographic 

characteristics, and to determine whether the level of emotional intelligence varies according to 

demographic characteristics. 

Design/methodology/approach – Employees working in five-star hotels in Antalya province constitute the 

population of the research. The analysis was evaluated based on 583 people working in different 

departments of the hotels that responded to the survey, and the differences according to demographic 

variables were analysed using the parametric testing techniques t-Test and ANOVA analysis. In case of a 

difference in ANOVA test, Tukey test was used for double difference. 

Findings – No statistically significant difference could be found in terms of demographic characteristics 

consisting of gender, marital status, educational background, monthly income, total income of the family, 

whether their nationality is Turkish or foreign, whether childhood was spent in a different place, choice of 

profession and the dimensions of emotional intelligence. However, differences were detected with respect 

to emotional intelligence and the status of the employee, their duration of service in the enterprise, and the 

departments in which they work. 

Discussion – In this study conducted on hotel employees, it was observed that emotional intelligence scores 

increased in line with higher employee status. Although the result of this research cannot be generalised, it 

is considered it will contribute to the field.  
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1. Giriş 
Duygu tanımı alanyazıda çeşitlilik göstermekte ve tek bir tanımı yapılmamaktadır.  Duygular, kişiyi harekete 

geçiren enerjiyi temin etmek ve gereksinimlerini karşılamak için uygun davranışa yönlendirici olmak üzere 

iki amacı vardır. Duygular olumlu, olumsuz olarak meydana gelir,  “pozitif ve negatif olarak ifade edilir. 

Pozitif duygular heyecan, mutluluk, neşe, iyimserlik gibi tanımlanırken, negatif duygular ise, korku, kızgınlık, 

kin, düşmanlık, öfke, şiddet, kıskançlık, keder, üzüntü, tükenmişlik vb”. olarak tanımlanmaktadır 

(Eröz,2011:10-11).  Türk Dil Kurumu göre duygu; “Duyularla algılama, his”, “Belirli nesne, olay veya 

bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim”, “Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden 

değerlendirme yeteneği”, “Önsezi”, “Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik” olarak 

tanımlanmaktadır( http://tdk.gov.tr).  Yelkikalan’ın aktarımına göre duygu; “bireyin doğaya ve topluma 

uyum sağlamasıdır” (Yelkikalan,2006:42).  

Duygusal zeka kavramını açıklamadan önce zeka tanımını yapmak gerekirse; Gürel ve Tat ‘ın zeka tanımı ile 

ilgili aktarımına göre zeka; “dünyayı algılama, algıları belleğe yerleştirme ve bu içerik üzerinde düşünme 

süreci”; “bireyin rasyonel düşünme, amaçlı davranma ve çevresiyle etkili biçimde baş edebilme becerilerinin 

tümü”, “çevreye ve yeni durumlara uygun biçimde düşünüp davranarak uyum sağlama yeteneğini’ dir (Gürel 

ve Tat,2010:339).  Thorndike zekayı, soyut, mekanik ve sosyal zeka olarak üç bölüme ayırmıştır. Sosyal zeka 

“sosyal durumlara uyum ve sosyal bilginin kullanımı” olarak ifade edilmektedir(Doğan ve Şahin:234)  

Howard Gardner iki boyutlu olan zekayı farklı boyutlar katarak Çoklu Zeka Kuramı ile yedi tür zekanın 

varlığını belirtmiştir (Gökhan, 2011:7). Bugün uzmanların üzerinde anlaştığı zeka türleri; sözel, görsel, 

mantıksal, fiziksel, yaratıcı, duygusal zeka olmak üzere altı farklı şekilde kategorize edilmektedir 

(Yelkikalan,2006:41-42).  

Duygusal Zeka (EI) terimi ilk olarak 1990 yılında bilimsel literatüre girmiş ve çeşitli teorisyenler tarafından 

tanımlanmıştır(Eröz,2013:214). Daniel Goleman duygusal zeka kavramını kullanmış ve bilişsel zekadan (QI) 

daha önemli olduğunun fikrini ileri sürmüştür (Gökhan, 2011:7).  Psikoloji ve sosyoloji alanında daha fazla 

üzerine durulan ve çalışılan duygusal zekanın zaman içerisinde bireylerin yaşamını etkilediği kadar iş 

yaşamını da olumlu etkilediği konusunda düşünceler geliştirilmiş ve bu alana yönelik çalışmaları arttırmıştır. 

Örgütlerde bilişsel zeka (IQ) yanında, duygusal zekanın(EI) insan odaklı yaklaşımlarda önem kazandığı ve 

duygusal becerilerin gerekli olduğu fikri önem kazanmaktadır (Eröz,2013:214).   

Duygusal zeka, diğer zeka türleri ile ilişkili olsa da diğerlerinden farklıdır. Kişinin yaşam süresi boyunca 

gelişir ve eğitim yoluyla arttırılabilir. Duygusal zeka bir kişinin duyguları (kendinin ve başkalarının) 

tanımlama ve algılama yeteneklerinin yanı sıra, bu duyguları yönetme becerilerini içerir(Scott vd.,2006:19). 

Bilim adamları ve araştırmacılar duygusal zekanın tanımını(Goleman 1998; Salovey ve Caruso 1997; Bar-On 

1988; Cooper ve Sawaf’a 2003) farklı şekilde yapmış ve konuya farklı bakış açısıyla yaklaşmışlardır (Sevin ve 

Özil,2019:2039).  Duygusal zeka, genel olarak, yetenek(Salovey ve Mayer) ve özellik(Bar-on) olmak üzere iki 

modelle açıklanmaktadır. Yetenek modeline göre; “Kendinin ve diğerlerinin his ve duygularını izleme; 

bunları ayırt edebilme ve bu bilgiyi kullanarak düşünce ve hareketlerini yönlendirebilme becerisi” olarak, 

özellik modeli ise;  Bar-on’un öne sürdüğü “bireyin yaşantısındaki değişik durumların başarılı bir biçimde 

üstesinden gelmesini sağlayan, bilişsel olmayan tüm özellikler duygusal zekâ olarak” ifade edilmektedir 

(Şahin vd.,2009:244).  

Salovery ve Mayer(1990), bireyin kendisi ve başkalarının duygularını izleme, duygular arası ayrım yapabilme 

ve bu bilgileri düşünce ve davranışları yönlendirmede kullanabilme yeteneği olarak, duygusal zekayı 

tanımlamışlardır.  Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere sosyal zekanın bir alt boyutu olan, duygusal zekanın 

boyutları; 

- Duygularının farkına varma,  

- Duygularla başa çıkma 

- Kendini motive etme 

- Başkalarının duygularını anlama ve  

- İlişkileri yürütebilmek olarak beş başlıkla açıklanmaktadır(Sevin ve Özil, 2019:2040).   

Duygusal zeka “işyerinde başarı için önemli bir faktör olarak kabul” edilmektedir(Yelkikalan,2006:46). 

Konakay’ın aktarımına göre California Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre duygusal zekası yüksek 

http://tdk.gov.tr/
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olan bireylerin, “sosyal açıdan dengeli; dışa dönük, güvenli kişiler olduğu” görülmüştür(Konakay,2013:123). 
Örgüt çalışanlarının istenilen amaçlara ulaşabilmesi ve başarının sağlanmasında bilişsel zekanın tek başına 

yeterli olamayacağı, çalışanların duygusal zekaya da sahip olmaları gerektiği ve duygusal zeka düzeyi yüksek 

olanların düşük olanlara göre daha başarılı olduğu görüşü yaygındır. Örgütleri başarılı kılan bir çok unsurun 

yanında her geçen gün değişen müşterilerin ihtiyaç, istek ve beklentilere uygun şekilde cevap verebilmek 

duygusal zekası yüksek, yönetici, lider ve çalışanlar ile mümkün olacaktır(Arslan vd.,2013:173). Bir başka 

ifadeyle gelişmiş duygusal zeka düzeyi,  duyguların kolay kontrol edilebilmesi, başkalarının duygularını 

anlama, etkili iletişim kurabilme yeteneği sağlar, aynı zamanda bireylerin özel yaşamında sağlığını, iş 

yaşamında performansını olumlu etkiler.  

Turizm sektörü; Ziyaretçilerin ve yerel halkın konaklama, tatil, iş, eğlence ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet 

gösteren, konaklama, hotel, motel, yiyecek içecek, eğlence, dinlenme vb. gibi hizmet işletmelerinden oluşur. 

Konaklama işletmelerinde emek yoğun, hizmet odaklı ve insan ilişkileri yüksektir. Konukların memnuniyeti 

ve çalışanların başarısı,  yöneticilerin ilgili kişilerin mevcut durumu ve kişilerin ihtiyaçlarını doğru şekilde 

anlama, içselleştirme ve çözümlemesi ile mümkündür. Duygular takım ruhunu oluşturmada ve düşünceleri 

iletmede önemlidir(Scott vd,2006:6-7). 

Bu çalışmada turizm işletmelerinden biri olan otel işletmelerinde çalışanların demografik özelliklerine göre 

duygusal zeka (EI) düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. Duygusal Zeka Üzerine Yapılan İlgili Çalışmalar 

Duygusal zeka ve çalışma yaşamına ilişkin alanyazıda bir çok çalışma yapılmış, duygusal zeka ile iş tatmini, 

örgütsel bağlılık, psikolojik yıldırma, başarı, mesleki tükenmişlik, örgütsel vatandaşlık, çatışma, performans, 

liderlik ve iletişim ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmaların bazıları şöyledir;   

Çelenk (2015), tarafından yapılan araştırmada, “duygusal zekâ ile psikolojik yıldırma düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamış, duygusal zekâ ortalamaları psikolojik yıldırma düzeyi arttıkça duygusal 

zekâ ortalamasının azaldığı tespit edilmiş, ayrıca araştırmada duygusal zekânın, cinsiyet, meslekteki kıdem 

süresi, unvan, medeni duruma göre bir farklılık göstermediği, birim açısından farklılık gösterdiği”  sonucuna 

ulaşılmıştır.    

Genç ve Gümüş (2016) tarafından yapılan, “Otel İşletmelerinde Duygusal Zekanın İş Stresi ve İş Yaşam 

Dengesi Üzerindeki Etkisi” konulu çalışmada, otel işletmelerinde çalışanların duygusal zekalarının iş stresi 

üzerinde kısmen anlamlı etkiye sahip olduğu, bunun yanında iş yaşam dengesi üzerinde anlamlı bir etkiye 

sahip olmadığı” tespit edilmiştir.  

Gürbüz ve Yüksel(2008) tarafından yapılan, “Çalışma Ortamında Duygusal Zeka: İş Performansı, İş Tatmini, 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bazı Demografik Özelliklerle İlişkisi konulu çalışmada, duygusal zekanın 

iş performansı, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı ile anlamlı bir ilişkisi tespit edilememiş, duygusal 

zekanın işgörenlerin yaş, cinsiyet ve eğitim durumlarına göre anlamlı farklılığı olduğu, kadın işgörenlerin 

duygusal zekaları erkek işgörenlere göre daha yüksek olduğu ve  işgörenlerin eğitim düzeyi arttıkça genel 

olarak duygusal zekaları da arttığı” görülmüştür.  

Ural(2001), “Yöneticilerde Duygusal Zekanın Üç Boyutu adlı çalışmasında, konaklama işletmeleri 

yöneticilerinin, duygusal zekanın üç boyutuna ilişkin yeterliği ileri düzeyde gerçekleşerek, pek çok durumda 

sürekli ve dengeli bir duygusal zeka düzeyine sahip oldukları, yönetsel başarıda duygusal zeka bileşenlerinin 

birbirinden bağımsız olamayacakları” sonucuna varılmıştır.   

Robert ve Barsede’nin (2008) tarafından çalışmalarında duygusal zekanın, iş performansını, iş yerinde sosyal 

ilişkileri, akademik başarı, aile ile daha yakın ilişki kurulmasını olumlu etkilediği,  duygusal zeka düzeyi 

yüksek olanların düşük olanlara göre empatik ve sosyal becerisinin daha yüksek olduğu belirtilmektedir.  

Shahhosseini vd. (2013) çalışmalarında, duygusal zeka ve  iş performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki 

bulmuşlardır.   

Güllüce ve  İşcan (2010) Mesleki Tükenmişlik ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişkiyi araştırmış ve mesleki 

tükenmişlik ile duygusal zeka arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Konakay (2013) 

çalışmasında akademisyenlerin medeni durumu, çalışma alanı, görev yılı ile duygusal zekâ düzeylerinde ve 

tükenmişlik düzeylerinde bir farklılık tespit etmiştir.  
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Polatcı ve Özyer (2015), “Duygusal Emek Stratejilerinin Duygusal Zekanın Tükenmişliğe Etkisindeki Aracılık 

Rolü”nü araştırmış, duygusal emek stratejilerinden yüzeysel davranış ve samimi duygular duygusal zekanın 

tükenmişlik üzerindeki etkisinde kısmi aracılık rolü oynadığını, derinlemesine davranış stratejisinin aracılık 

rolü üstlenmediğini tespit etmiştir.  

Turhan ve Çetinsöz(2019), “Duygusal Zekâ ve Motivasyon Arasındaki İlişki: Turizm Programı Öğrencileri 

Üzerine” yaptıkları çalışmada, duygusal zekânın genel motivasyonu,  içsel ve dışsal motivasyonu pozitif 

yönde etkilediğini bulmuşlardır.  

Yılmaz vd.(2014) duygusal zeka ve örgüt iklimi konusunda yaptıkları araştırma sonucunda kamu 

kurumlarında çalışan memurların duygusal zekâ eğiliminin yüksek olduğu tespit edilmiş ve bu bağlamda 

çalışanların örgüt ikliminde pozitif davranışlar sergileyerek, örgütün başarısının artmasını sağladıkları tespit 

edilmiştir. 

Sevin ve Özdil(2019) “Öğretmenlerin Rekreasyon Aktivitelerine Katılım Düzeyleri İle Duygusal Zeka ve 

Yaşam Tatmini Arasında İlişki” belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada duygusal zekanın demografik 

özelliklerden cinsiyet ve yaş’a göre farklılık gösterdiğini tespit etmişlerdir. 

Pelit ve Ayana(2016) “Otel işletmeleri işgörenlerinin duygusal zekâ düzeylerinin örgütsel sinizm davranışları 

üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik yaptıkları araştırmada, işgörenlerin duygusal zekâ ile örgütsel 

sinizm düzeyleri arasında ters yönlü ilişkinin olduğunu ortaya koymuşlardır 

3. Yöntem 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, otel çalışanlarının demografik özelliklerine göre duygusal zeka düzeylerinin 

incelenmesidir. Araştırmanın alt amaçları demografik değişkenlere göre duygusal zeka düzeyinin farklılık 

gösterip, göstermediğini tespit ve değerlendirilmesidir.  

Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın temel hipotezi şu şekilde oluşturulmuştur. 

H1: Otel çalışanlarının demografik özelliklerine göre duygusal zeka düzeyleri farklılık göstermektedir. 

Araştırmanın alt hipotezleri de şunlardır: 

H1.1. Çalışanların duygusal zeka düzeyi cinsiyete göre farklılık gösterir. 

H1.2: Çalışanların duygusal zeka düzeyi yaşa göre göre farklılık gösterir. 

H1.3: Çalışanların duygusal zeka düzeyi medeni duruma göre farklılık gösterir. 

H1.4: Çalışanların duygusal zeka düzeyi öğrenim durumu göre farklılık gösterir. 

H1.5: Çalışanların duygusal zeka düzeyi aylık gelir göre farklılık gösterir. 

H1.6: Çalışanların duygusal zeka düzeyi ailenin toplam gelirine göre farklılık gösterir. 

H1.7:  Çalışanların duygusal zeka düzeyi işletmedeki statüsüne göre farklılık gösterir 

H1.8: Çalışanların duygusal zeka düzeyi çalışılan bölüm/departmana göre farklılık gösterir. 

H1.9: Çalışanların duygusal zeka düzeyi işletmede/işletme grubunda çalışma süresine göre farklılık gösterir. 

H1.10: Çalışanların duygusal zeka düzeyi turizm sektöründe çalışma süresine göre farklılık gösterir. 

H1.11.: Çalışanların duygusal zeka düzeyi uyruğuna göre farklılık gösterir. 

H1.12.: Çalışanların duygusal zeka düzeyi çocukluğunu geçirdiği yere göre farklılık gösterir. 

H1.13.: Çalışanların duygusal zeka düzeyi günde çalışma süresine göre farklılık gösterir. 

H1.14.: Çalışanların duygusal zeka düzeyi mesleğin seçimine göre farklılık gösterir. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Bu araştırmanın evreni Antalya ilinde bulunan 5 yıldızlı otel çalışanlarıdır. Evren bilinmediğinde örneklem 

hesaplaması yapılabilmektedir. n=(t2*p*q)/d2 formülü ile sayı hesaplanmaktadır. %95 güven düzeyi ve %5 

örneklem hatasında örneklem sayısı 384 olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın kapsamında 583 kişi ankete 

katılmış ve yanıtlar değerlendirmeye alınmıştır. 
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Araştırmanın Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu ” ve “Duygusal Zeka Ölçeği”  kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu; Otel işletmelerinde çalışanların duygusal zeka düzeyini etkileyeceği düşünülen cinsiyet, 

yaş, medeni durum, öğrenim durum, aylık gelir, ailenin toplam geliri, işletmedeki statü, çalışılan 

bölüm/departman, işletmede/işletme grubunda çalışma süresi, turizm sektöründe çalışma süresi, uyruğu, 

çocukluğun geçirdiği yer, günlük çalışma süresi, mesleğin seçimi gibi kişisel bilgiler sorgulanmıştır. Duygusal 

Zeka Ölçeği; Göçet tarafından Türkçe’ye uyarlayan “Duygusal Zeka Ölçeği” kullanılmıştır.  Bu çalışmada 

anketin uygulama tarihi 2019 yılı ve Ağustos ayı içindedir. 

Araştırmada Veri Analizi 

Verilerin analizi SPSS programı ile yapılmış ve %95 güven düzeyi ile çalışılmıştır. Duygusal Zeka boyut 

puanlarının çarpıklık ve basıklık değerleri -3 ile +3 arasında olduğundan normal dağılıma uygun olduğu 

belirlenmiştir. Duygusal Zeka boyut puanlarının demografik değişkenlere göre farklılık gösterme durumu 

parametrik olan test tekniklerinden t ve ANOVA testleri ile analiz edilmiştir. ANOVA testinde fark çıkması 

durumunda ikili fark için Tukey testi kullanılmıştır. 

Geçerlilik ve Güvenirlilik Analizi 

Bu araştırmada, Schutte ve diğerleri (1998) tarafından geliştirilen, Austin ve diğerleri (2003) tarafından 

modifiye edilen ve Göçet tarafından Türkçe’ye uyarlayan “Duygusal Zeka Ölçeği” kullanılmıştır. Göçet 

tarafından yapılan çalışmada,  “ilk faktör analizinde, döngüsüz metod (unrotated) kullanılarak faktör 

çözümlemesiyle maksimum faktör sayısı incelenmiş ve envanterin tek faktörlü olduğu belirlenmiştir. Bu 

incelemeden sonra tekrar yapılan faktör analizinde temel bileşenler tekniği ile oblique rotasyon faktör 

çözümlemesi sonuçları 3 faktörlülükle sınırlandırılmıştır. Bu işlem sonucunda toplam varyansın yaklaşık % 

60’ini açıklayan 3 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Açıkladıkları varyans sırasına göre tüm faktör yapıları 

incelenmiş ve yapı geçerliği bulguları olarak değerlendirilmiştir. Birinci faktör olarak bulunan yapı 

“İyimserlik” adı altında ele alınmıştır. Bu faktör altındaki maddelerin faktör yükleri .37 ile .63 arasında 

değişmektedir. Bu faktör toplam varyansın % 14’ünü açıklamakta ve 17 maddeden oluşmaktadır. İkinci faktör 

olarak bulunan “Duygulardan faydalanma” 6 maddeden oluşmaktadır. Bu boyuta ait maddelerin faktör 

yükleri .30 ile .57 arasında değişmektedir. Bu faktör toplam varyansın %20.4’ünü açıklamaktadır. Üçüncü 

faktör olarak bulunan yapı “Duyguların ifadesi” adı altında ele alınmıştır. Bu faktör altındaki maddelerin 

faktör yükleri .32 ile .61 arasında değişmektedir. Bu faktör toplam varyansın %25.9’unu açıklamakta ve 14 

maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık kat sayıları ölçeğin bütünü için .81, iyimserlik 

faktörü için .77, duyguların ifadesi için .73 ve duygulardan faydalanma faktörü için .54 olarak bulunmuştur. 

İki yarı güvenirliğinde ise İyimserlik .71, Duyguların İfadesi .72 ve Duygulardan Faydalanma .52 olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin bütünü için ise .78 olarak” bulunmuştur(Göçet,2006:53-60). Bu durumda ölçek yüksek 

derecede güvenilir kabul edildiğinden bu araştırmada kullanılmış ve tekrar faktör analizi yapılmamıştır. 

4. Bulgular 

Bu bölümde, araştırmaya katılan otel çalışanlarının demografik özellikleri göre, duygusal zeka düzeylerine 

yönelik bulgular yer almaktadır. 

Tablo 1.  Ankete Katılanların Demografik Özellikleri 

  n % 

 Cinsiyet 
Kadın 261 44,8 

Erkek 322 55,2 

Yaş 

17 ve Altı 48 8,2 

18-24 161 27,6 

25-34 189 32,4 

35-44 151 25,9 

45-54 29 5,0 

55 ve Üzeri 5 ,9 
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Medeni Durum 
Evli 228 39,1 

Bekar 355 60,9 

 Öğrenim Durumu 

İlköğretim 61 10,5 

Ortaöğretim 223 38,3 

Ön Lisans 177 30,4 

Lisans 94 16,1 

Yüksek Lisans 26 4,5 

Doktora 2 ,3 

Aylık Gelir 

1.500-2.500 TL 180 30,9 

2.501-3.000 TL 222 38,1 

3.001-3.500 TL 64 11,0 

3.501-4.000 TL 28 4,8 

4.001-4.500 TL 14 2,4 

4.501-5.000 TL 13 2,2 

5.001-5.500 TL 21 3,6 

5.501-6.000 TL 7 1,2 

6.001-6.500 TL 3 ,5 

6.501- 7.000 TL 10 1,7 

7.001-7.500 TL 6 1,0 

7.5001 TL ve Üzeri 15 2,6 

Ailenin Toplam Geliri 

1.500-2.500 TL 59 10,1 

2.501-3.000 TL 107 18,4 

3.001-3.500 TL 68 11,7 

3.501-4.000 TL 42 7,2 

4.001-4.500 TL 45 7,7 

4.501-5.000 TL 50 8,6 

5.001-5.500 TL 46 7,9 

5.501-6.000 TL 23 3,9 

6.001-6.500 TL 18 3,1 

6.501- 7.000 TL 34 5,8 

7.001-7.500 TL 23 3,9 

7.500-8.000 TL 9 1,5 

8.001-8.500 TL 9 1,5 

8.501-9.000 TL 9 1,5 

9.001-9.500 TL 14 2,4 

9.501 TL ve Üzeri 27 4,6 

 İşletmedeki Statü 

Stajyer 68 11,7 

Departman Çalışanı 375 64,3 

Departman Müdür Yrd/Asistanı-Kısım Şefi-

Şef 
110 18,9 

Departman Müdürü 24 4,1 

Genel Müdür/Otel Müdürü 6 1,0 
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Çalışılan Bölüm/Departman 

Servis 116 19,9 

Mutfak 134 23,0 

Ön Büro 59 10,1 

Kat Hizmetleri 116 19,9 

Animasyon 22 3,8 

Misafir İlişkileri 30 5,1 

Muhasebe 26 4,5 

İnsan Kaynakları 18 3,1 

Satın Alma 6 1,0 

Sağlık Klübü&SPA 9 1,5 

Teknik Servis 6 1,0 

Güvenlik 17 2,9 

Cankurtaran 8 1,4 

Genel Müdürlük/Yönetim 10 1,7 

Diğer İse Belirtiniz 6 1,0 

 İşletmede/İşletme Grubunda Çalışma Süresi 

1 Yıl ve Daha Az 183 31,4 

2-4 Yıl 254 43,6 

5-7 Yıl 106 18,2 

8-10 Yıl 21 3,6 

11 Yıl ve Üzeri 19 3,3 

Turizm Sektöründe Çalışma Süresi 

1 Yıl ve Daha Az 103 17,7 

2-4 Yıl 213 36,5 

5-7 Yıl 150 25,7 

8-10 Yıl 65 11,1 

11 Yıl ve Üzeri 52 8,9 

 Uyruğu 
Türkiye Cumhuriyeti 523 89,7 

Yabancı Uyruklu 60 10,3 

Çocukluğun Geçirdiği Yer 

Köy-Belde 135 23,2 

İlçe 217 37,2 

İl 231 39,6 

Günde Çalışma Süresi 

8 Saatten Az 35 6,0 

8 Saat 417 71,5 

8 Saaten Fazla 131 22,5 

Mesleği isteyerek mi Seçtiniz 
Evet 425 72,9 

Hayır 158 27,1 

Ankete cevap veren katılımcılardan; Erkeklerin oranı %55,2; 25-34 yaş arası olanların oranı %32,4; bekar 

olanların oranı %60,9; ortaöğretim mezunu olanların oranı %38,3; aylık geliri 2501-3000 TL arası olanların 

oranı %38,1; ailesinin toplam geliri 2501-3000 TL arası olanların oranı %18,4’tür. İşletmedeki statüsü 

departman çalışanı olanların oranı %64,3; mutfakta çalışanların oranı %23,0; bu işletmede 2-4 yıldır 

çalışanların oranı %43,6; turizm sektöründe 2-4 yıldır çalışanların oranı %36,5; Türk olanların oranı %89,7; 

çocukluğu ilde geçmiş olanların oranı %39,6; günde 8 saat çalışanların oranı %71,5; mesleğini isteyerek seçmiş 

olanların oranı %72,9’dur. 
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Tablo 2. Duygusal Zeka Puanlara Ait Betimsel İstatistikler 

  n Minimum Maximum Ortalama ss Çarpıklık Basıklık 

İyimserlik 583 1,24 5,00 3,45 0,78 -,548 ,225 

Duygulardan Faydalanma 583 1,00 5,00 2,76 0,88 ,281 -,056 

Duyguların İfadesi 583 1,57 5,00 2,97 0,68 ,634 -,018 

Duygusal Zeka 583 2,16 4,68 3,16 0,39 1,560 2,362 

Ankete cevap veren katılımcıların İyimserlik puanları ortalaması 3,45±0,78; Duygulardan Faydalanma 

puanları ortalaması 2,76±0,88; Duyguların İfadesi puanları ortalaması 2,97±0,68 Duygusal Zeka puanları 

ortalaması 3,16±0,39’dur. Duygusal Zeka puanlarından elde edilen çarpıklık ve basıklık katsayıları +3 ile -3 

arasında olduğundan normallik sağlanmış ve analizlerde parametrik olan test teknikleri kullanılmıştır. 

Tablo 3. Duygusal Zekanın Cinsiyet Açısından İncelenmesi 

 Cinsiyet n Ortalama ss t p 

İyimserlik 
Kadın 261 3,49 0,80 

1,100 ,272 
Erkek 322 3,42 0,77 

Duygulardan Faydalanma 
Kadın 261 2,74 0,90 

-0,628 ,530 
Erkek 322 2,78 0,87 

Duyguların İfadesi 
Kadın 261 2,99 0,69 

0,670 ,503 
Erkek 322 2,96 0,67 

Duygusal Zeka 
Kadın 261 3,18 0,39 

1,225 ,221 
Erkek 322 3,14 0,39 

*p<0,05 

Duygusal Zekanın Cinsiyet Açısından İncelenmesi için yapılan t testi sonuçlarına göre; Kadın ile erkekler 

arasında Duygusal Zeka boyutları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

Tablo 4.  Duygusal Zekanın Yaş Açısından İncelenmesi 

Yaş n Ortalama ss F p Çoklu Karşılaştırma 

İyimserlik 

17 ve Altı 48 3,35 0,97 

,569 ,685 

  

18-24 161 3,51 0,67   

25-34 189 3,41 0,79   

35-44 151 3,47 0,81   

45 ve üzeri 34 3,40 0,85   

Duygulardan Faydalanma 

17 ve Altı 48 2,95 0,91 

1,830 ,121 

  

18-24 161 2,70 0,82   

25-34 189 2,67 0,89   

35-44 151 2,86 0,91   

45 ve üzeri 34 2,86 0,89   

Duyguların İfadesi 

17 ve Altı 48 3,13 0,71 

2,927 ,020* 2<4 

18-24 161 2,86 0,59 

25-34 189 2,93 0,69 

35-44 151 3,07 0,73 

45 ve üzeri 34 3,09 0,65 

Duygusal Zeka 

17 ve Altı 48 3,20 0,43 

2,004 ,092  
18-24 161 3,13 0,36 

25-34 189 3,11 0,37 

35-44 151 3,22 0,42 

45 ve üzeri 34 3,20 0,38 

*p<0,05 
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Duygusal Zekanın Yaş Açısından İncelenmesi için yapılan ANOVA testi sonuçları göre; Yaşı faklı olan gruplar 

arasında Duyguların İfadesi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 17 yaş ve 

altı olanların ortalaması 3,13; 18-24 yaş arası olanların ortalaması 2,86; 35-34 yaş arası olanların ortalaması 2,93; 

35-44 yaş arası olanların ortalaması 3,07; 45 yaş ve üzeri olanların ortalaması 3,09’dur. Buna göre 17 yaş ve altı 

olanların Duyguların İfadesi puan ortalaması en büyük iken 18-24 yaş arası olanların ortalaması en küçüktür. 

Tablo 5.  Duygusal Zekanın Medeni Durum Açısından İncelenmesi 

Medeni Durum n Ortalama ss t p 

İyimserlik 
Evli 228 3,38 0,85 

-1,766 ,078 
Bekar 355 3,49 0,73 

Duygulardan Faydalanma 
Evli 228 2,85 0,95 

1,853 ,064 
Bekar 355 2,71 0,83 

Duyguların İfadesi 
Evli 228 3,04 0,71 

1,818 ,070 
Bekar 355 2,93 0,65 

Duygusal Zeka 
Evli 228 3,16 0,38 

,250 ,803 
Bekar 355 3,15 0,40 

*p<0,05 

Duygusal Zekanın Medeni Durum Açısından İncelenmesi için yapılan t testi sonuçlarına göre; Evli ile bekar 

olanlar arasında Duygusal Zeka boyutları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır 

(p>0,05). 

Tablo 6. Duygusal Zekanın Öğrenim Durumu Açısından İncelenmesi 

Öğrenim durumu n Ortalama ss F p 

İyimserlik 

İlköğretim 61 3,51 0,74 

1,967 ,098 

Ortaöğretim 223 3,45 0,73 

Ön Lisans 177 3,42 0,82 

Lisans 94 3,56 0,75 

Yüksek Lisans/Doktora 28 3,11 1,02 

Duygulardan Faydalanma 

İlköğretim 61 2,55 0,83 

1,567 ,182 

Ortaöğretim 223 2,78 0,82 

Ön Lisans 177 2,78 0,94 

Lisans 94 2,75 0,87 

Yüksek Lisans/Doktora 28 3,03 1,03 

Duyguların İfadesi 

İlköğretim 61 2,86 0,67 

0,850 ,494 

Ortaöğretim 223 2,95 0,63 

Ön Lisans 177 2,98 0,74 

Lisans 94 3,04 0,65 

Yüksek Lisans/Doktora 28 3,07 0,71 

Duygusal Zeka 

İlköğretim 61 3,11 0,30 

1,356 ,248 

Ortaöğretim 223 3,15 0,39 

Ön Lisans 177 3,15 0,41 

Lisans 94 3,23 0,42 

Yüksek Lisans/Doktora 28 3,08 0,36 

*p<0,05 
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Duygusal Zekanın Öğrenim Durumu Açısından İncelenmesi için yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre; 

Öğrenim durumu farklı olan gruplar arasında Duygusal Zeka boyutları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

Tablo 7. Duygusal Zekanın Aylık Gelir Açısından İncelenmesi 

Aylık gelir n Ortalama ss F p 

İyimserlik 

1.500-2.500 TL 180 3,50 0,84 

,702 ,591 

2.501-3.000 TL 222 3,44 0,73 

3.001-3.500 TL 64 3,31 0,64 

3.501-5.000 TL 55 3,47 0,74 

5.001 TL ve üstü 62 3,46 0,94 

Duygulardan Faydalanma 

1.500-2.500 TL 180 2,75 0,94 

,334 ,855 

2.501-3.000 TL 222 2,73 0,85 

3.001-3.500 TL 64 2,77 0,70 

3.501-5.000 TL 55 2,82 0,83 

5.001 TL ve üstü 62 2,86 1,03 

Duyguların İfadesi 

1.500-2.500 TL 180 2,99 0,71 

1,043 ,384 

2.501-3.000 TL 222 2,96 0,64 

3.001-3.500 TL 64 2,84 0,53 

3.501-5.000 TL 55 3,06 0,80 

5.001 TL ve üstü 62 3,03 0,72 

Duygusal Zeka 

1.500-2.500 TL 180 3,18 0,42 

2,091 ,081 

2.501-3.000 TL 222 3,14 0,36 

3.001-3.500 TL 64 3,04 0,28 

3.501-5.000 TL 55 3,21 0,44 

5.001 TL ve üstü 62 3,20 0,41 

*p<0,05 

Duygusal Zekanın Aylık Gelir Açısından İncelenmesi için yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre; Aylık geliri 

farklı olan gruplar arasında Duygusal Zeka boyutları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05). 

Tablo 8. Duygusal Zekanın Ailenin Toplam Geliri Açısından İncelenmesi 

Ailenizin toplam geliri n Ortalama ss F p 

İyimserlik 

1.500-2.500 TL 59 3,38 0,88 

1,193 ,311 

2.501-3.000 TL 107 3,48 0,68 

3.001-3.500 TL 68 3,49 0,77 

3.501-5.000 TL 137 3,34 0,81 

5.001-7.000 TL 121 3,45 0,76 

7.001 TL ve üzeri 91 3,58 0,80 

Duygulardan Faydalanma 

1.500-2.500 TL 59 2,73 1,06 

1,424 ,214 

2.501-3.000 TL 107 2,68 0,78 

3.001-3.500 TL 68 2,63 0,84 

3.501-5.000 TL 137 2,92 0,93 

5.001-7.000 TL 121 2,78 0,85 

7.001 TL ve üzeri 91 2,72 0,86 
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Duyguların İfadesi 

1.500-2.500 TL 59 2,90 0,69 

1,464 ,200 

2.501-3.000 TL 107 2,89 0,57 

3.001-3.500 TL 68 2,88 0,70 

3.501-5.000 TL 137 3,08 0,69 

5.001-7.000 TL 121 2,97 0,69 

7.001 TL ve üzeri 91 3,01 0,72 

Duygusal Zeka 

1.500-2.500 TL 59 3,10 0,42 

1,188 ,314 

2.501-3.000 TL 107 3,13 0,32 

3.001-3.500 TL 68 3,12 0,37 

3.501-5.000 TL 137 3,17 0,38 

5.001-7.000 TL 121 3,16 0,40 

7.001 TL ve üzeri 91 3,23 0,44 

*p<0,05 

Duygusal Zekanın Ailenin Toplam Geliri Açısından İncelenmesi için yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre; 

Ailesinin toplam geliri farklı olan gruplar arasında Duygusal Zeka boyutları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

Tablo 9.  Duygusal Zekanın İşletmedeki Statü Açısından İncelenmesi 

İşletmedeki statünüz 
n Ortalama ss F p 

Çoklu 

karşılaştırma 

İyimserlik 

Stajyer 68 3,44 0,92 

,613 ,607 

  

Departman Çalışanı 375 3,45 0,72 

Departman Müdür 

Yrd/Asistanı-Kısım Şefi-Şef 
110 3,39 0,83 

Departman Müdürü/Genel 

Müdür/Otel Müdürü 
30 3,60 0,94 

Duygulardan 

Faydalanma 

Stajyer 68 2,81 1,03 

3,262 ,021* 2<3 

Departman Çalışanı 375 2,69 0,83 

Departman Müdür 

Yrd/Asistanı-Kısım Şefi-Şef 
110 2,98 0,89 

Departman Müdürü/Genel 

Müdür/Otel Müdürü 
30 2,71 1,02 

Duyguların İfadesi 

Stajyer 68 3,04 0,71 

5,298 ,001* 2<3 

Departman Çalışanı 375 2,90 0,65 

Departman Müdür 

Yrd/Asistanı-Kısım Şefi-Şef 
110 3,18 0,71 

Departman Müdürü/Genel 

Müdür/Otel Müdürü 
30 3,03 0,72 

Duygusal Zeka 

Stajyer 68 3,19 0,43 

3,584 ,014* 2<3 

Departman Çalışanı 375 3,12 0,37 

Departman Müdür 

Yrd/Asistanı-Kısım Şefi-Şef 
110 3,24 0,41 

Departman Müdürü/Genel 

Müdür/Otel Müdürü 
30 3,24 0,44 

*p<0,05 
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Duygusal Zekanın İşletmedeki Statü Açısından İncelenmesi için yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre; 

İşletmedeki statüsü faklı olan gruplar arasında Duygulardan Faydalanma açısından istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Stajyer olanların ortalaması 2,81; departman çalışanı olanların 

ortalaması 2,69; Departman Müdür Yrd/Asistanı-Kısım Şefi-Şef olanların ortalaması 2,98; Departman 

Müdürü/Genel Müdür/Otel Müdürü olanların ortalaması 2,71’dir. Buna göre Departman Müdür 

Yrd/Asistanı-Kısım Şefi-Şef olanların Duygulardan Faydalanma puan ortalaması en büyük iken Departman 

Çalışanı olanların ortalaması en küçüktür. İşletmedeki statüsü faklı olan gruplar arasında Duyguların İfadesi 

açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Stajyer olanların ortalaması 3,04; 

departman çalışanı olanların ortalaması 2,90; Departman Müdür Yrd/Asistanı-Kısım Şefi-Şef olanların 

ortalaması 3,18; Departman Müdürü/Genel Müdür/Otel Müdürü olanların ortalaması 3,03’tür. Buna göre 

Departman Müdür Yrd/Asistanı-Kısım Şefi-Şef olanların Duyguların İfadesi puan ortalaması en büyük iken 

Departman Çalışanı olanların ortalaması en küçüktür. İşletmedeki statüsü faklı olan gruplar arasında 

Duygusal Zeka açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Stajyer olanların 

ortalaması 3,19; departman çalışanı olanların ortalaması 3,12; Departman Müdür Yrd/Asistanı-Kısım Şefi-Şef 

olanların ortalaması 3,24; Departman Müdürü/Genel Müdür/Otel Müdürü olanların ortalaması 3,24’tür. Buna 

göre Departman Müdür Yrd/Asistanı-Kısım Şefi-Şef ya da Departman Müdürü/Genel Müdür/Otel Müdürü 

olanların Duygusal Zeka puan ortalaması en büyük iken Departman Çalışanı olanların ortalaması en 

küçüktür. 

Tablo 10. Duygusal Zekanın Çalışılan Bölüm/Departman Açısından İncelenmesi 

Çalıştığınız Bölüm/Departman 
n Ortalama ss F p 

Çoklu 

karşılaştırma 

İyimserlik 

Servis 116 3,42 0,70 

,577 ,816 

  

Mutfak 134 3,43 0,70   

Ön Büro 59 3,57 0,79   

Kat Hizmetleri 116 3,42 0,90   

Animasyon 22 3,29 0,86   

Misafir İlişkileri 30 3,44 0,88   

Muhasebe 26 3,38 0,77   

Güvenlik 17 3,62 0,78   

Genel 

Müdürlük/Yönetim 
10 3,30 1,32 

  

Diğer İse Belirtiniz 53 3,56 0,65   

Duygulardan 

Faydalanma 

Servis 116 2,62 0,76 

1,684 ,090 

  

Mutfak 134 2,75 0,82   

Ön Büro 59 2,78 0,87   

Kat Hizmetleri 116 2,76 1,03   

Animasyon 22 3,27 0,98   

Misafir İlişkileri 30 2,67 1,04   

Muhasebe 26 2,74 0,95   

Güvenlik 17 3,09 0,64   

Genel 

Müdürlük/Yönetim 
10 3,17 1,25 

  

Diğer İse Belirtiniz 53 2,78 0,67   

Duyguların İfadesi 

Servis 116 2,83 0,57 

3,527 ,000* 

1<9 

Mutfak 134 2,83 0,56 2<9 

Ön Büro 59 3,14 0,81   
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Kat Hizmetleri 116 3,03 0,70   

Animasyon 22 3,27 0,70   

Misafir İlişkileri 30 3,00 0,78   

Muhasebe 26 2,92 0,64   

Güvenlik 17 3,29 1,02   

Genel 

Müdürlük/Yönetim 
10 3,56 0,84   

Diğer İse Belirtiniz 53 3,00 0,62   

Duygusal Zeka 

Servis 116 3,07 0,29 

3,438 ,000* 

1<3 

Mutfak 134 3,09 0,31 1<8 

Ön Büro 59 3,28 0,48  2<8 

Kat Hizmetleri 116 3,16 0,35   

Animasyon 22 3,28 0,51   

Misafir İlişkileri 30 3,15 0,49   

Muhasebe 26 3,10 0,33   

Güvenlik 17 3,41 0,72   

Genel 

Müdürlük/Yönetim 
10 3,38 0,56   

Diğer İse Belirtiniz 53 3,22 0,40   

*p<0,05 

Duygusal Zekanın Çalışılan Bölüm/Departman Açısından İncelenmesi için yapılan ANOVA testi sonuçlarına 

göre; Çalıştığı bölüm/departman faklı olan gruplar arasında Duyguların İfadesi açısından istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Çalıştığı bölüm/departman servis olanların ortalaması 2,83; mutfak 

olanların ortalaması 2,83; ön büro olanların ortalaması 3,14; kat hizmetleri olanların ortalaması 3,03; 

animasyon olanların ortalaması 3,27; misafir ilişkileri olanların ortalaması 3,00; muhasebe olanların 

ortalaması’2,92; güvenlik olanların ortalaması 3,29; genel müdürlük/yönetim olanların ortalaması 3,56; diğer 

olanların ortalaması 3,00’tür. Buna göre Genel Müdürlük/Yönetimde çalışanların Duyguların İfadesi puan 

ortalaması en büyük iken servis ya da mutfakta çalışanların ortalaması en küçüktür. 

Çalıştığı bölüm/departman faklı olan gruplar arasında Duygusal Zeka açısından istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Çalıştığı bölüm/departman servis olanların ortalaması 3,07; mutfak olanların 

ortalaması 3,09; ön büro olanların ortalaması 3,28; kat hizmetleri olanların ortalaması 3,16; animasyon 

olanların ortalaması 3,28; misafir ilişkileri olanların ortalaması 3,15; muhasebe olanların ortalaması 3,10; 

güvenlik olanların ortalaması 3,41; genel müdürlük/yönetim olanların ortalaması 3,38; diğer olanların 

ortalaması 3,22’dir. Buna göre güvenlik olarak çalışanların Duygusal Zeka puan ortalaması en büyük iken 

serviste çalışanların ortalaması en küçüktür. 

Tablo 11. Duygusal Zekanın Aynı İşletmede/İşletme Grubunda Çalışma Süresi Açısından İncelenmesi 

Kaç Yıldır Bu İşletmede/İşletme Grubunda 

Çalışıyorsunuz 
n Ortalama ss F p Çoklu karşılaştırma 

İyimserlik 

1 Yıl ve Daha Az 183 3,61 0,76 

3,945 ,008* 1>2 
2-4 Yıl 254 3,39 0,78 

5-7 Yıl 106 3,37 0,71 

8 Yıl ve üzeri 40 3,28 0,95 

Duygulardan Faydalanma 

1 Yıl ve Daha Az 183 2,70 0,85 

1,293 ,276 

  

2-4 Yıl 254 2,75 0,88   

5-7 Yıl 106 2,83 0,89   
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8 Yıl ve üzeri 40 2,98 1,00   

Duyguların İfadesi 

1 Yıl ve Daha Az 183 3,03 0,77 

1,199 ,310 

  

2-4 Yıl 254 2,93 0,59   

5-7 Yıl 106 2,94 0,66   

8 Yıl ve üzeri 40 3,08 0,80   

Duygusal Zeka 

1 Yıl ve Daha Az 183 3,24 0,48 

4,353 ,005* 

  

2-4 Yıl 254 3,11 0,31  1>2 

5-7 Yıl 106 3,12 0,35   

8 Yıl ve üzeri 40 3,15 0,42   

*p<0,05 

Duygusal Zekanın Aynı İşletmede/İşletme Grubunda Çalışma Süresi Açısından İncelenmesi için yapılan 

ANOVA testi sonuçlarına göre; 

Aynı işletmede/işletme grubundaki çalışma süresi faklı olan gruplar arasında İyimserlik açısından istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 1 yıl ve daha az süredir çalışanların ortalaması 3,61; 2-4 yıldır 

çalışanların ortalaması 3,39; 5-7 yıldır çalışanların ortalaması 3,37; 8 yıl ve daha fazla süredir çalışanların 

ortalaması 3,28’dir. Buna göre Aynı işletmede/işletme grubunda 1 yıl ve daha az süredir çalışanların İyimserlik 

puan ortalaması en büyük iken süre arttıkça ortalama azalmaktadır. 

Aynı işletmede/işletme grubundaki çalışma süresi faklı olan gruplar arasında Duygusal Zeka açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 1 yıl ve daha az süredir çalışanların ortalaması 

3,24; 2-4 yıldır çalışanların ortalaması 3,11; 5-7 yıldır çalışanların ortalaması 3,12; 8 yıl ve daha fazla süredir 

çalışanların ortalaması 3,15’tir. Buna göre aynı işletmede/işletme grubunda 1 yıl ve daha az süredir çalışanların 

Duygusal Zeka puan ortalaması en büyük iken 2-4 yıldır çalışanların ortalaması en küçüktür. 

Tablo 12. Duygusal Zekanın Turizm Sektöründe Çalışma Süresi Açısından İncelenmesi 

Kaç Yıldır Turizm Sektöründe Çalışıyorsunuz n Ortalama ss F p Çoklu karşılaştırma 

İyimserlik 

1 Yıl ve Daha Az 103 3,53 0,79 

1,434 ,221 

  

2-4 Yıl 213 3,35 0,80   

5-7 Yıl 150 3,50 0,70   

8-10 Yıl 65 3,53 0,69   

11 Yıl ve Üzeri 52 3,44 0,97   

Duygulardan Faydalanma 

1 Yıl ve Daha Az 103 2,70 0,95 

1,878 ,113 

  

2-4 Yıl 213 2,82 0,86   

5-7 Yıl 150 2,63 0,84   

8-10 Yıl 65 2,83 0,80   

11 Yıl ve Üzeri 52 2,94 1,00   

Duyguların İfadesi 

1 Yıl ve Daha Az 103 2,92 0,71 

2,482 ,043* 3<5 

2-4 Yıl 213 3,00 0,62 

5-7 Yıl 150 2,88 0,70 

8-10 Yıl 65 3,00 0,66 

11 Yıl ve Üzeri 52 3,20 0,73 

Duygusal Zeka 

1 Yıl ve Daha Az 103 3,17 0,40 

1,993 ,094  
2-4 Yıl 213 3,13 0,38 

5-7 Yıl 150 3,12 0,36 

8-10 Yıl 65 3,21 0,41 

11 Yıl ve Üzeri 52 3,27 0,46 

*p<0,05 
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Duygusal Zekanın Turizm Sektöründe Çalışma Süresi Açısından İncelenmesi için yapılan ANOVA testi 

sonuçlarına göre; Turizm sektöründeki çalışma süresi faklı olan gruplar arasında Duyguların İfadesi açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 1 yıl ve daha az süredir çalışanların ortalaması 

2,92; 2-4 yıldır çalışanların ortalaması 3,00; 5-7 yıldır çalışanların ortalaması 2,88; 8-10 yıldır çalışanların 

ortalaması 3,00; 11 yıl ve daha fazla süredir çalışanların ortalaması 3,20’dir. Buna göre turizm sektöründe 11 

yıl ve daha fazla süredir çalışanların Duyguların İfadesi puan ortalaması en büyük iken 5-7 yıldır çalışanların 

ortalaması en küçüktür. 

Tablo 13. Duygusal Zekanın Çalışanın Uyruk Açısından İncelenmesi 

A.11. Uyruğunuz? n Ortalama ss t p 

İyimserlik 
Türkiye Cumhuriyeti 523 3,46 0,76 

,932 ,352 
Yabancı Uyruklu 60 3,36 0,98 

Duygulardan Faydalanma 
Türkiye Cumhuriyeti 523 2,75 0,86 

-1,169 ,243 
Yabancı Uyruklu 60 2,89 1,07 

Duyguların İfadesi 
Türkiye Cumhuriyeti 523 2,97 0,67 

-,587 ,558 
Yabancı Uyruklu 60 3,02 0,74 

Duygusal Zeka 
Türkiye Cumhuriyeti 523 3,16 0,38 

,043 ,965 
Yabancı Uyruklu 60 3,15 0,44 

*p<0,05 

Duygusal Zekanın Çalışanın Uyruğu Açısından İncelenmesi için yapılan t testi sonuçları göre; Türk ile yabancı 

çalışanlar arasında Duygusal Zeka boyutları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır 

(p>0,05). 

Tablo 14.  Duygusal Zekanın Çalışanın Çocukluğunu Geçirildiği Yer Açısından İncelenmesi 

Çocukluğunuzu Geçirdiğiniz Yer n Ortalama ss F p 

İyimserlik 

Köy-Belde 135 3,45 0,75 

,637 ,529 İlçe 217 3,49 0,73 

İl 231 3,41 0,84 

Duygulardan Faydalanma 

Köy-Belde 135 2,79 0,88 

,981 ,375 İlçe 217 2,70 0,87 

İl 231 2,81 0,90 

Duyguların İfadesi 

Köy-Belde 135 2,99 0,68 

1,462 ,233 İlçe 217 2,91 0,68 

İl 231 3,02 0,67 

Duygusal Zeka 

Köy-Belde 135 3,17 0,42 

,245 ,782 İlçe 217 3,14 0,40 

İl 231 3,16 0,37 

*p<0,05 

Duygusal Zekanın Çocukluğun Geçirildiği Yer Açısından İncelenmesi için yapılan ANOVA testi sonuçlarına 

göre; Çocukluğunu geçirdiği yer farklı olan gruplar arasında Duygusal Zeka boyutları açısından istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 
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Tablo 15.  Duygusal Zekanın Günlük Çalışma Süresi Açısından İncelenmesi 

Günde Kaç Saat Çalışıyorsunuz n Ortalama ss F p Çoklu karşılaştırma 

İyimserlik 

8 Saatten Az 35 3,44 0,87 

,490 ,613 

  

8 Saat 417 3,47 0,79   

8 Saatten Fazla 131 3,39 0,74   

Duygulardan Faydalanma 

8 Saatten Az 35 2,88 0,98 

1,161 ,314 

  

8 Saat 417 2,73 0,90   

8 Saatten Fazla 131 2,84 0,80   

Duyguların İfadesi 

8 Saatten Az 35 3,10 0,76 

3,628 ,027 2<3 8 Saat 417 2,93 0,67 

8 Saatten Fazla 131 3,09 0,66 

Duygusal Zeka 

8 Saatten Az 35 3,22 0,41 

1,138 ,321  8 Saat 417 3,14 0,38 

8 Saatten Fazla 131 3,19 0,42 

*p<0,05 

Duygusal Zekanın Günlük Çalışma Süresi Açısından İncelenmesi için yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre; 

Günlük çalışma süresi faklı olan gruplar arasında Duyguların İfadesi açısından istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 8 saatten az çalışanların ortalaması 3,10; 8 saat çalışanların ortalaması 2,93; 8 

saatten fazla çalışanların ortalaması 3,09’dur. Buna göre günlük 8 saatten az çalışanların Duyguların İfadesi 

puan ortalaması en büyük iken 8 saat çalışanların ortalaması en küçüktür. 

Tablo 16. Duygusal Zekanın Mesleğini İsteyerek Seçme Durumu Açısından İncelenmesi 

A.14. Mesleğinizi İsteyerek mi Seçtiniz? n Ortalama ss t p 

İyimserlik 
Evet 425 3,48 0,80 

1,750 ,081 
Hayır 158 3,36 0,72 

Duygulardan Faydalanma 
Evet 425 2,76 0,90 

-0,170 ,865 
Hayır 158 2,77 0,84 

Duyguların İfadesi 
Evet 425 2,97 0,71 

0,047 ,962 
Hayır 158 2,97 0,60 

Duygusal Zeka 
Evet 425 3,17 0,41 

1,771 ,077 
Hayır 158 3,12 0,32 

*p<0,05 

Duygusal Zekanın Mesleğini İsteyerek Seçme Durumu Açısından İncelenmesi için yapılan t testi sonuçlarına 

göre; Mesleğini isteyerek seçme durumu farklı olan gruplar arasında Duygusal Zeka boyutları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmanın amacı Turizm İşletmelerinden biri olan otel çalışanlarının demografik özelliklere göre 

duygusal zeka(EI) düzeylerinin farklılık gösterip, göstermediğinin tespit edilmesidir.  Araştırmada elde edilen 

bulgular şöyle özetlenebilir;  

Demografik özelliklerden, cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, aylık gelir,  ailenin toplam geliri, 

uyruğun Türk veya yabancı olması,  çocukluğun geçirdiği yerin farklı olması, meslek seçimi ile duygusal zeka 

boyutları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. Bu sonuçla ilişki olarak benzer bir 

çalışmada, cinsiyet, medeni durum ile duygusal zekâ düzeyleri açıdan farklılık bulunamamıştır(Akbolat ve 

Işık,2012:119). 
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Duygusal zeka düzeyi yaş açısından incelendiğinde, duyguların ifadesi açısından istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmuştur. Duygusal Zeka düzeyi ile işletmedeki statüsü faklı olan gruplar arasında duyguların 

ifadesi, duygulardan faydalanma ve duygusal zeka açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Buna göre Departman Müdür Yrd/Asistanı-Kısım Şefi-Şef ya da Departman Müdürü/Genel 

Müdür/Otel Müdürü olanların Duygusal Zeka puan ortalaması en büyük iken Departman Çalışanı olanların 

ortalaması en küçüktür. Arslan(2013) vd. tarafından hizmet sektörü çalışanlarına yönelik yapılan çalışmada 

yöneticilerin duygusal zekâ düzeylerinin yüksek olduğunu tespit edilmiştir(Arslan vd,2013:114). 

Duygusal zeka ile işletmede/işletme grubunda çalışma süresi açısından  istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Çalıştığı bölüm/departman faklı olan gruplar arasında Duygusal Zeka açısından istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Turizm sektöründeki çalışma süresi faklı olan gruplar arasında, 

Duyguların İfadesi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Turizm işletmelerinden otel çalışanları üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, çalışanların statüleri arttıkça 

duygusal zeka puanlarının arttığı, diğer bir ifadeyle yönetim düzeyinde çalışanların duygusal zeka puanları 

yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca Bölüm/departman faklı olan gruplar arasında Duygusal Zeka açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Bir çok araştırma, yönetici kademesinde olanların duygusal zeka düzeyinin örgütlerin işleyişi açısından 

önemli olduğu ve yöneticilere yönelik eğitim programların da bu unsurun geliştirilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır(Babaoğlan,2010:132). 

İşletmede çalışanlar arasında uyum, etkili iletişim, motivasyon ve empatinin geliştirilmesinde sosyal zekanın 

bir boyutu olan duygusal zeka oldukça önemlidir. İşletmelerde çalışanların duygusal zeka düzeylerinin 

geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Literatürde duygusal zekanın kalıtsal 

olmadığı öğrenebileceği ve geliştirilebileceği ortak görüşü söz konusudur(Akbolat ve Işık,2012:120).  

Sonuç olarak bu çalışmanın bulguları seçilen örneklem grubunla sınırlı olup, genellenebilir olmamakla 

birlikte, araştırma farklı niteliklere sahip örneklem gruplarında incelenmesi literatüre katkı açısından faydalı 

olacaktır. 
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Amaç – Bu çalışma örgütlerde söylenti ve dedikodunun biçimsel iletişim sistemi bağlamında 

kavramını araştırmak için yapılmıştır. İş görenlerin söylenti ve dedikoduya dönük fikirleri, 

kullanım amaçları, ne zaman meydana çıktığı, hangi yönetim şekillerinin söylenti ve dedikodunun 

artışına sebep olduğu konularının araştırılması için yapılmış bu çalışma üç başlıkta irdelenmiştir. 

İlk başlıkta iletişim kavramını, ikinci başlıkta örgütlerde söylenti ve dedikodu kavramı ve son 

başlıkta ise bir uygulama irdelenmiştir.  

Yöntem – Söylenti ve dedikodunun örgütler içinde örgütsel iletişim bakımından araştırılması 

niyetiyle yapılmış olan çalışmada mülakat yönteminden faydalanılmıştır ve nitel bir araştırmadır. 

Çalışmanın örneklemini; Bursa’da otomotiv tedarik endüstrisinde çalışan bir kurumdaki on beş 

mavi yaka ve beş beyaz yaka iş gören oluşturmaktadır.   

Bulgular ve Tartışma  –  Çalışmanın sonucu olarak; gayri resmi iletişim yollarından söylenti ve 

dedikodunun resmi iletişim yollarından oluşan yetersizlikleri kapatması için kullanıldığı 

görülmüştür. Bunun yanında, genelde organizasyonda önemli değişiklikler olduğunda, çalışan 

devir hızındaki artış dönemlerinde, kurumun iktisadi zorluk yaşadığı dönemlerde, maaş artış 

dönemlerinde meydana geldiği ve iyi yönetilmez ise iş görenlerin streslerini arttırmakla birlikte 

odaklanamama,  tedirginlik, çatışmaların yükselmesiyle motivasyon düşüklüğü doğurduğu 

görülmüştür.  
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Purpose – The study was conducted to investigate the concept of the rumour, gossip in 

organizations in context of formal communication system. The study which was conducted to 

investigate rumor, gossip ideas of employees, their purpose of use, when it occurred, which forms 

of management caused the rumor and gossip to increase, is examined under three headings. Concept 

of communication in first title, the concept of rumor, gossip in organizations in the second title, and 

an application in the last title are examined. 

Design/methodology/approach – This study which was conducted with intention of researching 

rumor, gossip in terms of organizational communication within organizations, was used in the 

interview method and is a qualitative research. Sample of study consists of fifteen blue collar, five 

white collar employees in an institution working in the automotive supply industry in Bursa.  

Findings and Discussion – As a conclusion, rumour and gossip from informal communication 

methods were used to cover the inadequacies of formal communication methods. Additionally, it 

has been observed it occurs during periods of increase in employee turnover rate, periods of 

economic difficulties, periods of increase in salary, and if it is not well managed, it increases the 

stress of the employees, but also leads to lack of focus, unease, and lack of motivation due to the rise 

of conflicts. 

1. Giriş 

İçinde bulunduğumuz çağın gereği olarak şehirleşme, büyük üretim ve hizmet tesislerinin oluşturulması 

kaçınılmaz olmuştur. Bu büyük insan kitlelerinin iletişiminin önemi de doğal olarak artmıştır. Benzer şekilde 

örgütlerde örgütsel iletişim, yönetsel ve örgütsel işlevlerin gerçekleşmesinde bilhassa yönetici kadroları için 

çok önemlidir. Yönetici grubu örgüt içindeki yönlendirmelerinde ve denetim işlevlerinde görevlerini ifa 

ederken iletişimi kullanmaktadırlar (Tutar ve Yılmaz 2013, s. 216). Örgütler içinde gayri resmi iletişim için en 
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önemli örnekler bilgilerin gayri resmi yollar ile yayıldığı; söylenti ve dedikodudur. Sözlük anlamı ile 

dedikodu; kınama ve çekiştirme konulu konuşmalardır. Genellikle, 3. Taraflar için ego tatmini adına yapılan 

bir tür tatmin eylemidir (Eroğlu 2005, s. 204). Söylenti için yapılmış alan yazım araştırmalarından ilkine 

bakıldığında söylenti gelişiminin her türlü olumlu ya da olumsuz koşullar içindeki istikrarsızlık, belirsizlik, 

korku koşullarındaki bilgi eksiklikleri ile meydana geldiğini bildirmektedir (Difonzo ve Bordia 2007, ss. 13). 

Söylentinin bilgi eksikliğini kapatma, korkuyu azaltma, dostluk gösterisi, söylentisi yapılan kişinin zarar 

görmesi niyetiyle yapılabildiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda söylentinin çevreyi anlama, riski azaltma, 

açıklanmayanı açıklığa kavuşturma yönü ile olumsuzlukları azaltmaktadır (Houmanfar ve Johnson 2003, ss. 

121).  

Türkiye Cumhuriyeti’nde, araştırma konusunun örgütsel iletişim yönünden irdelenmesi konusunda yeter 

seviyede çalışma olmaması sebebi ile bu çalışmanın alan yazıma bilgi katıyor olması amaçlanmaktadır. 

Çalışma 3 başlıkta incelenmiştir. İlk başlıkta örgütsel iletişim, 2. Başlıkta örgütlerdeki söylenti ve dedikodu 

kavramlarının irdelemesi ve son başlıkta ise, örgütlerdeki söylenti ve dedikodunun örgütsel iletişim 

bakımından incelenmesi için alan araştırmasını içeren uygulama yer almaktadır.  

2. Kavramsal Çerçeve 

Bu bölümde araştırma ile ilgili kavramlar olan örgütsel iletişim ve alt başlıkları resmi iletişim yöntemleri ile 

gayri resmi iletişim yöntemlerinin açıklanması ile başlanacak ve ardından örgütlerde dedikodu ve söylentinin 

açıklanması ile son bulacaktır.    

2.1. Örgütsel İletişim 

Düşüncelerin, duyguların, bilgi ve haberlerin çeşitli yollar ile diğer bireylere iletilmesi, haberleşilmesi ve 

kominikasyonun sağlanması için iletişim kullanılır. Günden güne yükselen nüfus ile meydana gelen farklı 

insan gruplarının etkinlik ve ilişkiler bütünü iletişimi etkilediği için böyle geniş bir yelpazedeki bir kavramı 

sözlük anlamları ile sınırlandırılamaz (Çağlar ve Kılıç 2011, ss. 2). Hedef ile kaynak arasındaki bilgi alış verişi 

iletişim şeklinde tarif edilmektedir. Ayrıca, düşünce, bilgi ve duyguları içeren kavramların simgeler aracılığı 

ile aktarıldığı sürece iletişim denmektedir (Tutar ve Yılmaz 2013, ss. 21).  

Örgütler, iş dağılımı ile yönetici nezaretinde ortaklaşa amaçları sağlamak maksadı ile oluşmuş insan 

grubunun çalışmalarının ortak amaçlar doğrultusunda yönlendirilmesidir. Örgüt bir firma olabileceği gibi 

dernek gibi sosyal bir yapıda olabilir (Kılınçarslan 2016 s. 156). Dış ve iç iletişim ve ilişki ile faaliyetlerini 

yöneten örgütler toplumsal yapıların parçalarıdır. Bu iletişim ve ilişki dinamik yapı kurmak ve güçlendirerek 

sürdürmek için ancak tesirli iletişim politikalarının takip edilmesi ile denetim altında tutulabilir (Solmaz 2004, 

ss. 107). 

İletişim örgütsel açıdan ele alındığında, örgüt içindeki işlerin yürümesi için, örgütün amaçlarına ulaşılması 

adına örgüt içinde ve dışında fikir ve bilgi değişimi şeklinde tanımlanabilmektedir (Tutar vd. 2003, ss.101). 

Örgütsel iletişim; Solmaz (2004)’ın tespitince; örgüt hedef ve amaçlarına erişmek, gündelik işlerini yürütmek 

adına gerekli yönetim ve üretim süreçleri içerisinde, örgütün unsurları arasındaki ahengi, veri değişimini, 

motivasyon, bütünleşme karar alma, eğitim ve değerlendirme süreçlerini temin etmek için belirlenmiş 

kaideler çerçevesine gerçekleşmekte olan bir iletişim süreci şeklinde tanımlanabilmektedir (ss. 108). Örgüt 

içinde haber ve talimatların, düşünce ve duyguların iletimini temin eden iletişim, kişilerin örgütün içindeki 

davranışlarını yönlendirmekte ve etkilemektedir (Hagemann 1995, ss. 50). Çalışanların yüksek 

motivasyonunun girdilerinden birisi de örgütteki iyi düzenlenmiş bir örgüt iletişim ağıdır (Şimşek ve diğerleri 

1998, ss. 101). Örgütlerde iletişim; örgüt stratejisine göre planlanırsa, bütün paydaşlar ile etkileşimin 

sağlanacağı şekilde tasarlanırsa örgüt için pozitif bir değer oluşturmaktadır. İletişimini içerdeki ve 

dışardakiler ile başarılı kuran örgütlerin yeni eleman arayışında potansiyelleri kazanması daha olağandır 

(Tutar ve Erdönmez 2005, s. 65-101).  

Örgütlerin yönetilebilmesi için örgütsel iletişim mecburi bir yapı taşıdır. Yöneticilerin yaptıkları planları 

hayata geçirebilmelerinin en önemli unsuru örgütsel iletişim süreci olarak değerlendirilmektedir (Koçel 2013, 

s. 521-522). İş yaşamında değişik konumlardaki yöneticilerde yapılmış olan bir çalışma, yöneticilerin 

zamanlarından % 75’ten fazlasını örgütse iletişim için harcadıklarını göstermiştir. Örgütsel iletişimin bazı 

örnekleri; anlık mesajlaşma araçları, mesaj ve mail yazışmaları, toplantı, telefon görüşmeleri ve rapor 
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incelemeleri vd. etkinliklerdir (Koçel 2013, ss. 521). 

Örgütsel iletişim sürecinde oluşabilecek kısıtlar örgüt içindeki bütün süreçlerin işlevselliğini etkilemekle 

birlikte örgüt bütünlüğünü bozabilir ve amaçlardan uzaklaştırıp türlü problemlerin meydana gelmesine sebep 

olabilir (Solmaz 2004, s. 107-110). Yapısal olarak değerlendirildiğinde örgütlerde biçimsel ve biçimsel olmayan 

olmak üzere iki iletişim sistemi görülür (Çağlar & Kılıç 2011, ss.67). 

2.1.1 Biçimsel İletişim Sistemi  

Örgütlerde biçimsel iletişim kanalları ve resmi örgütler yönetenlerce örgüt etkinliğini yükseltmek ve örgütün 

hedef ve amaçlarına erişmek için sistemli bir şekilde oluşturulmaktadır. Örgütlerde genel olarak örgütün 

şeması ile gösterilir ve örgütteki unsurlar ve ilişki sarmalları yazı şeklinde de paylaşılabilir. Böylece hangi 

bireyin nasıl, hangi zamanda, nerede ve neyi gerçekleştireceği kişilerce bilinmiş olur. Bunlar; üstten asta 

emirlerin iletiminde kullanılan yukardan aşağı iletişim, astlar için üstlere bilgi taşımak için rota sunan 

aşağıdan yukarıya doğru iletişim, hiyerarşik sistemde aynı düzeydeki bölüm ve kişiler arasında gerçekleşen 

yatay iletişim ve diğer kısımlar ve bireyler arasında gerçekleşen veri transferini içeren çapraz iletişimdir 

(Çağlar & Kılıç 2011, ss. 68). 

2.1.2 Biçimsel Olmayan İletişim Sistemi 

Gayri resmi iletişim, genelde söylenti ve dedikodu şeklinde betimlenir,  kendi kendine meydana gelir ve 

durumdan duruma farklı şekillenmektedir. Gayri resmi iletişim ağı, bazı faktörlere göre değişen bir biçimde 

resmi iletişim kanallarına zarar verebilmekle birlikte olumlu da etkileyebilir. Söylentiler ve dedikodular gayri 

resmi iletişim ağının ana taşıdır (Michelson ve Mouly 2004, ss. 189).  Örgütte çalışanlar gayri resmi iletişim 

ağlarından söylenti ve dedikodu aracılığı ile aldıkları verilerin onları heyecanlandırdığını paylaşmaktadırlar. 

Ayrıca, iş görenlerin iş arkadaşları ile bağlılıklarını arttırdığını bunun sonucu olarak örgüt uyumuna olumlu 

etki oluşturduğunu ifade etmekteler (Solmaz 2004 s. 100-101). 

Gayri resmi iletişim şu koşullarda meydana gelir; 

1 – Resmi iletişim ağlarının fazlaca sert olduğu durumlarda, 

2 – Üstlerinin kendilerini daha güçlü göstermek için bilgilerini çalışanları ile paylaşmadığı durumlarda, 

3 – İş görenlerin iş yerinde fazlaca boş vakitleri kaldığında,  

4 – Örgütte gerçekleşen değişim süreçleri ve kendileri ile ilgili güvensizlik duydukları dönemlerde,  

5 – Resmi iletişim kanallarından kendileri ile ilgili yeterince veri alamadıkları durumlarda; aydınlanma, bilgi 

edinme ve çare bulmak için genellikle gayri resmi iletişim kanallarını kullanırlar.  

Amerika’da yapılan bir araştırma sonucuna göre, iş görenlerin %63’lük bir kısmı kurumları ile ilgili bilgilerden 

çoğunu, kahve makinası ve su damacanası önünde gerçekleştirdikleri ayaküstü kısa görüşmelerden 

öğrendiklerini paylaşmıştır (Harris ve Nelson 2009, ss. 194). Kişiler arasındaki ilişkinin sonucunda normal bir 

şekilde oluşan gayri resmi iletişim, belirlenmiş planları ve amaçları olmamakla birlikte kendi kendine üreyen 

ve her boyuttaki örgütte var olan bir iletişim şeklidir. Bu iletişim türü eğer yönetilemez ise örgütün düzenini 

sarsmakla birlikte resmi yani biçimsel iletişim kanallarından öteye gidebilmektedir (Sabuncuoğlu & Tüz 2013, 

s.187). Drucker’a (2013) göre; zayıf iletişimin en önemli nedeni iletişim konusu üzerine cahilliktir ve bunun 

yanında insanlar ne zaman, neyi, kime ve nasıl ileteceğini bilmemektedir (ss. 69). Sosyal gereksinim olan 

iletişim engellenmek istendiğinde insanın doğası gereği biçimsel olmayan iletişim sistemleri kullanılmaya 

başlanacağı için gayri resmi iletişim sitemler öncelikle kabul edilmeli, sonrasında ise örgüt ve çalışanlar 

üzerine oluşturacağı negatif etkileri önlemeye yönelik önlemlerin planlanması gereklidir. En başarılı şekilde 

planlanmış ve oluşturulmuş örgütler için dahi gayri resmi iletişim tamamı ile ortadan kaldırılamadığı için bu 

iletişim türünün düşürülmesi ve zarar vermeyecek boyutta tutulması için çalışılması iletişim politikalarının 

temelini oluşturması gerekmektedir (Sabuncuoğlu & Tüz 2013, ss.188). 

2.2. Örgütlerde Dedikodu ile Söylenti 

Dedikodu genelde gereksiz söz sarfiyatı, önemi olmayan gevezece konuşma veya şeytan dürtüsü kelimelerin 

kullanıldığı dil şeklinde tanımlanmaktadır. Bu sebeple, bindirilmiş olumsuz anlamların bütünü genel olarak 
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dini yazılardan beslenir (Michelson ve Mouly 2004, ss. 191). Webster Sözlüğü’ne göre; dedikodu, ‘’kişinin 

kendisinin ya da diğer insanların ilişkileriyle ilgili gerçeği yansıtmayan konuşmalar ve söylentiler’’ şeklinde 

tanımlanmaktadır (Hafen 2004, ss. 224). Bunun yanında insanlar durumlarının diğer insanlar ile 

karşılaştırılabilmesinde dedikodu, verilerin kaynaklarından birisi olarak kullanılabilmektedir (Rosnow ve 

Foster 2005, ss. 1). Enke ve Eder’e göre (1991) dedikodu; ‘’konuşulan yerde bulunmayan birey üzerine 

değerlendirmeler yapılan konuşmalar’’ şeklinde tanımlanmıştır (ss. 494). Delbridge ve Noon’a (1993) göre de 

üyeye dönük değerler yüklü olan verilerini iletiminin gayri resmi biçimde iletilmesi sürecidir (ss. 25). 

Dedikodu, bağlantılar oluşturma, etki oluşturma ve de toplumsal anlaşma gerçekleştirme olmak üzere 3 işlev 

sergiler (Solmaz 2004, ss. 49). Dedikodu, kişilerin diğerleri hakkında bilgi edinmesini sağlamakla birlikte 

ilişkiler kurması konusunda yardımcı olur, ayrıca kişilerin bir iş arkadaşı olarak aranan özellikleri ihtiva 

ettiklerini göstermelerinde de etkendir (Difonzo ve Bordia 2007, ss. 20). Rosnow (2001)’da dedikodu etkileme 

işlevi içerir şeklinde açıklamada bulunmuştur (ss. 204). Bunun yanında dedikodu eğlendirme etkisi 

bulunduğu için grup içinde dayanışma vede toplumsal sözleşme meydana getirir. Dedikodu yaparken kişiler 

diğerlerinin eksikleri üzerine konuşarak eğlenirler. Bunun sonucunda ise grupta ortak bir atmosfer oluşur. 

Başkaları ile ilgili bazı gizli konular üzerine eğlenilmekte, böylece hoş zaman geçirilmesi sağlanmaktadır 

(Difonzo ve Bordia 2007, ss. 20). 

Dedikodu yapan kişi diğer kişiler ile alakalı bilgiyi paylaştığında dedikodunun diğer tarafı örgüt değerleri ile 

ilgili bilgiler de öğrenir. Yapılmış olan bir araştırmaya göre, iş görenler arasındaki paylaşılmış hikâyelerin 

örgüt kurallarının daha iyi öğrenilmesi konusunda yardımcı olduğu gözlemlenmektedir (Kurland ve Pelled 

2000, ss. 432). 

Söylenti kişinin çevreyi anlamadaki ana girdilerindendir ve doğrulanması güç bilgiler ile oluşan iletişim 

prosesidir (Difonzo ve Bordia 2007, ss. 13). Söylentilerle ilgili en eski akademik çalışmalar, söylentilerin 

depresyon, savaş, barış ve refah zamanlarında bilgi noksanlığı sebebi ile ortaya çıktığını ve büyüdüğünü 

bildirmektedir. Böyle zamanlarda hissedilen dengesizlik ve endişe ortamı sebebi ile söylentiler daha fazla 

oluşmaktadır (Difonzo ve Bordia 2007, ss. 13). Aslında, dedikoduyla insanlar çevrelerine anlam ve risk 

yönetimi sağlar ve anlaşılması güç bir şekilde olumsuz çıktıları azaltır (Houmanfar ve Johnson 2003, ss. 121).  

Belirsizlik insanların gündelik yaşamında taşıyamayacağı bir sorun olduğu için; söylenti ve dedikodu, 

belirsizlik ve tehdit durumlarında daha çok görülür. Bu durum insanın hayatı boyunca anlamak ve doğru 

yolla harekete geçmek güdülerinden doğar (Difonzo ve Bordia 2007, ss. 13). Buradaki tanımlar ile dedikodu 

ve söylentinin yayılımını Calabrese ile Berger (1975)’ce ileri sürülmüş olan ‘’Belirsizlik Azaltma Teorisi’’ 

ışığında yapılabilir (Difonzo & Bordia 2007, ss.13). Teorik olarak, kişilerin diğer insanların davranışlarını 

kestiremedikleri ve kendilerinin davranışlarını, başka kişilerin davranışlarını açıklayamadıkları zaman 

belirsizlik yaşadıkları görüşünü savunmaktadır (Calabrese & Berger1975, ss.100). Kesinlik, birey ile diğerleri 

hakkındaki şartları öngörülebilir kılan mevcuttaki bilgi seviyesini belirtirken, belirsizlik, bilginin gelecek 

dönemdeki davranışları tahmin etmedeki veya kişilerarası bağlamda kazanamamasıdır (Kramer 2004, s. 8-9). 

Bu teoriden görüleceği üzere, bireylerdeki belirsizlik algısı ile bilgi arayışı artmaktadır ki buradaki bilgi çoğu 

zaman dedikodu ve söylenti aracılığı ile sağlanmaktadır. İki koşul, belirsizlikle konunun kişideki önem 

seviyesi, söylenti ve dedikodunun oluşumunun ve yoğunluk seviyesinin belirleyicileri olarak belirlendi 

(Berger ve Calabrese 1975, s. 109-110). Söylenti ve dedikodunun ana kuralı şeklinde tanımladıkları savlarına 

bakılırsa söylentinin dolaşımını R(söylenti dolaşımı) = i(bireydeki önem seviyesi) * a(belirsizlik) formülü ile 

ileri sürmüşlerdir. Sonuç olarak söylentinin seviyesi bireydeki söylenti konusunun önem seviyesi ile 

belirsizlik seviyesinin çarpımı sonrası çıkan değere eşittir. Örgütlerdeki örneğine bakacak olursak bir terfi 

durumunda ya da işten çıkarılma durumu oluştuğunda bu bireyler üzerinde söylenti bilgi edinmek için 

kullanılır. Bunu sebebi ise kendilerini olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek bu durum için bilgi eksikliğini 

kapatmaktır. Dedikodu ve söylentinin belirsizliğin yüksek olduğu durum ve yerlerde fazlaca görülmesinin 

nedeni belirsizlik seviyesini ve belirsizlik kaynaklı gerilim seviyesini azaltmasıdır (Houmanfar ve Johnson 

2003, ss. 122-123).  

Dedikodu bununla birlikte bireyleri ilgilendiren ve refah seviyesini etkileyebilecek işten atılma, görev yeri 

değiştirilmesi, sağlık problemleri gibi durumlardaki tehdit seviyesini yönetmesi sebebi ile kullanılır. Sel 

baskını, deprem, nükleer saldırı ve kaza v.b. gibi bireyin sağlık durumuna dönük tehditler barındırabilir 

(Difonzo ve Bordia 2007, ss. 14-16). Her ne kadar örgütsel değişim çabalarının başlangıcında yayılsa dahi 
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söylenti olası değişimin yönünü tahmin etme yeteneğindedir ve organizasyondaki gayri resmi ağlar 

tarafından iletildiğinden hızlı olarak bilinmektedir (Bordia vd. 2006, ss. 602).  

Dedikodunun etki alanı sığdır, söylentinin ise geniş bir alana yayılabilir ve toplumu, ülkeyi ve bazen ülkeleri 

etkileyerek insanları etkileyebilir. Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs salgını esnasında birçok ülkede 

ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılmış olan onlarca söylenti örnek verilebilir. Her ne kadar dedikodunun sahibi 

ve kaynağı tespit edilebiliyor olsa dahi söylentinin kaynağını bulmak imkânsızdır (Solmaz 2004, ss. 71). 

Solmaz’ın bu paylaşımının aksine gelişen teknoloji sayesinde günümüzde söylentilerin kaynağının da 

rahatlıkla bulunabildiği görülmektedir.  

Dedikodu ve söylentiye muhatap olan çalışanlarda işten soğuma, devamsızlık, geç kalma, girişkenliğin 

ortadan kalması ve fikir beyanından uzaklaşma vb. tepkilerin meydana geldiği ve seviyelerinin arttığı 

görülmektedir. Böylece, örgütün karlılığında, disiplininde ve kalitesinde düşme yaşanmaya başlamaktadır 

(Eğinli ve Bitirim 2008, ss. 126). Söylenti ve dedikodu insan üzerine etkisinde ve insan gruplarını 

yönlendirmesindeki etkisine en iyi örnek Dünya Savaşı esnasındaki radyo yayınlarıdır. 1938’deki Wells 

Orson’un Dünya Savaşı isimli eserinden yapılan yayın esnasında bildirilen Martianlar istilası dinleyiciler 

tarafından gerçek olarak algılanmış olup dinleyicileri etkilemiştir. Bu yayın ve sonrasındaki söylentiler 

sonucunda altı milyon insan olmayan işgalden korkmuştur (Houmanfar ve Johnson 2003, ss. 118). 

Dedikodu ve söylenti yalnızca haberleri iletmekle yetinmez, aynı zamanda deneyim paylaşımı, yeniliklerin 

öğrenilmesi ve iletilmesi, işbirliği yapılması, yeni fikirlere destek bulunması ve fikir alışverişinde bulunulması 

adına da sıklıkla ve yoğunca kullanılmaktadır. Bunun yanında ilişki seviyelerini ve de ait olma hissiyatını 

arttıran bilgileri de taşıyabilmektedir (Harris ve Nelson 2009, ss. 197). 

Örgütler için söylenti ve dedikodunun verimlilik, karlılık, çalışan motivasyonu, örgütün imajı üzerine 

olumsuz yönde etkisinin olduğu değerlendirildiğinden genelde olumsuz algılanmaktadır (Solmaz 2004, s. 

122-123). Bunun aksine ise örgütte bütünleşme oluşturarak verimliliği arttırdığı ve yöneticilerin işlerinde daha 

kolay ilerlemelerini sağladığı da söylenmektedir (Sabuncuoğlu & Tüz 2013, ss. 195). Örgütlerde söylenti 

iletişiminin olası yararlı etkileri şunlardır; gruptaki değerlerde devamlılık, çalışanların doyumu, örgüt 

iletişiminde bir bütünlük ve güçlenme ve çalışanlar üzerine bir kontrol. Örgüt içinde söylenti ve 

dedikoduların var olduğu bilinmektedir. Ancak, yapılmış olan çalışmalarda yönetim kadrolarının %92’lik bir 

kısmının bu konularda strateji ve planlarının olmadığı tespit edilmiştir. Örgüt kontrolünden bağımsız bir 

şekilde ortaya çıkan söylenti kolaylıkla ortadan kaldırılamaz bunun başarılabilmesi için planların 

oluşturulması gerekir. Böyle bir plan oluşturulurken göz önünde bulundurulması gereken en önemli nokta 

örgütün faydası için kullanımına yöneltilmesidir. Yönetici, dedikodunun olumsuz etkilerinin önüne 

geçebilmek için akıllıca bir yöntem ve hızla birlikte şeffaflıkla ve katılımcı bir karar alma mekanizması ile 

oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesi mümkündür (Usta ve diğerleri 2018, ss. 8). 

3. Yöntem 

3.1. Araştırma Amaç ve Modeli 

Örgütlerdeki söylenti ve dedikodunun biçimsel iletişim prosesi yönünden anlamının sorgulanması okumakta 

olduğunun araştırmanın amacıdır. Buradaki kapsamla iş görenlerin söylenti ile dedikoduya dönük fikirleri, 

ne gayeler ile yaptıkları, nasıl dönemlerde meydana geldiği, yönetme tarzlarının hangilerinin söylenti ile 

dedikoduyu yükselttiği araştırılmıştır. Burada bahsedilmiş olan sorgulara cevap aranmaktadır; 

I. Resmi iletişim kanallarındaki boşlukları doldurmak için gayri resmi iletişim kanalları arasında 

dedikodu ve söylenti kullanılıyor mu? 

II. Dedikodu ve söylenti çoğunlukla gayri resmi iletişim kanalları aracılığıyla ne zaman ortaya 

çıkıyor? 

III. Örgütsel iletişimde etki ve başarı elde edebilmek adına, resmi iletişim kanallarıyla beraber, iş 

görenlerce gayri resmi iletişim kanalları olan dedikodular ve söylentiler ne şekilde algılanır? 

IV. Yönetme tarzlarının hangileri söylenti ile dedikoduyu arttırmaktadır? 

Çalışma nitel yöntemle gerçekleştirilmiştir ve mülakat yönteminden faydalanılmıştır. Şimşek ile Yıldırım’a 
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(2006) bakılırsa; nitel araştırmalar irdelenen araştırma konusunu kişinin bakışından görmeye ve buradaki 

görüşleri meydana getiren sosyal yapılar ile süreçlerin gösterilmesine imkân doğurmaktadır (s.40). 

3.2. Örneklem 

Bursa’daki OSB’de metal işleme alanında çalışma yapan otuz dört kurumdan kasa, istif, depo sistemi alanında 

çalışma yapan 1 kurumda çalışmakta olan 5 beyaz yaka ile 15 mavi yakadan oluşan araştırma örneklemi 

üzerine araştırma yapılmıştır. Okumakta olduğunuz çalışmada maksimal çeşitlilik örneklemi metodundan 

faydalanılmıştır. Çalışmanın araştırma örneklemindeki mavi yaka ve beyaz yaka çalışanların demografik 

özellikleri aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.  

Tablo 3.1. Örneklemdeki çalışanların demografik özellikleri 

                                                                                                                                f 

Çalışanlardaki Kadro Beyaz yaka 

Mavi yaka 

5 

15 

Kıdem,   Beş senden düşük 

Beş senden yüksek    

10 

10 

Çalışmakta Olduğu Müdürlük Üretimci 

Projeci 

Satışçı 

Maliye ve İdare 

15 

2 

1 

2 

Eğitim Seviyesi İlkokul 

Lise 

Üniversite 

1 

14 

5 

Cinsiyeti Erkek 

Kadın 

19 

1 

Yaşı 24 ile 30 Aralığında 

30 ile 45 Aralığında 

17 

3 

3.3 Veri Toplama 

Çalışmanın amacının örgütlerdeki söylenti ile dedikodunun örgütsel iletişimi ve resmi iletişim kanalını 

etkilemedeki rolü irdelemek olduğu için veri toplamada derinlemesine mülakat yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışma veri toplanması için değişebilen koşul ile ortamlara uyumlu olabileceği, geri bildirimlerin anlık olarak 

yürüyebilmesi, derin ve ayrıntılı malumat edinilmesi, doğru olmayan algılamaların azalması, alınan bilgilerde 

bireylerin özel bilgilerinin korunabilmesi vb. hususiyetleri sebebi ile (Eroglu 2005, s. 209) yarı yapılandırılan 

mülakat tekniği kullanımı karara bağlanmıştır. Çalışmanın geçerlilik seviyesini yükseltmek için çalışmanın 

konusuyla ilgili özenli ulusal, uluslar arası literatür taranmış olup sorular oluşturulmuştur. Oluşturulmuş 

olan soruların uygun olup olmadığının testi için benzer alanda çalışmakta olan farklı 1 kurumdaki 2 beyaz 

yaka ile alanda uzman olan 2 akademisyenle görüşme yapılmış ve sorulardaki uygunluk kontrol edilmiştir ve 

düzeltmeler yapılmıştır. Ardından kurumdan görüşmelerin yapılabilmesi adına yetki alınmıştır. Sonucunda, 

2019 yılı Ekim ayında ve 2020 Eylül ayında beyaz yaka ile mavi yakalarla görüşme gerçekleştirilmiştir.  

Görüşme yöntemi ile veri toplanırken en önemli konulardan biri görüşmecinin katılımcılarla kurduğu 

iletişimdir. Burada işlenen konu söylenti ve dedikodu olup aynı sorular hem kurumun mavi yakalarına hem 

de beyaz yakalarına sorulmuştur. Görüşmecinin özellikle iş görenlerce nasıl güvenilip kabullenildiğine ilişkin 

emin olunabilmesi adına görüşme esnasında görüşülen iş görenlerin isim ve soy isimlerinin paylaşılmaması 

ve araştırmacı tarafından bilinmemesi sağlanmıştır.  

Görüşmeler esnasında beyaz yaka ve mavi yakalara aşağıda paylaşılan altı soru yönlendirilmiştir.  

I. Çalışmakta olduğunuz kurumda söylentiyle dedikodu yapılmakta mıdır? 

II. Kurumunuzda söylentiyle dedikodu ne gibi niyetler ile yapılmaktadır? 

III. Söylentiyle dedikodu, örgütte genel olarak ne zaman meydana gelmektedir? 

IV. Söylentiyle dedikodu genellikle ne gibi konular üzerine gerçekleşmektedir? 

V. Yönetme tarzlarının söylentiyle dedikodunun oluşumu için ne gibi etkileri olmaktadır? 

VI. Söylenti ve dedikodunun aşırı derecede yapıldığı iş yeri nasıl bir örgütsel ortamdır?   
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3.4 Veri Analizleri  

Okumakta olduğunuz çalışmada beyaz yaka ve mavi yakalara yöneltilmiş olan sorular öncesinde belirlenmiş 

olan temalar ışığında oluşturulmuştur. Beyaz yaka ve mavi yakaların sorulara verdikleri cevaplar ile bilgileri 

elde edilmiştir. Okumakta olduğunuz nitel araştırma içinde betimsel analizle alınan bilgilerden bir kısmı 

direkt olarak alınmış ve verinin sistemsel, açıklıkla betimlenmiş, yorumlanmış, sebep ve sonuç ilişkisi içinde 

irdelenmiştir. 

3.5 Bulguların İncelenmesi 

Araştırmanın bulgularını beyaz yaka ve mavi yakalara yönlendirilmiş olan soruların sıralaması ile 

paylaşılmıştır. Araştırmada beyaz yaka ve mavi yakalar olarak ayrımlı gruplar ile yürütülmüştür. Edinilen 

veriler ayrıca değerlendirilmiş olup bulguların özeti Tablo 3.2’ de paylaşılmıştır. 

Tablo 3.2: Bulguların özeti tablosu 

SORULAR BEYAZ YAKA (YÖNETİCİ) MAVİ YAKA (İŞ GÖREN) 
Çalışmakta 

olduğunuz 

kurumda 

söylentiyle 

dedikodu 

yapılmakta 

mıdır? 

Beyaz yakalıların tümü örgütte 

doğru bir şey olmamasına 

rağmen dedikodunun ve 

söylentinin gerçekleştiğini 

bildirmişlerdir.  

Mavi yakaların tümü örgütte dedikodunun ve söylentinin 

var olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Kurumunu

zda 

söylentiyle 

dedikodu 

ne gibi 

niyetler ile 

yapılmakta

dır? 

Beyaz yakalardan ikisi 

resmi(biçimsel) iletişimde var 

olan eksiklikleri ve kopuklukları 

kapatmak adına destek olarak 

yapıldığını bildirmişlerdir.  

Kalan 3 beyaz yakalı; önemli 

kararların vakitli alınması ve 

tatbik edilmesini sağlayabilmek 

niyetiyle eğer resmi iletişim 

kanallarında bir aksaklık 

oluşuyor ise süreci 

hızlandırmada dedikodu ve 

söylentinin gerçekleştiğini 

bildirmişlerdir. 

Mavi yakalardan 4’ü diğerlerinin işlerini ve/veya 

kararlarını konuşmak adına, işgörenlerden 4’ü amirlerine 

zam beklentisini iletebilmek için, 4’ü çalışanlardan yenileri 

için bilmediklerini öğrenebilmek için, 3’ü iletişimde 

kopukluk oluştuğu dönemlerde iletişim seviyesini 

yükseltmek için kullandığını bildirmişlerdir. 

Söylentiyle 

dedikodu, 

örgütte 

genel 

olarak ne 

zaman 

meydana 

gelmektedi

r? 

Beyaz yakalardan ikisi 

organizasyonda ortaya çıkan 

değişikliklerde, işten çıkma ve 

çıkarmaların yükseldiği 

dönemlerde, kriz dönemlerinde, 

zam için performansların 

değerlendirme dönemlerinde 

meydana geldiği bildirilmiştir. 

Üç beyaz yaka ise çalışanların 

zam için yapılan 

performanslarının 

değerlendirilmesinde dürüst 

olmadıklarını değerlendirdikleri 

zamanlarda meydana geldiğini 

bildirmiştir. 

Mavi yakaların 5’i ekonomideki kriz ya da örgüt 

ekonomisinin kendilerini nasıl etkileyeceğiyle ilgili 

endişelerin yükseldiği dönemlerde ortaya çıktığını 

bildirdi. İki işgören zam dönemlerinde, ikisi beyaz yaka 

ile mavi yaka değişikliğinin yükseldiği dönemlerde, bir 

diğeri müşteriden gelen bir hatanın üretildiği vardiyada, 

beşi ise diğer meslektaşlarının davranışlarında ortaya 

çıkan değişikliklerde meydana geldiğini bildirmiştir. 

Söylentiyle 

dedikodu 

genellikle 

Beyaz yakalardan ikisi 

dedikodu ve söylentilerin zam 

ile ilgili olduğunu 

Mavi yakalardan dokuzu söylenti ve dedikodunun 

zamlarla ilgili yapıldığını bildirmişlerdir.  
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ne gibi 

konular 

üzerine 

gerçekleşm

ektedir? 

bildirmişlerdir. Kalan üç beyaz 

yakada ekonomideki kriz 

dönemlerinin yönetimce başarılı 

yönetilmediği dönemlerde 

çalışanların geleceklerine dönük 

endişelerin yükselmesi 

sonucunda söylenti ve 

dedikodunun meydana çıktığını 

bildirmişlerdir. 

Mavi yakalardan diğer altısı yeni çalışma arkadaşları 

hakkında söylenti ve dedikodunun yapıldığını 

bildirmişlerdir. 

Yönetme 

tarzlarının 

söylentiyle 

dedikodun

un 

oluşumu 

için ne gibi 

etkileri 

olmaktadır

? 

Beyaz yakaların tümü güleç, 

personelleri ile iletişimi açık ve 

onları değerli gören bir tutum 

gösteren, otoritesini de bu 

tutumlarla güçlendiren yönetici 

profillerinin çalışanların 

kendileriyle iletişim kurma 

isteğini arttırdığını ve bu 

sebepler ile söylenti ve 

dedikodunun konusu 

olmadıklarını bildirmişlerdir.  

Bununla birlikte saldırgan, iş 

görenlerin fikirlerine değer 

göstermeyen yönetici 

profillerinin ise çalışanlar 

tarafından olumlu 

karşılanmadığından söylenti 

dedikodunun artmasına neden 

olduğunu belirtmişlerdir.   

Mavi yakalıların tümü kendileriyle yakın ilişki kuran, 

güleç, ego seviyesi düşük ve personelleri ile iletişimi açık 

yönetici profillerinin çalışanların kendileriyle iletişim 

kurma isteğini arttırdığını düşünmekteler. Çalışanların 

verimliklerinin yükselmesine ve çalışma ortamının 

huzurunun artmasına sebep olduğundan bağlılıklarının 

arttığını, çalışanlarca desteklendiklerinden söylenti ve 

dedikodunun olmadığını nadiren oluyor ise de pozitif 

gerçekleştiğini bildirmişlerdir.  Bunların aksini sergileyen 

yöneticiler hakkında söylenti ve dedikodu oluşmaktadır.  

Söylenti ve 

dedikodun

un aşırı 

derecede 

yapıldığı iş 

yeri nasıl 

bir örgütsel 

ortamdır?   

Beyaz yakalıların tümü söylenti 

ve dedikodunun yüksek 

seviyede olduğu iş 

ortamlarında yönetici kadro 

olan beyaz yakalılar ile mavi 

yakalılar uygun iletişim 

kanallarının olmayacağından 

örgütün zarar görebileceğini 

bildirmişlerdir. 

İki beyaz yakalı çalışan bunlarla 

birlikte yöneticilerce kontrollü 

kullanıldığında resmi(biçimsel) 

iletişim kanallarındaki 

eksiklerin desteklenerek 

kapatılması yönünün 

atlanmaması gerekliğini 

bildirmişlerdir. 

Mavi yakalıların tümü, söylenti ve dedikodunun yüksek 

seviyede yapıldığı iş yerinde iş görenlerin streslerinin ve 

endişelerinin arttığını bildirmişlerdir.  

Bununla birlikte işlerine odaklanmalarında zorluk 

yaşadıklarını, motivasyonlarında düşüklük ve 

huzursuzluğa sebep olabileceğini bildirmişlerdir. İki mavi 

yaka ise bunlarla birlikte iş görenlerin görevlerini ilk 

seferde olması gerektiği gibi gerçekleştirememelerine de 

etki edebileceğini ve hatta işe isteksiz gelmeye sebep 

olabileceğini belirtmişlerdir. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Bu uygulamada örgütlerde söylenti ve dedikodunun resmi(biçimsel) iletişim bakımından anlamı 

sorgulanmaktadır. Bu kapsam ile iş görenlerin söylenti ve dedikoduya dönük fikirleri, ne niyetle yaptıkları, 

ne zaman meydana geldiği, ne gibi yönetme tarzlarının söylenti ve dedikodu seviyesini yükselttiği 

araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemindeki iş görenlerin tümü örgütte söylenti ve dedikoduyu yaptıklarını 

bildirmişlerdir. 

Söylenti ve dedikodunun örgütte neden kullanıldığına dönük sorgular sonucunda edinilen veri beyaz 
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yakalar(yöneticiler) ile mavi yakalar(iş görenler) arasında çeşitlilik görülmektedir. Yönetici kadrosu söylenti 

ile dedikoduyu resmi(biçimsel) iletişim kanalının yeterli olmadığı ve yavaş işlediği dönemlerde 

resmi(biçimsel) iletişimde meydana gelen eksikleri kapatması ile resmi(biçimsel) iletişimin desteklenebilmesi 

için yönetim kadrosunun bütün mühim kararların tam zamanında alınmasını sağlayabilmek için kullanıldığı 

değerlendirilmektedir.  Eroğlu(2005) ise aynı yönde fikir ile söylentiyle dedikodunun yönetim kadrosunun 

tüm kritik kararları tam zamanında alınması için kullanıldığı yönünde fikir beyan etmektedir (s.217). Mavi 

yakalılarda söylenti ile dedikoduyu örgütteki diğerlerinin icra ettikleri görevlerini çekiştirmek, aralarında 

gerçekleştirdiği sohbetlerin yardımı ile merak ihtiyaçlarını giderebilmek için yapmaktadırlar. 

Bayramoğlu(2019) gerçekleştirdiği çalışmada, çalışanlar söylenti ile dedikoduyu genelde sohbet etme, 

eğlenebilme, meraklarının giderilmesi için örgütte yapıldığına dair tespitler paylaşmıştır (s.196).  Söylenti ve 

dedikodunun iş görenler için başkaca kullanma amacının ise zam beklentilerinin, taleplerinin yöneticilere 

resmi olmayan kanallarla gönderilmesi için yapıldığı görülmüştür. Erdem ile Bektaş(2015)’ın da çalışanların 

söylenti ve dedikoduyu yönetim kadrolarına iletmek istedikleri dileklerini, önerileri ile şikâyetlerini iletmek 

için kullandıklarını paylaşmışlardır (s.136). Söylenti ile dedikodunun örgütte ne zaman meydana geldiğine 

dönük yapılmış olan uygulamanın sonucuna göre genelde organizasyonda yapısal değişikliklerin olduğu, 

işgören devir hızının yükseldiği, örgütün ekonomik durumunda dalgalanma olduğu dönemlerde ortaya 

çıktığı belirtilebilir.  

Bununla birlikte uygulama kapsamında beyaz yaka ile mavi yaka iş görenlerin bütününün ortaklaşa fikri, 

örgütte zam döneminde söylenti ile dedikodunun sıklıkla meydana geldiğidir. Eroğlu(2005)’nun yapmış 

olduğu araştırmada zam dönemlerinde, kriz dönemlerinde, belirsizliklerin olduğu dönemler de, bilgi 

eksiklerinin arttığı dönemler de söylenti ile dedikodunun meydana geldiği sonucunu elde etmiştir (s.216). 

Krizlerin ve değişimlerin arttığı dönemlerde ya da zam dönemlerinde Bordia ile Difonzo(2007)’nun belirttiği 

belirsizlikleri meydana getiren koşullardan bir kısmıdır (s.13). Calabrese ile Berger(1975)’ce ileri sürülen 

belirsizliğin azaltılması teorisinin bu çalışmada doğrulandığı tespit edilmiştir. Çalışanlar belirsizlikleri 

gidermek amacı ile söylentiyi ve dedikoduyu kullanmaktadırlar(s.13).  

Söylenti ile dedikodunun genelde ne gibi konu başlıklarında yapıldığının araştırılmasına dönük çalışmanın 

sonucunda, hem beyaz hem de mavi yakalarda söylenti ile dedikodunun konularının genellikle zam ve 

ücretlendirme benzeri konuları içerdiği tespit edilmiştir. Bayramoğlu(2019) ise araştırmasında, ücretlendirme 

gibi konular çalışanların günlük yaşam ve hayat kalitesini etkiyen kritik girdilerden olduğundan söylenti ile 

dedikodunun başını çektiğini bildirmiştir(s.191). Söylenti ile dedikodunun başka bir konusun ise örgüt 

ekonomisindeki belirsizlikler ile krizlerden çalışanların etkilenme durumları yönündeki endişeleri gibi 

konuları içerdiği belirtilebilir. Bayramoğlu (2019) ise örgütteki ekonomik durumundan örgütte çalışanların 

fazlaca etkilenmedikleri ancak işten çıkarmalara sebep olacak nitelikte olması durumunda, söylenti le 

dedikodunun konularından olabileceğini belirtmiştir(s.191). Örgütte yönetimin ücretlendirmedeki 

dağılımlarında, performanslarının değerlendirmesinde dürüst olmaması, örgüt ekonomik seviyesindeki 

çalkalanmalardan iş görenlerin negatif etkilenmeleri ve benzeri konular için söylenti ile dedikodunun 

meydana geldiği bildirilebilir.   

Örgüt yönetimi stilinin söylentiyle dedikodunun meydana gelmesine ne şekilde etki ettiğine dönük 

uygulamanın sonucunda, beyaz yakalılar ve mavi yakalılar örgütte güleç, personelleri ile iletişimi açık ve 

onları değerli gören bir tutum gösteren otoritesini de bu tutumlarla güçlendiren yönetici profillerinin 

çalışanların kendileriyle iletişim kurma isteğini arttırdığını ve bu sebepler ile söylenti ve dedikodunun konusu 

olmadıklarını bildirmişlerdir. Örgütsel iletişim önem seviyesini algılamış ve yüksek tutan beyaz 

yakaların(yöneticilerin) yönetme stillerinin söylenti ile dedikodunun örgütte meydana gelmesini 

engellemekte çok değerli katkıları olduğu bildirilebilir. 

Saldırgan, iş görenlerin fikirlerine değer göstermeyen yönetici profillerinin ise çalışanlar tarafından olumlu 

karşılanmadığından söylenti dedikodunun artmasına neden olduğunu belirtmişlerdir. Eroğlu(2005) ise 

araştırmasının sonucunda beyaz yakaların(yöneticilerin) davranışlarının mavi yakaların yöneticiler ile 

iletişim kurma seviyelerine etkisini bulmuştur. Bunun yanında örgütte sertlik ile soğukluk içeren yönetim 

tarzına karşılık olarak, serbestçe bilgilerin paylaşıldığı, hatalı anlaşmaları engellediği, yöneticilere karşı 

hissedilen çekincelerin azaldığı ve çalışanların gereksinim hissettiği bilgileri edinebildiği yönetim tarzınca 

örgütte söylenti ile dedikodunun engellenebileceği bulunmuştur(s.215).  
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Söylenti ile dedikodunun yüksek seviyede yapıldığı kurumların ne gibi bir iş ortamı olduğuna yönelik çalışma 

sorusunun sonuçlarında; örgütsel iletişim sağlanması için zorluklar meydana gelebileceği, örgüt için zararlı 

durumlar oluşabileceği, çalışanların streslerinin yükselebileceği, görevlere odaklanmalarda zorluklar 

yaratabilmesinin yanında huzursuz ve çatışmalı ortamın oluşması ile motivasyonda düşüklüklere neden 

olabildiği bildirilebilir.  

Solmaz(2006)’a göre, söylenti ve dedikodunun örgütte yönetilemediği dönemlerde işlerde aksaklıklara, iş 

gören morallerinde düşmeye, çalışanların yenilik çabalarına engel olma çabaları ile örgütün faaliyetlerinin 

uygulamaya geçmesinde aksaklıkları doğurabilmesine sebep olabileceğini tespit etmiştir (ss. 574).  

Dedikodu ve söylentinin çoğunlukla organizasyon yapısında önemli değişikliklerin olduğu, işgören devir 

hızının yükseldiği, örgütün ekonomik durumunun dalgalandığı, zam dönemlerinin olduğu dönemlerde 

ortaya çıktığı görülmektedir. Örgütteki yöneticiler, oluşturacakları stratejiler ile örgüt içinde meydana gelen 

dedikodu ve söylentileri biçimsel iletişim kanallarındaki eksik kalan kısımları tamamlamak adına faydalı 

olabilir. Sonuç olarak, örgüt içinde söylentilerin ve dedikoduların yarara veya zarara katkısı, yönetici 

kadrosunun buradaki davranışlarına bağlı olacaktır. Yönetimce uygun şekilde yönetilmediği durumda ise 

çalışanların streslerinin yükseldiği, işteki odaklanmalarının zorlaşması yanında huzursuz ve çatışmalı 

ortamın oluşması ile motivasyon düşüklüklerine neden olabildiği bildirilebilir. 
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Amaç – Turizm endüstrisinde aktif olarak çalışan kadın işgören oranı tüm dünyada hızla artarken 

kadınların oldukça yoğun bir şekilde faaliyet gösterdikleri endüstride kadın çalışanların çok az bir 

bölümü üst düzey yöneticiliklerde ve stratejik öneme sahip karar verici pozisyonlarda yer 

alabilmektedir. Kadın işgörenlerin bireysel yetenek ve başarılarının göz ardı edilerek üst düzey 

yönetim kademelerine yükselmelerinin engellenmesi, kadın işgörenlere görünmez ve aşılmaz 

engeller yaratılmasına cam tavan sendromu adı verilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Ege Bölgesi 

içerisinde faaliyet gösteren seyahat acentalarında farklı iş kollarında çalışan kadın işgörenlerin 

demografik özelliklerinin incelenmesi ve bu demografik özelliklerden yola çıkılarak bireylerin cam 

tavan sendromu algılamalarının tespit edilmesidir. 

Yöntem – Çalışma evreni Ege Bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acentalarında çalışan müdür, 

müdür yardımcısı, şef ve alt kademe pozisyonlarda yer alan kadınlardan oluşmaktadır. Çalışma 

kapsamında ankete katılan acentaların çalışan personel sayısı, kadın personel sayısı ve çalışan 

kadınların acentadaki pozisyonları ile ilgili bilgiler derinlemesine gerçekleştirilen bir tarama 

sonrasında elde edilmiştir. Araştırmaya gönüllü olarak katılan kadın çalışanlardan veriler, yüz 

yüze görüşme ve bu görüşmeler sırasında doldurulan anket formu yardımıyla toplanmıştır. Elde 

edilen 292 anketin verileri SPSS paket programına yüklenmiş, ortaya çıkan bulgulardan 

yararlanılarak istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular – Çalışma neticesinde ulaşılan bulgulara göre; Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren seyahat 

acentalarında çalışan kadın işgörenlerin cam tavan sendromu algılamalarında; yaş durumu, 

işletmedeki pozisyon, bireylerin sahip oldukları eğitim ve kadın işgörenlerin şirketteki çalışma 

yılına göre istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tartışma – Çalışma; cam tavan sendromu, kariyer engelleri ve kadınların turizm endüstrisinde 

maruz kaldıkları mesleki problemlerle ilgili literatürde daha önceden gerçekleştirilmiş çalışmaları 

destekler niteliktedir. Elde edilen bulgular özellikle alt boyutlar ile incelendiğinde, kadınların cam 

tavan sendromu algılamalarının oldukça yüksek olduğu ve demografik özellikler açısından bu 

farklılıkların detaylandırılmasının problemlerin tespit edilmesi ve çözülmesinde fayda 

sağlayacağını söylemek mümkündür.  

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

Glass ceiling syndrome 

Aegean region 

Career barriers 

Women employees  

 

 

Purpose – While the rate of women working in the tourism industry is increasing rapidly all over 

the world, in the industry, where women operate quite intensely, very few of the women 

employees can take place in senior management and positions of strategic importance. It is called 

glass ceiling syndrome to ignore the talents and achievements of women from senior management 

levels and create invisible and unbreakable barriers for women. The purpose of this study; The aim 

of this study is to examine the demographic characteristics of women working at different levels in 

the travel agencies operating in the Aegean Region and to determine individuals' perception of 

glass ceiling syndrome based on these demographic features. 

Design/methodology/approach – Target population of the study consists of the manager, vice-
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manager, chef and women in lower positions who work in travel agencies operating in the Aegean 

Region. Within the scope of the study, the information about the number of personnel employed, 

the number of female personnel and the positions of the working women in the agency was 

obtained after an in-depth screening. Data from female employees who voluntarily participated in 

the study were collected mainly through face-to-face survey. Statistical analyzes were carried out 

using the 292 questionnaires collected and SPSS package program. 

Findings – As a result of the findings obtained as a result of the study; In the perception of glass 

ceiling syndrome of female employees working in travel agencies operating in the Aegean Region; 

It has been concluded that there are statistically significant differences in terms of age, position in 

business, education of individuals, and the year of work of women in the company. 

Discussion – Glass ceiling syndrome supports previous studies in the literature on career barriers 

and professional problems women face in the tourism industry. The findings obtained suggest 

that, especially when analyzed with sub-dimensions, the perceptions of women with glass ceiling 

syndrome are quite high and that detailing these differences in terms of demographic features will 

be helpful in detecting and solving problems. 

 

1. GİRİŞ 

Çalışma hayatı, günümüzde erkek ya da kadın fark etmeksizin tüm bireyleri yakından ilgilendiren ve 

bireylerin modern hayatta geçimlerini sağlamak için emeklerini ortaya koydukları tüm süreçleri betimleyen 

bir kavramdır. Kadınların çalışma hayatında olmaları ilk çağlardan bu yana sıklıkla rastlanılan bir 

durumken özellikle yirmi birinci yüzyıl ile birlikte tüm sektörlerde kadınlara rastlanılmakta ve kadınlar ile 

erkekler arasındaki iş tanımıyla ilgili bariyerler hızla kalkmaktadır. Kadınlar günümüzde otobüs 

şoförlüğünden, oto tamirciliğine; arıcılıktan, endüstri mühendisliğine kadar birbirinden farklı onlarca farklı 

meslekte başarı ile faaliyet göstermektedirler (Dedeoğlu ve Elveren, 2012:24). 

İnsan evriminin çağlar boyunca devam eden gelişimi sırasında kadınlar toplumsal hayatta erkekler ile 

birlikte emek vermiş ve kadınlar, toplumlarda erkek egemen unsurlar olsa dahi üretimden geri kalmamıştır. 

Ancak sanayi devrimi ile beraber kadınların üretim yönünden toplum içerisindeki konumu da gelişim 

sergilemeye başlamıştır. Sanayi devrimi sonrası kadının toplum içerisinde oynadığı roller değişmeye 

başlamış, kadınlar ev dışına çıkmaya başlamış ve varlıklarını ev ile sınırlı tutmamaya başlamışlardır. 

Özellikle,  geçtiğimiz yüzyıl içerisinde meydana gelen dünya savaşları sırasında erkeklerin ağırlıklı olarak 

savaşlarda bulunması kadınları iş hayatına yönelten en önemli faktörlerden biri olmuştur (Gökkaya, 2014: 

373: Akdağ ve Üçyıldız, 2018:57). Çoğunlukla hizmet sektöründe emek harcayan kadınlar, günümüzde ise 

giderek artan ölçüde kamu görevlerini üstlenmektedir. Ancak hala sanayi sektöründeki iş kollarında kadın 

işgören sayısı görece az kabul edilmektedir. Diğer yandan Türkiye 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 (Erdirençelebi ve Karakuş, 2018: 97). Kadınların, toplumun yarısını oluşturmalarına 

rağmen, iş hayatında genellikle yönetim süreçlerine katılmayan ve daha çok operasyonel süreçlere 

odaklanan işlerde çalıştıkları bilinmektedir. Kadınların yönetsel makamlara yükselmesini önleyen etkenler 

alanyazında cam tavan sendromu olarak adlandırılmış ve bu kavram uzun yıllardan bu yana insan 

kaynakları yönetimi açısından üzerinde tartışılan bir konu haline gelmiştir (Sezen, 2008: 2).  

Cam tavan kavramına yönelik ilk beyanat, Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan Adweek dergisine 

1984 yılında Editör Gay Bryant’ın verdiği röportajdır (Longo ve Straehley, 2008: 88). Röportajda, kadın 

işgörenlerin belirli bir kademeye kadar ilerleyebildikleri ancak bir noktada takılıp kaldıkları ifade edilmiş ve 

bu nokta cam tavan olarak adlandırılmıştır (Falk ve Grizard, 2003: 6; Sökmen ve Şahingöz, 2017: 114). 

Özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa gibi kadının iş hayatında önemli roller üstlendiği coğrafyalarda 

söz konusu durumun ortaya çıkması beklenmese de süreç içerisinde gerçekleştirilen pek çok bilimsel 

çalışma ve araştırmalar, kadınların bazen kendilerinden kaynaklanan, çoğunlukla ise iş hayatının yazılı 

olmayan kuralları tarafından belirlenen bariyerlerle engellendiklerini ortaya koymuştur. Toplumsal refahın 

sağlanması ve kadınların hak ettikleri mevkilere ulaşabilmeleri adına mevcut bariyerlerin kaldırılması, 

kadın istihdamının tam istihdam düzeyinde gerçekleştirilebilmesi, sağlıklı ve mutlu bir toplum yaratılması 

adına son derece büyük önem arz etmektedir. 
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Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde giriş, ikinci bölümde cam tavan sendromu kavramı ve 

cam tavan sendromunu ortaya çıkaran engellere ilişkin alanyazın yer almaktadır. Üçüncü bölümde 

çalışmanın yöntemi, evren-örneklem ve hipotezler incelenirken, dördüncü bölümde verilerin t testi ve anova 

analizi ile elde edilen bulguları üzerinde durulmuştur. Beşinci bölümde ise çalışmaya ilişkin 

değerlendirmeler ve sonuçlar hem bilimsel yazına hem de sektör profesyonellerine yönelik olarak detaylı 

olarak vurgulanmıştır. 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Cam Tavan Sendromu  

Modern insan kaynakları yönetimi uygulamalarının iş hayatında etkin bir şekilde kullanılmasıyla birlikte, iş 

hayatında kadınlar da daha etkin rol oynamaya başlamış ve her geçen gün daha fazla kadın işgören, 

işgücüne katılım sağlamaya başlamıştır. Diğer yandan, çalışma yaşamında kadın işgörenlerin görece daha 

alt kademelerde istihdam edilmeleri ve kadın işgörenlerin karar verici yönetim kademelerinden uzak 

oluşları halen sıklıkla karşılaşılan bir durumdur (Akdağ ve Üçyıldız, 2018:58). İşletmelerde yönetici 

kadrolarında erkek yöneticilerin egemen olması iş hayatının yazılı olmayan bir kuralı olarak mevcudiyetini 

korumaktadır. Bu durumun başlıca sebebi ise, kadın çalışanların iş hayatları ile aile hayatları arasında denge 

kurmalarının zor olması ve kadının aile hayatında daha fazla sorumluluk almasıdır. Sözü edilen bu temel 

durumlar, kadınların yönetim kademelerinden uzak kalmalarına neden olan temel faktörler olarak kabul 

edilmektedir (Tükeltürk ve Perçin, 2008: 113). Cam tavan sendromu, her toplumun kendine has özellikleri 

sebebiyle farklı şekillerde doğar, gelişir ve farklı sonuçlara neden olur. Fakat özünde, kadın işgörenlerin ve 

bu engellerle karşılaşan diğer grupların kariyer gelişimini engelleyen, görünmeyen bariyerler olarak kabul 

edilmektedir (Mathur-Helm, 2006; Ersoy, 2019:12). 

Cam tavan, iş hayatında kadınların üst düzey yönetici pozisyonlarına gelmesinin önünü kesen prosedürler, 

güç ilişkileri, inanç ve alışkanlıkların neden olduğu engeller olarak tanımlanmaktadır (Menteş, 2010: 98). 

Farklı bir yaklaşımla cam tavan, kadınların ya da azınlıklar gibi ötekileştirilen grupların şirket 

kademelerinde yükselmesini önleyen, görünmez örgütsel ve algısal engellerdir (Anafarta, ve diğerleri, 2008: 

112). Cam tavan; kadın işgörenlerin yetenek ve başarılarının göz ardı edilerek, onları üst yönetim 

seviyelerine yükselmekten alıkoyan görünmez ve kırılmaz engeller bütünüdür  (Tükeltürk ve Perçin, 

2008:116). Cam tavan sendromu, örgütsel önyargılar ve basmakalıp düşüncelerle oluşan, kadın işgörenlerin 

karar verici merci ve üst yönetim pozisyonlarına gelmelerini engelleyen görünmez engeller olarak kabul 

edilmektedir (Örücü ve diğerleri, 2007:118). Çalışma hayatında kadın çalışanların önüne konulan engeller, 

kadın çalışanların kariyerlerinde yükselmelerinin önündeki bütün zorluklar bu sendrom kapsamında 

değerlendirilmektedir. Cam tavan algısının temelinde, kadınların belirli şartlar sonucunda kendilerini 

çaresiz hissettikleri ve mücadele etmekten vazgeçtikleri gerçeği yatmaktadır.  Kadınlık,  annelik, aile kurma 

gibi farklı rollere sahip kadın işgörenlerin her bir rolü bir çeşit cam tavan sendromuna dönüşmektedir  

(Karakuş, 2014: 335). Lockwood (2004), cam tavan sendromunun gelişimi hakkında üç farklı süreçten 

bahsetmiştir. İlk olarak, kadınlar kendi çabalarıyla belirli bir düzeye kadar yükselebilirler. Daha sonrasında, 

kadınlar iş hayatında ilerledikçe iş ve ev yaşamını dengelemek için mücadele ederler. Son olarak ise 

kadınların sahip oldukları niteliklere rağmen işletmelerdeki örgütsel algı ya da işletme kültürü kadınların 

başarılarının göz ardı edilmesine sebep olabilir ve bir noktadan sonra kadınlar açısından işletmede 

yükselmek olanaksızlaşır (Özkan, 2020:39). Tüm bu gelgitler ve farklı özellikler kadınların iş yaşamında 

yükselmelerini ya da belirli bir noktada takılı kalmalarını ortaya çıkaran unsurlardır. 

 Cam tavan kadınların başarı ve liyakatlerine bakılmaksızın üst yönetim tarafından konulan görünmeyen ve 

aşılamayan engellerdir. Cam tavan engelleri, işletmeler arasında rekabet üstünlüğü sağlayacak üstün 

niteliklere sahip çalışanların üst düzey yönetim kademelerine yükselememelerine ve işletmelerin 

verimliliğine katkıda bulunabilecek yeteneklerini kullanamamalarına neden olmaktadır (Mizrahi ve Aracı, 

2010: 150). Cam tavan kadınların iş hayatında yüksek hedeflere ulaşamamasını ve özellikle de iş ile ilgili 

daha düşük ekonomik kazanımlara razı olmalarını işaret etmektedir. Cam tavan kavramındaki tavan, yukarı 

çıkmanın engellenmesi; cam sözcüğü ise görülmeyen yazılı ve resmi bir politikanın olmamasına rağmen, 

böyle bir engelin varlığını hissettirmesinden dolayı tercih edilmiştir (Gökkaya, 2014: 377). Cam tavan, 

toplum yapısı, bireylerin özellikleri ve örgütsel ön yargılar sebebiyle ortaya çıkan, kadınların yeterliliklerini 

dikkate almaksızın ilerlemelerini engelleyen, açıklanamayan ama etkisi hissedilen görülmeyen ve 



G. Akdağ – U. H. Üçyıldız 12/3 (2020) 2640-2654 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2643 

geçilemeyen engellerdir.  Bu engeller zamanla kadınların yöneticilik konusunda kendilerini yetersiz 

hissetmelerine, kadınlarda başaramama korkusuna neden olmaktadır. Bilimsel alanyazının ilk yıllarda, 

kadınların iş hayatında engellenmesi olarak kabul edilen cam tavan sendromunun günümüzde anlamı daha 

da genişletilmiş ve içerisine engelliler, yaşlılar ve cinsel azınlıklar da dahil edilmiştir.   

Cam tavan sendromu en basit ve en gerçekçi olarak pire deneyi ile açıklanabilmektedir. Adı geçen deney; 

bilim adamlarının pirelerin farklı yükseklikte zıplayabildiklerini tespit etmeleri gerçeği ile başlar. Deneyde 

pireler, 30 santimetre yüksekliğindeki cam bir fanus içerisine yerleştirilir. Metal zemin ısıtıldıktan sonra 

sıcaktan rahatsız olan pireler zıplayarak kaçmaya çalışırlar ancak başlarını tavandaki cama çarparak yere 

düşerler.  Zemin sıcak olduğu için tekrar zıplarlar ama tekrar başlarını cama vururlar. Pireler, camın ne 

olduğunu bilmediklerinden kendilerini neyin engellediğini anlamakta zorluk çekerler. Defalarca kafalarını 

cama vuran pireler sonunda zeminde 30 santimetreden fazla zıplamamayı öğrenirler. Deneyin ikinci 

safhasında, fanus üzerindeki cam bariyer alınır ve zemin tekrar ısıtılır.  Sıcaklığa reaksiyon gösteren pireler 

yeniden zıplamaya başlarlar ancak tüm pireler 30 santimetre yüksekliğe kadar zıplarlar.  Mevcut durumda, 

pirelerin daha yükseğe zıplama imkanları vardır ancak böyle bir girişimde bulunmazlar. Pireler, kafalarını 

cama vura vura öğrendikleri bu sınırlayıcı hayat dersine sadık halde yaşarlar. Pirelerin, isteseler kaçma 

imkanları vardır ama kaçamazlar. Çünkü artık engel zihinlerindedir. Onları sınırlayan dış engel kalkmıştır 

ama kafalarındaki iç engel, 30 santimetreden fazla zıplanamaz inancı varlığını sürdürmektedir (Korkmaz, 

2014: 8).  

2.2. Cam Tavan Sendromunun Ortaya Çıkmasına Sebep Olan Engeller 

Alanyazın incelendiğinde, kadınlarda cam tavan sendromunun ortaya çıkmasına neden olan pek çok 

unsurun varlığından söz edilmektedir. Ancak, sağlıklı bir ölçme yapılabilmesi ve ortaya çıkan problemlerin 

doğru analiz edilebilmesi adına farklı sınıflandırmalar gerçekleştirilmiştir. Cleveland ve diğerleri, 2000; 

Hofstede 2001; Bartol, 2003; Weyer, 2007; Örücü ve diğerleri, 2007; Bolat ve diğerleri 2011; gibi çalışmalar 

biyolojik ve genetik faktörler, sosyo-psikolojik ve kişisel faktörler ile kültürel faktörleri temel alarak bir 

ayrıma giderken; Bingöl ve diğerleri, 2011; Abacı, 2019; Yılmaz, 2019, gibi bilim insanları ise daha kapsayıcı 

bir yaklaşıma giderek konuyu, bireysel özelliklerden kaynaklanan engeller, örgütsel özelliklerden 

kaynaklanan engeller ve toplumsal özelliklerden kaynaklanan engeller olmak üzere üç başlık altında 

incelemişlerdir. 

2.2.1. Bireysel Faktörlerden Kaynaklanan Engeller 

Kadınlarda cam tavan sendromunun ortaya çıkmasına sebep olan faktörlerden ilki bireysel özelliklerden 

kaynaklanan engellerdir. Literatür incelendiğinde bireysel özelliklerden kaynaklanan sebepler çoklu rol 

üstlenme ile kişisel tercih ve algılamalar olmak üzere genel olarak iki başlık altında incelenmiştir. 

2.2.1.1. Çoklu Rol Üstlenme 

Kadın çalışanlar; iyi eş, iyi anne, iyi evlat, iyi gelin ve de en iyi çalışan olmak gibi daha birçok nitelik için 

yoğun bir çaba göstermekte, her bir rol için çok fazla emek sarf etmekte ve sonunda tükenmişlik sorunuyla 

karşılaşabilmektedirler (Hoşgör ve diğerleri, 2016: 348). Diğer yandan, kadınların ailelerine karşı aldıkları 

sorumluluklar sebebiyle, hareket özgürlüklerinin daha kısıtlı olduğuna dair bir inanış da bulunmaktadır. Bu 

düşünceye göre, kadınlar eşlerini ya da çocuklarını bırakıp işleriyle ilgili seyahate genel olarak 

çıkamamaktadırlar. Bu durum da, kadınların iş hayatında ilerlemesini engelleyen büyük bir neden olarak 

gösterilmektedir (Mert, 2019: 34). Çoklu rol üstlenme özellikle kadınların mesleki gelişimlerini baltalayan en 

önemli kıstaslardan biri olarak kabul edilirken bireylerin iş performansını da düşüren önemli bir engeldir. 

2.2.1.2. Kişisel Tercih ve Algılamalar 

Bazı kadınların, doğuştan gelen özellikler (içe kapanıklık ve benzeri özellikler) ya da yetiştiriliş tarzı gereği 

yönetmekten ziyade yönetilmekten hoşlanmaları, yüksek mevkiler konusunda istekli olmamaları kişisel 

tercih yaklaşımının en temel belirleyicileridir. Diğer yandan, kadınların yüksek mevkilerde başarılı 

olamayacağından korkmaları, seyahat engelleri, uzun mesai saatlerine uyamama ve benzeri sebeplerle 

kariyer anlamında ilerlemekten uzaklaşabildikleri de alanyazında sıklıkla karşılaşılan durumlar arasındadır. 

Adı geçen bu unsurlar kadın işgörenlerin kendi önlerine koydukları en temel cam tavan engeli olarak kabul 

edilmektedir (Soysal ve Baynal, 2016: 229). Özellikle, Kuzey Amerika ve Avrupa dışında kalan ülkelerde ise 
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kadınların toplumsal hayat içerisinde sahip oldukları konum ve roller ile kişisel algıları mesleki gelişimin 

önüne çekilen önemli setler olarak kabul edilmektedir. 

2.2.2. Örgütsel Faktörlerden Kaynaklanan Engeller 

Kadın işgörenlerde, cam tavan sendromunun ortaya çıkmasına sebep olan faktörlerden ikincisi örgütsel 

özelliklerden kaynaklanan engellerdir. Literatür incelendiğinde örgütsel özelliklerden kaynaklanan sebepler, 

örgüt kültürü-örgütsel yaklaşım algılamaları, mentörlük ve yapı algılamaları ile network-informal iletişim 

ağları olmak üzere genel olarak üç başlık altında incelenmiştir. 

2.2.2.1. Örgüt Kültürü-Örgütsel Yaklaşım Algılamaları 

Kadın işgörenlerin kariyer basamaklarında eşit fırsatlar yakalamaları ait oldukları örgütlerin kültürüne göre 

değişmektedir. Bazı örgütlerde şartlar eşit olmasına rağmen, bazılarında da kadınlar kendilerini kabul 

ettirmek için daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu duruma hiyerarşik otorite, otonom 

olma, otokratik liderlik tarzı, yani “erkek odaklı” örgüt kültürü gibi farklı özelliklerin sebep olduğunu 

söylemek mümkündür (Karcıoğlu ve Leblebici, 2014: 6). Diğer yandan, ait olunan örgütün kadınlara 

yaklaşım anlayışı ve kadınları iş hayatında desteklememe gibi tutumları da örgütsel yaklaşımın ortaya 

çıkardığı engeller arasında kabul edilmektedir. 

2.2.2.2. Mentörlük ve Yapı Algılamaları 

Kadın işgörenler, kendilerinden önce iş hayatında başarılı olmuş ve üst yönetim pozisyonlarına ulaşmış 

hemcinslerini görüp onların davranış ve strateji kalıplarını öğrenerek kendilerine yol haritaları oluştururlar. 

Fakat, sosyal hayatta bu tür örnekler çok az ise ya da hiç yoksa kadınlar doğru rol model yahut danışacakları 

tecrübeli bireylerin deneyimlerinden istifade edemeyeceklerdir. Bunun sonucunda kadınlar erkeklere 

nazaran bu önemli öğrenme ve referans alma kaynağından mahrum kalacaklardır. Bu olumsuz durum ise 

onları erkek rakiplerinden bir adım geride bırakacaktır (Kılıç ve Çakıcı, 2016:288). 

2.2.2.3. Network-İnformal İletişim Ağları 

Bir hedefe ulaşılması için veyahut bilgi akışının kesilmemesi için kurulan ve yazılı bir prosedüre dayanmayan 

şebekeler informal iletişim ağlarıdır. Bu ağların kuruluşu bir prosedüre ya da kurala bağlı değildir. Hayatın 

olağan akışı içerisinde kendiliğinden ihtiyaca uygun olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan iletişim ağları, 

meslek çalışanlarının iletişim halinde kalarak güncel olay ve kariyer fırsatları hakkında bilgilenmelerine 

yardımcı olan hızlı bilgi taşıma yapılarıdır (Abacı, 2019). Ağ üyeleri, terfi edecek adaylara kaynak ve işbirliği ile 

stratejiler oluşturmada kariyer tavsiyesi, sosyal yardım ve profesyonel destek sağlar. Diğer yandan, iletişim 

ağları, iş fırsatları, iş performansı, gelir, terfi ve kariyer memnuniyeti gibi kariyer sonuçlarını da olumlu yönde 

etkilemektedir (Anafarta ve diğerleri, 2008: 119). 

2.2.3. Toplumsal Faktörlerden Kaynaklanan Engeller 

Kadın işgörenlerde cam tavan sendromunun ortaya çıkmasına sebep olan faktörlerden sonuncusu toplumsal 

özelliklerden kaynaklanan engellerdir. Alanyazın incelendiğinde, toplumsal özelliklerden kaynaklanan 

sebepler genel olarak basmakalıp yargılar ve mesleki ayrım olarak farklı iki başlık altında toplanmaktadır. 

Diğer yandan konu ile ilgili gerçekleştirilen pek çok çalışmada söz konusu faktörler basmakalıp yargılar olarak 

tek başlık altında da sıklıkla incelenmiştir. 

2.2.3.1. Basmakalıp Yargılar (Stereotipler) ve Mesleki Ayrım 

Basmakalıp yargı, kalıp düşünce ya da stereotip, sosyal bilimlerde, “bir toplumsal gruba ilişkin inançlar; 

insanları birtakım türlere, tiplere bölmeyi ifade eden zihinsel yapıtlar; çevreyi anlama sürecinde karar vermeyi 

kolaylaştırma işlevine sahip, merkezi, kemikleşmiş, şematik, büyük ölçüde yanlış bilişsel formlar” olarak tarif 

edilmektedir (Hortaçsu, 1998 aktaran Çetin ve Atan, 2012:127). “Yöneticilik gibi, üst düzey stratejik ve iddialı 

işleri, kadınların yapamayacağına dair var olan cinsiyet temelli yaklaşımlar” basmakalıp yargılar açısından 

önemli bir örnektir. Bunun gibi “erkekler kadınlara göre matematik derslerinde daha başarılıdır” diye 

oluşturulan bir yargı da bilimsel bir çıkarım değil, Stereotip kaynaklı bir düşüncedir (Yılmaz, 2019). Ayrıca, 

toplum içerisinde farklı işlere yönelik yüklenilen dişil ya da eril özellikler de kadınların başvurabileceği iş 

olanaklarını kısıtlamakta ve kadınları birbirine benzer özellikteki işlere yöneltmektedir. 
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3. YÖNTEM 

3.1. Araştırma Yaklaşımı 

Çalışma, Ege Bölgesi içerisinde yer alan seyahat acentalarında faal olarak görev yapmakta olan kadın 

işgörenlerin cam tavan sendromu ve kariyer engellerine bakış açılarını ortaya çıkartmak hedefiyle dizayn 

edilmiştir. Ege Bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acentalarında çalışan kadınlardan anket formu ile elde 

edilen veriler yardımıyla kadın çalışanların iş yaşamlarında karşılaştıkları cam tavan sendromu ve kariyer 

engelleri irdelenmeye çalışılmıştır. Veriler kolayda örnekleme yöntemi, yüz yüze temas ve bırak topla 

tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Karaca (2007)  tarafından geçerliliği ve 

güvenirliği kanıtlanmış ölçek kullanılmıştır. Anket formu, kariyer engellerini belirlemeye yönelik 38 ifade ve 

demografik özellikleri açıklamaya yönelik 7 ifadeden oluşmaktadır. Anket formu beşli likert ölçümlemesi ile 

dizayn edilmiştir. 292 kullanılabilir anket formundan elde edilen veriler istatistik programı kullanılarak 

analiz edilmiştir. 43 adet anket analiz dışı bırakılmıştır. 

3.2.  Araştırma Evreni ve Örneklemi 

Araştırma evrenini, Ege Bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acentalarında çalışan; müdür, müdür 

yardımcısı, şef ve alt kademe pozisyonlarda yer alan kadınlar oluşturmaktadır. Araştırmada öncelikli olarak; 

Türkiye’de hizmet veren seyahat acentalarının web sitelerinden yetkili acentalar tespit edilmiştir. Ardından 

Türkiye’deki seyahat acentalarının bağlı olduğu TURSAB’ın internet adresinden Ege Bölgesindeki acentalar 

belirlenmiştir. Belirlenen acentalar ile telefon görüşmesi yapılarak çalışmaya katılımları için kadın 

işgörenlere davette bulunulmuştur. Araştırmada ayrıca, ankete katılan acentaların çalışan personel sayısı, 

kadın personel sayısı ve çalışan kadınların acentadaki pozisyonları ile ilgili de bilgiler toplanmıştır. Çalışma 

kapsamında 335 kadın çalışan ankete katılmış olup bu anketlerden 22’si anket sorularının eksik 

cevaplanmasından dolayı, anketlerin 21’i ise aynı sorulara aynı cevaplar verildiği için iptal edilmiştir.  

3.3. Araştırma Hipotezleri 

Araştırma amacına ulaşabilmek için literatürde daha önceden gerçekleştirilmiş çalışmalardan yola çıkarak 5 

hipotez oluşturulmuştur. Hipotez, doğruluğu kanıtlanmamış önermedir. Hipotezin en önemli koşulu, daha 

önceki bulgularla desteklenmesi gerekliliğidir (Kavak, 2013). Çalışmada sınanması hedeflenen hipotezler 

şunlardır:  

H1: Seyahat acentalarında çalışan kadın işgörenlerin cam tavan sendromu algılamaları yaş gruplarına göre 

anlamlı farklılık gösterir. 

H2: Seyahat acentalarında çalışan kadın işgörenlerin cam tavan sendromu algılamaları medeni durumlarına 

göre anlamlı farklılık gösterir. 

H3: Seyahat acentalarında çalışan kadın işgörenlerin cam tavan sendromu algılamaları eğitim durumlarına 

göre anlamlı farklılık gösterir. 

H4: Seyahat acentalarında çalışan kadın işgörenlerin cam tavan sendromu algılamaları çalışanların mesleki 

pozisyonlarına göre anlamlı farklılık gösterir. 

H5: Seyahat acentalarında çalışan kadın işgörenlerin cam tavan sendromu algılamaları çalışanların mesleki 

deneyimlerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Çalışma kapsamında toplanan anketlerden elde edilen veriler, istatistik paket programı yardımı ile 

bulgulara dönüştürülmüş ve analiz sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu bölümde öncelikle, katılımcıların 

demografik özelliklerinin frekans dağılımlarına yer verilmektedir. Çalışma kapsamında örneklemi 

oluşturan, Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren seyahat acentalarında çalışan kadın işgörenlerin yaş, medeni 

durum, deneyim, mesleki pozisyonlar ve eğitim durumlarını gösteren demografik veriler frekans analizleri 

kullanılarak betimlenmekte ve frekanslar Tablo 1’de yer almaktadır.  
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Özellikler Frekans (n) Yüzde (%) Özellikler Frekans (n) Yüzde (%) 

Eğitim Medeni Durum 

Lise 19 6,5 Evli 70 24 

Ön Lisans 111 38 Bekar 222 76 

Lisans 146 50 Toplam 292 100 

Yüksek 

Lisans 

16 5,5 Yaş 

Toplam 292 100 18-25 145 49,7 

Mesleki Pozisyon 26-33 121 41,4 

Dep. 

Müdürü 

13 4,5 34-41 26 8,9 

Şef 36 12,3 Toplam 292 100 

İşgören 243 83,2 Deneyim 

Toplam 292 100 1-5 Yıl 189 64,7 

   6-10 Yıl 81 27,8 

   11-15 Yıl 22 7,5 

   Toplam 292 100 

Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular incelendiğinde; yaş grupları açısından katılımcıların 

yaklaşık yarısının (%49,7) 18-25 yaş arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların 

%41,4’ü 26-33 yaş aralığında iken %8,9’u 34-41 yaş aralığındadır. Katılımcıların %92’si 18-33 yaş arasında olup 

bu verilerden hareketle örneklem grubunun iş hayatının merkezinde bulunan aktif bireylerden oluştuğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  Örneklem grubunun eğitim durumları incelendiğinde; ankete katılan 292 kadın çalışanın 

19’u lise mezunu (%6,5), 111’i ön lisans mezunu (%38), 146’sı lisans mezunu (%50), 16’sının ise yüksek lisans 

mezunu (%5,5) olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar eğitimli ve meslekleri konusunda belirli düzeyde eğitim 

almış kişilerden oluşmaktadır. Katılımcıların medeni durumlarına göre dağılımları incelendiğinde ankete 

katılan kadın çalışanların %76’sının bekar olduğu, %24’ünün evli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kadın 

işgörenlerin iş yerlerinde sahip oldukları mesleki konumları incelendiğinde; örneklem grubunda yer alan 

işgörenlerin %4,5’inin departman müdürü; %12,3’ünün şef; geriye kalan %83,2’sinin ise orta düzey işgören 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak katılımcıların mesleki deneyimleri incelendiğinde; ankete katılan 

kadın çalışanların %64,7’sinin mesleki deneyiminin 1-5 yıl arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 6-10 yıl arası 

çalışma deneyimine sahip kadın çalışan oranı %27,8 olarak bulgulanmıştır. Katılımcı grubunun büyük bir kısmı 

mesleğe geçtiğimiz yıllar içerisinde başlayan kişilerden oluşmaktadır. 

4. 1. Hipotez Testleri 

4.1.1. Katılımcıların Cam Tavan Algılamalarının Demografik Özelliklerine Göre Farklılıklarının Test 

Edilmesi 

Çalışmada cevap aranan ilk hipotez; seyahat acentalarında çalışan kadın işgörenlerin cam tavan sendromu 

algılamalarının yaş gruplarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin test edilmesine yöneliktir. 

Gerçekleştirilen Anova analizi neticesinde H1 hipotezinin kısmen desteklendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bireylerin 

cam tavan sendromu algılamalarına ilişkin ortaya çıkan alt boyutlardan stereotipler ve mesleki ayrım, network 

ve örgütsel yaklaşımı boyutlarının katılımcıların yaş gruplarına göre istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar 

taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Anova testi ve post-hoc testi bulguları Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Seyahat Acentalarında Çalışan Kadın İşgörenlerin Cam Tavan Sendromu Algılamalarının Yaş 

Gruplarına Göre İncelenmesine İlişkin Anova Analizi Tablosu 

Bağımlı Değişkenler Yaş (J)Yaş Ortalama 

Farkı (I-J) 

Std. 

Hata 

P Sonuç 

Stereotipler ve Mesleki 

Ayrım (f:7,111; ,001) 

18-25 26-33 ,14196 ,079 ,227 Fark yok 

34-41 ,50629* ,137 ,001* Fark var 

26-33 18-25 -,14196 ,079 ,227 Fark yok 

34-41 -,36434* ,139 ,029* Fark var 

34-41 18-25 ,50629* ,137 ,001* Fark var 

26-33 -,36434* ,139 ,029* Fark var 

 

Network 

(f:4,682; ,010) 

18-25 26-33 ,10245 ,090 ,779 Fark yok 

34-41 ,47722* ,156 ,008* Fark var 

26-33 18-25 -,10245 ,090 ,779 Fark yok 

34-41 ,37477 ,159 ,058 Fark yok 

34-41 18-25 -,47722* ,156 ,008* Fark var 

26-33 -,37477 ,159 ,058 Fark yok 

 

Örgütsel Yaklaşım 

(f:3,682; ,026) 

18-25 26-33 ,13837 ,094 ,432 Fark yok 

34-41 ,42291* ,163 ,030* Fark var 

26-33 18-25 -,13837 ,094 ,432 Fark yok 

34-41 ,28454 ,165 ,262 Fark yok 

34-41 18-25 -,42291* ,163 ,030* Fark var 

26-33 -,28454 ,165 ,262 Fark yok 

Cam tavan sendromu boyutlarından stereotipler ve mesleki ayrım algısı kapsamında 18-25 yaş aralığında 

yer alan bireyler ile 34-41 yaş aralığında olan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulgulanmıştır (p≤0.05). Benzer şekilde 26-33 yaş aralığında yer alan bireyler ile 34-41 yaş aralığında olan 

bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulgulanmıştır (p≤0.05). Tablo 2’de görüldüğü üzere, cam 

tavan sendromu boyutlarından örgütsel yaklaşım algısı kapsamında 18-25 yaş aralığında yer alan bireyler ile 

34-41 yaş aralığında olan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulgulanmıştır (p≤0.05). Diğer 

yandan Tabloda görüldüğü üzere, cam tavan sendromu boyutlarından network kapsamında 18-25 yaş 

aralığında yer alan bireyler ile 34-41 yaş aralığında olan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulgulanmıştır (p≤0.05). Gerçekleştirilen analizler neticesinde alt boyutlardan kişisel tercih 

algılamaları, çoklu rol üstlenme ile mentörlük ve yapı algılamalarıyla alakalı istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklara ulaşılamamıştır. Anlamlı farklar ortalama puanlar üzerinden değerlendirildiğinde; en yüksek 

stereotip ve mesleki ayrım algısına sahip yaş grubunun 26-33 olduğu, en düşük yaş grubunun ise 18-25 yaş 

grubu olduğu görülmektedir. Buradan hareketle mesleki deneyimi az olan genç çalışanların beklendiği 

üzere en düşük düzeyde stereotip ve mesleki ayrım algısına sahip olduğu, meslekte çalıştıkça bu algının 

yükseldiği ve deneyim kazandıkça bu olumsuz algının işgörenleri etkilediğini söylemek mümkündür. 

Çalışmada cevap aranan ikinci hipotez seyahat acentalarında çalışan kadın işgörenlerin cam tavan 

sendromu algılamalarının medeni durumlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin tespit 

edilebilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Gerçekleştirilen T-testi neticesinde H2 hipotezinin desteklenmediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu paralelde bireylerin cam tavan sendromu algılamalarına ilişkin ortaya çıkan alt 

boyutlardan stereotipler ve mesleki ayrım, kişisel tercih algılamaları, çoklu rol üstlenme, mentörlük ve yapı 

algılamaları, örgütsel yaklaşım algılamaları ve network boyutlarının hiçbirinin katılımcıların medeni 

durumlarına göre istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar taşımadığı sonucuna ulaşılmış ve ilgili hipotez 

desteklenmemiştir. T-testi sonuçları tablo 3 üzerinde detaylı olarak gösterilmektedir. 

 

 

 



G. Akdağ – U. H. Üçyıldız 12/3 (2020) 2640-2654 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2648 

Tablo 3. Seyahat Acentalarında Çalışan Kadın İşgörenlerin Cam Tavan Sendromu Algılamalarının Medeni 

Durumlarına Göre İncelenmesine İlişkin T-Testi Tablosu 

 Medeni 

Durum 

N

N 

Ortalama Standart 

Sapma 

Standart Hata 

Ortalaması 

Anlamlılık 

Stereotipler ve 

Mesleki Ayrım 

Evli 70 1,8951 ,59843 ,07153 ,110 

Bekâr 221 2,0395 ,67432 ,04536  

Kişisel Tercihler Evli 70 1,8552 ,56755 ,06784 ,893 

Bekâr 821 1,8681 ,66406 ,04467  

Çoklu Rol Üstlenme Evli 70 2,2574 ,90404 ,10805 ,171 

Bekâr 221 2,4295 ,91740 ,06171  

Mentörlük ve Yapı Evli 70 3,5070 ,85254 ,10190 ,255 

Bekâr 221 3,6400 ,85025 ,05719  

Örgütsel Yaklaşım Evli 70 2,6051 ,72734 ,08693 ,139 

Bekâr 221 2,7623 ,78629 ,05289  

Network Evli 70 2,5026 ,73269 ,08757 ,124 

Bekâr 221 2,6602 ,74847 ,05035  

Çalışmada test edilen üçüncü hipotez seyahat acentalarında çalışan kadın işgörenlerin cam tavan sendromu 

algılamalarının eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine yöneliktir. 

Gerçekleştirilen Anova analizi neticesinde H3 hipotezinin kısmen desteklendiği sonucuna ulaşılmıştır. Kadın 

işgörenlerin cam tavan sendromu algılamalarına ilişkin ortaya çıkan alt boyutlardan stereotipler ve mesleki 

ayrım ile network boyutlarının katılımcıların eğitim durumlarına göre istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar 

taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Anova testi ve post-hoc testi bulguları Tablo 4 üzerinde gösterilmektedir. 

Tablo 4. Seyahat Acentalarında Çalışan Kadın İşgörenlerin Cam Tavan Sendromu Algılamalarının Eğitim 

Durumlarına Göre İncelenmesine İlişkin Anova Analizi Tablosu 

Bağımlı 

Değişkenler 

Eğitim (I) (J)Eğitim Ortalama Farkı 

(I-J) 

Std. 

Hata 

P Sonuç 

 

 

 

 

 

Stereotipler 

ve Mesleki 

Ayrım 

(f:6,724; ,001) 

Lise Ön Lisans ,23673 ,159 ,830 Fark yok 

Lisans ,39932 ,156 ,067 Fark yok 

Y.Lisans ,86513* ,217 ,001* Fark var 

 

Ön Lisans 

Lise -,23673 ,159 ,830 Fark yok 

Lisans ,16258 ,080 ,271 Fark yok 

Y. Lisans ,62840* ,171 ,002* Fark var 

 

Lisans 

Lise -,39932 ,156 ,067 Fark yok 

Ön Lisans -,16258 ,080 ,271 Fark yok 

Y.Lisans ,46581* ,168 ,037* Fark var 

 

Yüksek Lisans 

Lise -,86513* ,217 ,001* Fark var 

Ön Lisans -,62840* ,171 ,002* Fark var 

Lisans -,46581* ,168 ,037* Fark var 

Network 

(f:3,156;,025) 

 

Lise 

Ön Lisans -,12927 ,183 1000 Fark yok 

Lisans -,03625 ,179 1000 Fark yok 

Y.Lisans ,47478 ,250 ,354 Fark yok 

 Lise ,12927 ,183 1000 Fark yok 
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Ön Lisans Lisans ,09303 ,092 1000 Fark yok 

Y. Lisans ,60405* ,197 ,014* Fark var 

 

Lisans 

Lise ,03625 ,179 1000 Fark yok 

Ön Lisans -,09303 ,092 1000 Fark yok 

Y.Lisans ,51103 ,194 ,054 Fark yok 

 

Yüksek Lisans 

Lise -,47478 ,250 ,354 Fark yok 

Ön Lisans -,60405* ,197 ,014* Fark var 

Lisans ,51103 ,194 ,054 Fark yok 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, cam tavan sendromu boyutlarından stereotipler ve mesleki ayrım algısı 

kapsamında lise mezunu olarak yer alan bireyler ile yüksek lisans mezunu bireyler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulgulanmıştır (p≤0.05). Aynı doğrultuda ön lisans ve lisans mezunu olan bireyler ile 

yüksek lisans mezunu olan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar da bulgulanmıştır 

(p≤0.05). Diğer yandan Tablo 4 ile görüldüğü üzere, cam tavan sendromu boyutlarından network 

kapsamında ön lisans mezunu olan bireyler ile yüksek lisans mezunu olan bireyler arasında da istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulgulanmıştır (p≤0.05). Gerçekleştirilen analizler neticesinde alt boyutlardan kişisel 

tercihler, çoklu rol üstlenme, mentörlük ve yapı ile örgütsel algılamaları ile alakalı istatistiksel olarak anlamlı 

sonuçlara ulaşılamamıştır.  

Çalışmada test edilen dördüncü hipotez seyahat acentalarında çalışan kadın işgörenlerin cam tavan 

sendromu algılamalarının çalışanların mesleki pozisyonlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine 

yöneliktir. Gerçekleştirilen Anova analizi neticesinde H4 hipotezinin kısmen desteklendiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Bireylerin cam tavan sendromu algılamalarına ilişkin ortaya çıkan alt boyutlardan stereotipler 

ve mesleki ayrım, kişisel tercihler, network, örgütsel algılamalar ile mentörlük ve yapı boyutlarının 

katılımcıların mesleki pozisyonlarına göre istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar taşıdığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Anova testi ve post-hoc testi bulguları Tablo 5 üzerinde gösterilmektedir. 

Tablo 5. Seyahat Acentalarında Çalışan Kadın İşgörenlerin Cam Tavan Sendromu Algılamalarının 

Çalışanların Mesleki Pozisyonlarına Göre İncelenmesine İlişkin Anova Analizi Tablosu 

Bağımlı 

Değişkenler 

(I) Pozisyon (J)Pozisyon Ortalama Farkı (I-J) Std.Hata P Sonuç 

 

 

 

Stereotipler 

ve Mesleki 

Ayrım 

(f:9,871; ,001) 

Departman 

Müdürü 

Şef -,39891 ,207 ,166 Fark yok 

İşgören -,69513* ,182 ,001* Fark var 

 

Şef 

D. Müdürü ,39891 ,207 ,166 Fark yok 

İşgören -,29622* ,114 ,030* Fark var 

 

İşgören 

D. Müdürü ,69513* ,182 ,001* Fark var 

Şef ,29622* ,114 ,030* Fark var 

 

Kişisel 

Tercihler 

(f:5,998; ,003) 

Departman 

Müdürü 

Şef -,17686 ,203 1,000 Fark yok 

İşgören -,46085* ,179 ,032* Fark var 

 

Şef 

D. Müdürü ,17686 ,203 1,000 Fark yok 

İşgören -,28398* ,112 ,036* Fark var 

 

İşgören 

D. Müdürü ,46085* ,179 ,032* Fark var 

Şef ,28398* ,112 ,036* Fark var 

 

Mentörlük 

ve Yapı 

(f:3,331; ,037) 

Departman 

Müdürü 

Şef -,65954* ,273 ,049* Fark var 

İşgören -,60503* ,240 ,037* Fark var 

 

Şef 

D. Müdürü ,65954* ,273 ,049* Fark var 

İşgören ,05451 ,150 1,000 Fark yok 

 

İşgören 

D. Müdürü ,60503* ,240 ,037* Fark var 

Şef -,05451 ,150 1,000 Fark yok 

 

Network 

(f:5,222;,006) 

Departman 

Müdürü 

Şef -,36423 ,237 ,381 Fark yok 

İşgören -,59546* ,209 ,014* Fark var 

 D. Müdürü ,36423 ,237 ,381 Fark yok 



G. Akdağ – U. H. Üçyıldız 12/3 (2020) 2640-2654 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2650 

Şef İşgören -,23123 ,131 ,238 Fark yok 

 

İşgören 

D. Müdürü ,59546* ,209 ,014* Fark var 

Şef ,23123 ,131 ,238 Fark yok 

 

Örgütsel 

Algılamalar 

(f:5,492;,005) 

Departman 

Müdürü 

Şef -,40450 ,246 ,306 Fark yok 

İşgören -,64103* ,217 ,010* Fark var 

 

Şef 

D. Müdürü ,40450 ,246 ,306 Fark yok 

İşgören -,23653 ,136 ,250 Fark yok 

 

İşgören 

D. Müdürü ,64103* ,217 ,010* Fark var 

Şef ,23653 ,136 ,250 Fark yok 

Tablo 5 üzerinde görüldüğü üzere, cam tavan sendromu alt boyutlarından stereotipler ve mesleki ayrım 

incelendiğinde; departman müdürü olarak çalışan bireyler ile işgörenler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulgulanmıştır (p≤0.05). Aynı doğrultuda işgörenler ile şef düzeyinde çalışan bireyler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar da bulgulanmıştır (p≤0.05). Alt boyutlardan kişisel tercihler 

incelendiğinde; departman müdürü olarak çalışan bireyler ile işgörenler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulgulanmıştır (p≤0.05). Aynı doğrultuda işgörenler ile şef düzeyinde çalışan bireyler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar da bulgulanmıştır (p≤0.05). Alt boyutlardan mentörlük ve yapı 

incelendiğinde; departman müdürü olarak çalışan bireyler ile şef olarak çalışan bireyler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulgulanmıştır (p≤0.05). Ayrıca, işgörenler ile departman müdürü olarak çalışan bireyler 

arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar da bulgulanmıştır (p≤0.05). Alt boyutlardan örgütsel 

algılamalar incelendiğinde; departman müdürü olarak çalışan bireyler ile işgörenler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulgulanmıştır (p≤0.05). Aynı şekilde network incelendiğinde de departman müdürü 

olarak çalışan bireyler ile işgörenler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulgulanmıştır (p≤0.05). 

Gerçekleştirilen analizler neticesinde alt boyutlardan çoklu rol üstlenme ile alakalı değişkenler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşılamamıştır. 

Çalışmada cevap aranan son hipotez; seyahat acentalarında çalışan kadın işgörenlerin cam tavan sendromu 

algılamalarının çalışanların mesleki deneyimlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkindir. 

Gerçekleştirilen Anova analizi neticesinde H5 hipotezinin kısmen desteklendiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Bireylerin cam tavan sendromu algılamalarına ilişkin ortaya çıkan alt boyutlardan stereotipler ve mesleki 

ayrım, kişisel tercihler, çoklu rol üstlenme ve network, boyutlarının katılımcıların mesleki deneyimlerine 

göre istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Anova testi ve post-hoc testi 

bulguları Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Seyahat Acentalarında Çalışan Kadın İşgörenlerin Cam Tavan Sendromu Algılamalarının 

Çalışanların Mesleki Deneyimlerine Göre İncelenmesine İlişkin Anova Analizi Tablosu 

Bağımlı 

Değişkenler 

(I) Deneyim (J)Deneyim Ortalama Farkı 

(I-J) 

Std. 

Hata 

P Sonuç 

 

 

Stereotipler ve 

Mesleki 

Ayrım(f:8,546; 

,001) 

1-5 Yıl 6-10 Yıl ,20373 ,085 ,054 Fark yok 

11-15 Yıl ,55481* ,148 ,001* Fark var 

 

6-10 Yıl 

1-5 Yıl -,20373 ,085 ,054 Fark yok 

11-15 Yıl ,35108 ,157 ,081 Fark yok 

 

11-15 Yıl 

1-5 Yıl -,55481* ,148 ,001* Fark var 

6-10 Yıl -,35108 ,157 ,081 Fark yok 

 

Kişisel Tercihler 

(f:3,170; ,043) 

1-5 Yıl 6-10 Yıl ,07233 ,084 1,000 Fark yok 

11-15 Yıl ,36326* ,146 ,041* Fark var 

 

6-10 Yıl 

1-5 Yıl -,07233 ,084 1,000 Fark yok 

11-15 Yıl ,29093 ,155 ,189 Fark yok 

 

11-15 Yıl 

1-5 Yıl -,36326* ,146 ,041* Fark var 

6-10 Yıl -,29093 ,155 ,189 Fark yok 

 

Çoklu Rol 

Üstlenme 

1-5 Yıl 6-10 Yıl ,17123 ,120 ,467 Fark yok 

11-15 Yıl ,57505* ,208 ,018* Fark var 

 1-5 Yıl ,17123 ,120 ,467 Fark yok 
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(f:4,273; ,015) 6-10 Yıl 11-15 Yıl ,40382 ,221 ,209 Fark yok 

 

11-15 Yıl 

1-5 Yıl -,57505* ,208 ,018* Fark var 

6-10 Yıl ,40382 ,221 ,209 Fark yok 

 

Network 

(f:7,481;,001) 

1-5 Yıl 6-10 Yıl ,26507* ,096 ,020* Fark var 

11-15 Yıl ,53100* ,167 ,005* Fark var 

 

6-10 Yıl 

1-5 Yıl -,26507* ,096 ,020* Fark var 

11-15 Yıl ,26593 ,178 ,412 Fark yok 

 

11-15 Yıl 

1-5 Yıl -,53100* ,167 ,005* Fark var 

6-10 Yıl -,26593 ,178 ,412 Fark yok 

Tablo 6’da görüldüğü üzere, cam tavan sendromu alt boyutlarından stereotipler ve mesleki ayrım 

incelendiğinde; 1-5 yıl çalışan işgörenler ile 11-15 yıl çalışan işgörenler arasında istatistiki açıdan anlamlı fark 

bulgulanmıştır (p≤0.05). Cam tavan sendromu alt boyutlarından kişisel tercihler incelendiğinde; 1-5 yıl 

çalışan işgörenler ile 11-15 yıl çalışan işgörenler arasında istatistiki açıdan anlamlı fark bulgulanmıştır 

(p≤0.05). Cam tavan sendromu alt boyutlarından çoklu rol üstlenme incelendiğinde; 1-5 yıl çalışan işgörenler 

ile 11-15 yıl çalışan işgörenler arasında istatistiki açıdan anlamlı fark bulgulanmıştır (p≤0.05). Cam tavan 

sendromu alt boyutlarından network incelendiğinde; 1-5 yıl çalışan işgörenler ile hem 6-10 yıl arasında 

çalışan işgörenler hem de 11-15 yıl çalışan işgörenler arasında istatistiki açıdan anlamlı fark bulgulanmıştır 

(p≤0.05). Gerçekleştirilen analizler neticesinde örgütsel algılamalar ile mentörlük ve yapı alt boyutlarıyla 

alakalı değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşılamamıştır. 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA  

Kuramsal Çıktılar 

Kadın çalışanların iş hayatında karşı karşıya kaldığı engeller, tüm dünyada farklı iş kollarında çalışan 

kadınlar açısından yirmi birinci yüzyılda da halen devam etmektedir. Bireysel, örgütsel ya da toplumsal 

nedenlerle ortaya çıkan bu engeller, hem kadınların iş hayatında var olmasını hem de iş hayatında var olan 

kadınların üst kademelere yükselmesini engellemektedir. Mevcut engellerin doğru bir şekilde tespit 

edilmesi ise problemlerin çözümü için doğru yol haritaları geliştirilmesi açısından son derece önemlidir. 

Cinsiyet ayrımcılığı ve kadınların maruz kaldığı ayrımlar günümüzde her iş kolunda devam ettiği gibi 

turizm endüstrisinde de mevcuttur. Turizm endüstrisinde farklı iş kollarında süren ayrımcılık ile ilgili 

gerçekleştirilen çalışmalar; (Remington ve Lynch, 2018; Carvalho ve diğerleri 2019) endüstri içerisindeki 

farklı iş kollarında kadınların başta cam tavan sendromu olmak üzere karşılaştıkları engellerin günümüzde 

de devam ettiğini bulgulamışlardır. 

Kadın çalışanların iş hayatında maruz kaldıkları engellerin turizm endüstrisi içerisinde faaliyet gösteren 

seyahat acentalarında hangi boyutlarda meydana geldiğinin anlaşılabilmesi adına gerçekleştirilen bu 

çalışmada; kadınların bireysel, örgütsel ve toplumsal engellerden oluşan farklı faktörler ile cam tavan 

sendromuna maruz kaldıkları bulgulanmıştır. Sözü edilen faktörlerin alt boyutları incelendiğinde; yaş 

grupları özelinde bireylerin cam tavan sendromu algılamalarına ilişkin ortaya çıkan alt boyutlardan 

stereotipler ve mesleki ayrım, network ve örgütsel yaklaşım boyutları katılımcıların yaş gruplarına göre 

istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar taşırken, kişisel tercih algılamaları, çoklu rol üstlenme, mentörlük ve 

yapı algılamalarının ise istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar sergilemedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Seyahat 

acentalarında çalışan kadın işgörenlerin medeni durumlarına uygulanan T testi analizi sonuçları neticesinde; 

alt boyutlardan stereotipler ve mesleki ayrım, kişisel tercih algılamaları, çoklu rol üstlenme, mentörlük ve 

yapı algılamaları, örgütsel yaklaşım algılamaları ve network boyutlarının hiçbirinin katılımcıların medeni 

durumlarına göre istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır. Seyahat 

acentalarında çalışan kadın işgörenlerin cam tavan sendromu algılamalarının eğitim durumlarına göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğine yönelik gerçekleştirilen Anova analizi neticesinde; bireylerin cam 

tavan sendromu algılamalarına ilişkin ortaya çıkan alt boyutlardan stereotipler ve mesleki ayrım ile network 

boyutlarının katılımcıların eğitim durumlarına göre istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar sergiledikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Kadın işgörenlerin cam tavan sendromu algılamalarının çalışanların mesleki 

pozisyonlarına ve mesleki deneyimlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin test edildiği 

hipotezlerin neticesinde ise sözü edilen boyutlara yönelik geliştirilen hipotezlerin kısmen desteklendiği 
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çalışma içerisinde erişilen sonuçlar arasındadır. Sonuçlar literatür ile karşılaştırıldığında, elde edilen 

bulguların Karcıoğlu ve Leblebici, 2014; Karaca, 2007; Smith ve Crimes, 2007 ve Al-Manasra, 2013 gibi bilim 

insanlarının konu ile ilgili gerçekleştirdiği önceki çalışmaları destekler nitelikte olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Uygulamaya Yönelik Çıktılar 

Kadınların karşılaştıkları kariyer engelleri, her ne kadar bireyleri ve örgütleri ilgilendiriyor gibi görünse de 

temelde sorun toplumsal bir etkiye sebep olmaktadır. Kadınların kariyer engellerinin önüne geçebilmek için 

örgütlerin, toplumun ve bireylerin alması gereken pek çok sorumluluk mevcuttur. Öncelikli olarak toplam 

istihdam içerisinde %30’larda olan kadın çalışan oranının yükseltilmesi ve kadınların iş hayatına daha fazla 

katılımının sağlanması ehemmiyet arz etmektedir. Kadın girişimciler açısından karşılıksız hibe teşvikler ya 

da faizsiz teşviklerle yatırım fırsatları yaratılması da önemli bir bakış açısıdır. Seyahat acentası açmak 

isteyen kadın girişimcilere acenta açmak için yatırmak zorunda olunan teminat hususunda muafiyetler 

tanınması kadınların seyahat işletmeciliği alanında daha girişimci rol üstlenmelerine yardımcı olacak 

yaklaşımlar arasındadır. 

Seyahat acentalarının konaklama işletmelerine göre daha düzenli çalışma saatlerine sahip olması, bayram ve 

resmi tatillerde izin kullanabilmesi gibi nedenler, seyahat acentasında çalışan kadınların ailelerine daha fazla 

zaman ayırabilmesine olanak sağlamakta, kadın işgörenlerin iş hayatı ile aile hayatı arasında çatışma 

yaşamasının önüne geçmektedir. Bu anlamda, seyahat acentalarında çalışma, turizm endüstrisinin diğer iş 

kolları ile kıyaslandığında daha pozitif bir algı yaratmaktadır. İş hayatında kadınlar arası dayanışmanın ve 

iş yerinde kolektif örgütlenmenin var olması ve bu tip örgütlenmelerin desteklenmesi de kadınları iş 

hayatına daha fazla yönlendirecek unsurlar arasındadır. Seyahat acentasında çalışan kadınların 

karşılaştıkları mesleki ayrım ve basmakalıp yargılar gibi toplumsal faktörler seyahat acentalarında çalışan 

kadın işgörenlerin önündeki en önemli kariyer engelleri olarak görünmektedir. Bazı mesleklerin dişil olduğu 

bazı mesleklerin ise eril olduğu anlayışı kadınları mesleki anlamda, ailede oynadığı role yakın işleri tercih 

etmeye yönlendirmektedir. Diğer yandan erkek yöneticilerin kadın çalışanlar hakkındaki olumsuz yargı ve 

düşünceleri de kadın çalışanların örgüt içerisinde daha pasif kalmasına ve çalışma hayatına alt kademelerde 

devam etmesine neden olan unsurlar arasındadır.  

Çalışmanın Sınırlılıkları 

Çalışma örneklemi, Ege Bölgesinde faal halde bulunan seyahat acentalarında çalışan kadın işgörenler ile 

sınırlıdır. Konunun daha geniş bir örneklem ile konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde de çalışılması 

daha kapsamlı ve verimli yorumların yapılmasına, genele yönelik çıkarımlarda bulunulmasına olanak 

sağlayabilecektir. Çalışmada kullanılan anket formu, kadınların karşı karşıya kaldıkları cam tavan sendromu 

ve kariyer engellerine yönelik algılarını ölçmek amacıyla Karaca (2007) tarafından geliştirilmiş ölçekten 

oluşmaktadır. Daha detaylı nicel çalışmalar ile konunun ayrıntılı olarak irdelenmesi mümkündür. Diğer 

yandan nitel araştırma teknikleri kullanılarak daha spesifik sonuçlara ulaşmak da mümkün olacaktır. 

 

KAYNAKLAR 

Abacı, C. (2019). Etik İklimin İşten Ayrılma Niyeti ve İş Tatminine Etkisinde Cam Tavanın Aracılık Rolü: Beyaz 

Yakalı Kadınlar Üzerine Bir Çalışma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Akdağ, G., ve Üçyıldız, U. H. (2018). Kadın Çalışanların Cam Tavan Sendromu Algılamaları: Ege Bölgesinde 

Bir Araştırma, I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 1-3 Kasım, Mersin, 57-63. 

Al-Manasra, A. (2013). What Are the "Glass Ceiling" Barriers Effects on Women Career Progress in Jordan?. 

International Journal of Business and Management, 8 (6): 40-46. 

Anafarta, N., Sarvan ,F., ve Yapıcı, N. (2008). Konaklama İşletmelerinde Kadın Yöneticilerin Cam Tavan 

Algısı: Antalya İlinde Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi I.I.B.F. Dergisi, 15, 111-137. 



G. Akdağ – U. H. Üçyıldız 12/3 (2020) 2640-2654 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2653 

Bartol K. K. (2003). Leadership and the Glass Ceiling: Gender and Ethnic Group Influences on Leader 

Behaviours at Middle and Executive Managerial Levels. The Journal of Leadership and Organizational 

Studies, 9 (3): 8-19. 

Bingöl, D., Aydoğan, E., Şenel, G., ve Erdin, P. (2011). Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Hiyerarşik 

Yükselmelerindeki Engeller: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ankara Merkez Teşkilatı 

Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 12 (1): 115-132 

Bolat T., Bolat O. and Kılıç T. (2011) Career Self-Efficacy and Glass Ceiling Moderating Effect of Work-

Related Masculinity Values. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2 (10): 57-68. 

Carvalho, I., Costa, C., Lykke, N., ve Torres, A. (2019). Beyond the Glass Ceiling: Gendering Tourism 

Management. Annals of Tourism Management, 75: 79-91. 

Cleveland, J. N., Stockdale, M. ve Murphy, K. R. (2000). Women and Men in Organizations: Sex and Gender 

Issues at Work. New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates Inc. 

Çetin, M., ve Atan, E. (2012). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Kadın Okul Yöneticilerinin “Cam 

Tavan”a İlişkin Algılarının İncelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 35: 123-

136. 

Dedeoğlu, S., ve Elveren, A. Y. (2012). Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın. İstanbul: İletişim Yayınları. 

Erdirençelebi, M., ve Karakuş, G. (2018). Kadın Çalışanların Cam Tavan Sendromu Algılarının İş Tatminleri 

ve Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları 

Dergisi, 10 (3): 95-119. 

Ersoy, G. (2019). Devlet Liselerindeki Okul Yöneticilerinin Cam Tavan Sendromuna Yönelik Algıları, İstanbul İli 

Büyükçekmece İlçesi Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Kültür Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. 

Falk, E., ve Grizard, E. (2003). The Glass Ceiling Persists: The 3rd annual APPC report on Women Leaders in 

Communication Companies. Annenberg Public Policy Center of the University of Pennsylvania. 

Gökkaya, V. B. (2014). Cam Tavan, Kadın ve Ekonomik Şiddet. The Journal of Academic Social Science Studies, 

26: 371-383. 

Hofstede G. (2001). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviours, Institutions, and Organizations Across 

Nations. California, Sage Publications. 

Hortaçsu, N. (1998). Grup İçi ve Gruplar Arası Süreçler. Ankara: İmge Kitabevi. 

Hoşgör, H., Hoşgör, D. G., ve Memiş, K. (2016). Sosyo-Demografik Özellikler İle Cam Tavan Sendromu 

Arasındaki İlişki ve Farklılıkların İncelenmesi: Sağlık Çalışanları Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (35): 345-362. 

Karaca, A. (2007). Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri: Cam Tavan Sendromu Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma. 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

Karakuş, H. (2014). Kraliçe Arı Sendromu-Pembe Taciz. The Journal of Academic Social Science Studies, 2 (1): 

334-356. 

Karcıoğlu, F., ve Leblebici, Y. (2014). Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri: “Cam Tavan Sendromu” Üzerine 

Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28 (4): 1-20. 

Kavak, B. (2013). Pazarlama ve Pazar Araştırmaları: Tasarım ve Analiz. Ankara, Detay Yayıncılık. 

Kılıç, T., ve Çakıcı, A. B. (2016). Sağlık ve Eğitim Sektöründeki Kadın Çalışanların Cam Tavan Algısının 

Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19 (3): 283-303. 

Korkmaz, H. (2014). Yönetim Kademelerinde Kadına Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cam Tavan Sendromu. 

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (5): 1-14.  



G. Akdağ – U. H. Üçyıldız 12/3 (2020) 2640-2654 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2654 

Lockwood, N. (2004). The Glass Ceiling: Domestic And International Perspectives. Usa: Society Of Human 

Resource Management. 

Longo, P., ve Straehley, C. J. (2008). Whack! I've Hit the Glass Ceiling! Women's Efforts to Gain Status in 

Surgery. Gender Medicine, 5 (1): 88-100. 

Mathur Helm, B. (2006) Women and the Glass Ceiling in South African Banks: An Illusion or Reality, Women 

in Management Review, 21(4): 311-326. 

Menteş, A. (2010). Cam Tavan Sorununun Tespitinde Nitel Unsurların Önemi: İMKB 100 Endeksi Şirketleri 

Üzerine Bir Çalışma. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 43: 97-108. 

Mert, P. (2019). Kadın Öğretmenlerin Yönetici Olmaları Önündeki Engellerin Cam Tavan Sendromu Bağlamında 

İncelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi-İstanbul Sabahattin Zaim 

Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Lisansüstü Programı, İstanbul. 

Mizrahi, R., ve Aracı, H. (2010). Kadın Yöneticiler ve Cam Tavan Sendromu Üzerine Bir Araştırma. 

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2: 149-156. 

Örücü, E., Kılıç, R., ve Kılıç, T. (2007). Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna 

Yükselmelerindeki Engeller. Celal Bayar Üniversitesi I.I.B.F Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14 (2): 117-135. 

Özkan, E. (2020). Kadın Yöneticilere Ait Cam Tavan Algıları: Bir Kamu Üniversitesinde Uygulama, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Isparta. 

Remington, J., ve Lynch, M. K. (2018). Still Pounding on The Glass Ceiling: A Study of Female Leaders in 

Hospitality, Travel, and Tourism Management, Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 

17 (1): 22-37. 

Sezen, Y. (2008). Örgütlerde Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Cam Tavan Engeli: Orta ve Büyük Ölçekli Otel 

İşletmelerinde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale On Sekiz Mart 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. 

Smith, P. E., ve Crimes, B. (2007). Women in Management a Case of a Glass Ceiling?: An Investigation into 

the Relative Under-Representation of Women in Senior Management Positions in UK Travel and 

Tourism. The International Journal of Diversity in Organisations, Communities and Nations, 7 (5): 323-331. 

Soysal, A., ve Baynal, T. (2016). Sağlık Kurumlarında Cam Tavan Sendromu: Kayseri Özel Sağlık 

Kurumlarında Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (2): 

225-264. 

Sökmen, A., ve Şahingöz, S. A. (2017). Kadın Çalışanlarda Cam Tavan Yansıtıcılarından Kurum İkliminin, İş 

Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları 

Dergisi, 9 (1): 113-133. 

Tükeltürk, Ş., ve Perçin, N. (2008). Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Kariyer Engelleri ve Cam Tavan 

Sendromu: Cam Tavanı Kırmaya Yönelik Stratejiler. Yönetim Bilimleri Dergisi 6: 113-128. 

Weyer B. (2007). Twenty Years Later: Explaining the Persistence of the Glass Ceiling for Women Leaders. 

Women in Management Review, 22 (6): 482-496. 

Yılmaz, S. (2019). Kadınların İş Hayatında Karşılaştıkları Cam Tavan Sendromu Üzerine Nitel Bir Araştırma, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul. 

 



Önerilen Atıf/ Suggested Citation 

Bekmezci, M., Orçanlı, K., Boztoprak, H. (2020). Üretken Enerji Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, İşletme Araştırmaları 

Dergisi, 12 (3), 2655-2668. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 

2020, 12(3), 2655-2668 

https://doi.org/10.20491/isarder.2020.999  

 

Üretken Enerji Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

(Validity and Reliability Study of Productive Energy Scale) 

 

Mustafa BEKMEZCİ  a Kenan ORÇANLI  b Hasan BOZTOPRAK  c 

a Toros Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Mersin, Türkiye. mustafa.bekmezci@toros.edu.tr 
b Toros Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Mersin, Türkiye. kenan.orcanli@toros.edu.tr 
c Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye.  hasanboztoprak@beykent.edu.tr 

 

 

MAKALE BİLGİSİ   ÖZET  

Anahtar Kelimeler:  

Üretken Enerji 

Örgütsel Enerji 

Ölçek, Geçerlik 

Güvenirlik  

 

Gönderilme Tarihi 22 Haziran 

2020 

Revizyon Tarihi 12 Ağustos 

2020 

Kabul Tarihi 12 Eylül 2020 

 

Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Yapılan çalışmanın amacı; Cole, Bruch ve Vogel (2012) tarafından geliştirilen ve halen 

günümüzde de kullanılabileceği düşünülen Üretken Enerji Ölçeği’ni (Productive Energy Scale) 

Türkçe’ye uyarlamak ve ulusal yazına kazandırmaktır. 

Yöntem – Çalışma dört aşamadan oluşan bir süreç içerisinde gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, 

Üretken Enerji Ölçeği’nin kavramsal ve kuramsal arka planı tartışılmıştır. İkinci aşamada, ölçeğin 

Türkçe’ye çevirisi yapılmıştır. Bu aşamada Brislin (1970) tarafından önerilen çeviri ve geri çeviri 

yöntemi kullanılmıştır. Üçüncü ve dördüncü aşamalarda ise ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 

analizleri yapılmıştır. Ölçeğin kapsam ve mantık geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş, yapı 

geçerliği ve güvenirlik analizlerinde ise ölçeğin Ankara ilinde yerleşik olan ve döküm 

endüstrisinde faaliyet gösteren ticari bir işletmede görevli 176 yönetici ve çalışana uygulanması 

sonucunda elde edilen veriler kullanılmıştır. Analizler SmartPLS paket programı ve R 

programlama dili kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular – Çalışmanın neticesinde; ölçeğin orijinalinde olduğu gibi üç boyutlu yapısını koruduğu 

ve güvenirliğinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Üretken Enerji Ölçeği’nin 

Türkiye’de sosyal bilimlerde yapılacak araştırmalarda kullanılabileceği değerlendirilmiştir. 

Tartışma – Yapılan çalışmanın örgütsel davranış yazınına, araştırmacılara ve yöneticilere katkı 

sağlayacağı öngörülmektedir. 
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Purpose – The aim of present study is to adapt the Productive Energy Scale developed by Cole, 

Bruch and Vogel (2012) to Turkish and to bring the scale into Turkish literature. 

Design/methodology/approach – The study was carried out in four stages. In the first stage of the 

study, theoretical information about Productive Energy Scale was given. In the second stage of the 

study, the Turkish translation of the scale was made. At this stage, the translation and back 

translation method proposed by Brislin (1970) was used. In the third and fourth stages, the validity 

and reliability study of the scale was performed. For the content and logic validity of the scale, 

expert opinion was consulted, and the data obtained as a result of the application of the scale to 

176 managers and employees working in a private enterprise in the foundry industry in Ankara 

were used in the analysis of structure validity and reliability. Analyzes were performed using 

SmartPLS software and R programming language.  

Findings – As a result of the study; it was determined that the scale has a three-dimensional 

structure as in the original and its reliability is quite high. In this context, Productive Energy Scale 

can be used in research to be done before each work in the social sciences in Turkey. 

Discussion – It is evaluated that the study will contribute to the organizational behavior literature, 

researchers and managers. 
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1. GİRİŞ 

Örgütler gerek iç dinamiklerinden gerekse çevresel etmenlerden kaynaklanan değişimlere ayak 

uydurabilmek için organik örgüt yapısı oluşturmalı (Burns ve Stalker, 2011) ve dinamik örgütsel yetenekler 

geliştirmelidir. Bu yetenekler, yöneticilere yeni stratejiler geliştirmek için kaynak tabanını değiştirme 

konusunda örgütsel ve stratejik hareket kazandırmaktadır (Eisenhardt ve Martin, 2000: 1107). Dinamik 

yeteneklerin geliştirilmesi ve kullanılması noktasında insan kaynağının (Singh ve Rao, 2016) ve esnekliğin 

(Eisenhardt, Furr ve Bingham, 2010) önemi yazında dillendirilmektedir. Nitekim örgütün başarısı, örgüt 

çatısı altındaki kişilerin, bireysel beklenti ve hedeflerinin ötesinde bütüncül bir anlayışla ortak bir çaba sarf 

etmelerine ve paylaşılan bir uzgörü etrafında ortak amaçları özümsemelerine bağlıdır. Kişilerin uzgörüyü 

benimsemeleri ise uzgörünün çalışanları ne ölçüde heyecanlandırdığı, dinamikleştirdiği ve esinlendirdiği ile 

ilgili bir husustur. Bu noktada örgütlerin sadece bir örgütsel yapı inşa etmeleri, özgörev ve uzgörü ifadeleri 

tanımlamaları ya da çeşitli hedefler ortaya koymaları örgütsel başarı için başlı başına yeterli olmamakta, bu 

uygulama ve süreçleri tamamlayacak örgütsel enerji oluşturmaları da önem arz etmektedir. Nitekim örgütsel 

yapılar temelde durağan olup bu yapıları örgütsel hedefler çerçevesinde dinamik hale getirmek için enerji 

kaynağı gerekmektedir (Miner, 1980: 273). 

Yüksek enerjiye sahip işletmeler, daha üretken olmalarını sağlayan bir yapıya sahip olup, sürekli tetikte 

olmaları dolayısıyla daha iyi ve hızlı bilgi işleme ve kaynak tahsisi yapabilmektedir. Düşük enerjiye sahip 

işletmeler ise yüksek enerjiye sahip işletmelerin göğüs gerdiği sürpriz ve risklerden kaçınma eğilimindedir 

(Bruch ve Ghoshal, 2003: 47). Örgütsel enerji miktarı, işletmelerin öncelikli hedeflerine ulaşmak için 

duygusal, bilişsel ve davranışsal potansiyellerinden ne ölçüde faydalandıklarını belirlemektedir (Bruch ve 

Kunz, 2013: 330). Doğrudan gözlemlemek ya da ölçmek zor olsa da örgütsel enerji kavramı kullanıldığında 

bir parça somutlaşmaktadır. Bu çerçevede örgütsel enerji; pozitif enerji (örneğin, coşku, sevinç ve 

memnuniyet) ya da negatif enerji (korku, hayal kırıklığı ve üzüntü) olarak nitelenebilmektedir (Bruch ve 

Ghoshal, 2003: 45-46). Bruch ve Kunz (2013), örgütsel enerjinin ölçümü ile ilgili aşağıdaki yorumu yapmıştır: 

“…Örgütsel enerji kolektif bir güçtür. Örgütsel enerji, hem en üst (kurumsal) seviyede hem de bölüm 

ya da takım seviyesinde ölçülebilmektedir. Bununla birlikte, örgütsel enerjinin sadece bir örgüt ya da 

bölümdeki bireylerinin harcadığı enerjinin bir toplamı olmadığı aksine bu bireylerin potansiyelleri 

arasındaki sinerjiye dayalı ilişkiden ortaya çıktığı unutulmamalıdır…” (Brunch ve Kunz, 2013: 331). 

Yazındaki bu görüşler, örgütsel enerjinin ölçümüne ve akademik alandaki kuramsal ve kavramsal gelişimine 

katkı sunmaktadır. Nitekim bu gelişimi destekleyici olarak yazında örgütsel enerjinin operasyonel hale 

getirilmesine ilişkin çeşitli araçlar geliştirilmiştir (Cole, Bruch ve Vogel, 2012; Bruch ve Vogel, 2011; Kunze ve 

Bruch, 2010; Atwater ve Carmeli, 2009; Bruch, Walter ve Voelpel, 2006; Cole, Bruch ve Vogel, 2005; Shirom, 

2003; Dhawan, Roy ve Kumar, 2002; Tosey ve Smith, 1999). Ancak yazında önerilen bu ölçekler örgütsel 

enerji kavramının farklı boyutlarına ve seviyelerine hitap etmektedir. Yazında geliştirilen bu ölçeklerden 

güncel ve ulaşılabilir olması, örgütlerin bütününe ya da alt birimlerine uygulanabilmesi dolayısıyla Cole, 

Bruch ve Vogel (2012) tarafından geliştirilmiş ölçeğin önemli olduğu ve Türkçe yazına kazandırılması 

gerektiği düşünülmektedir. Cole, Bruch ve Vogel (2012) ölçeği, beş ülkeden (Fransa, İngiltere, İsveç, İsviçre 

ve ABD) elde ettikleri veriler ile test etmişlerdir. Örgütsel enerji olgusu üzerine kavramsal bir tartışma 

yürüten Baker (2019), örgüt düzeyindeki enerji ölçümü konusunda Cole, Bruch ve Vogel (2012) tarafından 

geliştirilmiş bu ölçeği işaret etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı örgütsel enerji konusunda bir 

yazın taraması sunmak ve söz konusu ölçeğin Türkçe uyarlamasını gerçekleştirmektir. Bu yönüyle 

çalışmanın, olgu ve ölçüm aracının ulusal yazında yer bulmasına katkı yapması beklenmektedir. 

2. ÖRGÜTSEL ENERJİ 

Enerji olgusu, örgütsel yaşamın büyük bölümünde yaygındır (Cross vd., 2003: 51). Örgüt bağlamında ortaya 

çıkan örgütsel enerji kavramı ise bir örgüt ya da işbilimi bünyesindeki yönetici ve çalışanların ortak olarak 

sahip oldukları beşerî gücü ifade etmekte ve bireylerin sahip oldukları nitelikleri örgütsel boyuta 

taşımaktadır (Bruch ve Vogel, 2011: 6). Bruch ve Kunz (2013: 330)’a göre örgütsel enerji, işletmelerin 

faaliyetlerini yürüttükleri ve işlerini harekete geçirdikleri bir güç olarak işletmenin duygusal, bilişsel ve 

fiziksel unsurları arasındaki etkileşim olarak değerlendirilmektedir (Bruch ve Ghoshal, 2003: 45). Örgütsel 

enerji, salt bir fiziksel ya da zihinsel güç olmayıp çalışanların motivasyonunu, takım çalışması potansiyelini 
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ve yenilikçi yönünü artıran ve işletmelere rekabet avantajı sağlayan anlaşılması oldukça zor olan bir 

özelliktir (Schiuma, Mason ve Kennerly, 2007: 69). 

Örgütsel enerji kavramı ile ilişkili olarak yazında öne çıkan bir kavram ise üretken enerjidir. Kavram, Bruch 

ve Vogel (2011: 10) tarafından yüksek derecede pozitif enerji olarak ifade edilmekte ve yüksek etkinlik 

düzeyi, hız, canlılık ve üretkenlikle birlikte yüksek düzeyde duygusal katılım ve zihinsel uyanıklık olarak 

açıklanmaktadır. Daha kapsamlı bir tanım sunan Cole, Bruch ve Vogel (2012) ise “birlik içerisinde örgüt 

hedefleri için çabalayan bireyler arasındaki olumlu etki, bilişsel uyarılma ve etkin davranışların ortak 

deneyim ve ifadesi” olarak tanımlamış ve bireylerin duygusal, bilişsel ve davranışsal potansiyeli harekete 

geçirildiğinde ortaya çıktığını ifade etmişlerdir. Üretken enerji; bilgi üretimi ve değişimi ile ilgili olup 

özerklik derecesi ve karar alma sürecine katılım gibi örgütsel faktörlerden etkilenebileceğinden, örgütler için 

önemli sonuçlar üretebilmektedir (Alexiou, Khanagha ve Schippers, 2019). 

Şekil 1. Dörtlü Örgütsel Enerji Matrisi 

 
Kaynak: H. Bruch ve B. Vogel, (2011). Fully charged: How great leaders boost their organization’s energy 

and ignite high performance. Cambridge, MA: Harvard Business School Press, 9. 

Schudy ve Bruch (2010), duygusal, bilişsel ve davranışsal enerji olmak üzere örgütsel enerjiye dair üç boyut 

tanımlamıştır. Duygusal enerji; örgütsel hedef ve görevlere ilişkin kolektif nitelikteki olumlu duygu, coşku ve 

ilhamı tanımlamaktadır. Bilişsel enerji; iş ile ilgili faaliyet ve çözümler konusunda üretken ve proaktif 

düşünebilme becerisi anlamına gelmektedir. Davranışsal enerji ise örgütün ortak hedeflerine yönelik kolektif 

nitelikteki etkin davranışları ifade etmektedir. 

Üretken enerji, yazında yer alan kolektif motivasyon, kolektif etkinlik, grup uyumu, duygusal iklim ve 

kolektif tükenme gibi kavramlarla benzerlik taşımasına (Alexiou, Khanagha ve Schippers, 2019) karşın 

kendine özgü bazı özelliklere sahiptir. Birincisi, üretken enerji ortak bir olgu olup bireysel düzeyde ortaya 

çıkan fakat daha yüksek bir analiz seviyesinde, örneğin örgütsel düzeyde gerçekleşen paylaşılan bir özelliğe 

sahiptir. İkincisi üretken enerjinin; duygusal, bilişsel ve davranışsal enerjiden oluşan üç boyutlu bir yapıya 

sahip olmasıdır. Son özelliği ise kolektif olarak ortaya çıkan bir durum olmasıdır (Schudy ve Bruch, 2010). 

Örgütlerin süreklilik, rekabetçilik ve gelişimi için örgütlerdeki bireylerin sahip olduğu üretken enerjinin 

ortaya çıkarılması ve ölçülmesi önemli bir meseledir. Dolayısıyla bu amaç kapsamında üretken enerjinin 

ölçülebilmesi için bir ölçüm aracına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu amacı gerçekleştirmek için yazında 

çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Bu ölçeklerden Cole, Bruch ve Vogel (2012) tarafından geliştirilen Üretken 

Enerji Ölçeği’nin önemli olduğu düşünülmektedir. Önerilen ölçek ile uluslararası yazında çeşitli çalışmaların 

yapıldığı ancak ulusal yazında üretken enerji kavramı ve ölçüm aracı ile ilgili herhangi bir çalışmanın 
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yapılmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla üretken enerji kavramı ile bu kavramı ölçen ölçüm aracının Türkçe 

yazına kazandırmak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. 

3. YÖNTEM 

Bu bölümde; çalışmanın amacı, ölçek ve çalışma grubu ile ilgili bilgi, analiz için kullanılan programlar, 

çalışmanın sınırlılıkları, çalışmanın aşamaları ve ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması, çalışmada kullanılan 

analiz yöntemlerinin varsayımları, ölçeğin geçerliği ve güvenirliği kapsamında yapılan analizler yer 

almaktadır. 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı; Cole, Bruch ve Vogel (2012) tarafından geliştirilmiş Üretken Enerji Ölçeği’ni 

(Productive Energy Scale) Türkçe’ye uyarlamak, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmak ve ölçeği 

ulusal yazına kazandırmaktır. 

3.2. Üretken Enerji Ölçeği 

Üretken Enerji Ölçeği, üç boyutlu (duygusal, bilişsel ve davranışsal) bir yapıya sahiptir. Duygusal ve bilişsel 

alt boyutlarında beşer, davranışsal alt boyutunda ise dört madde olmak üzere toplam on dört maddeden 

oluşmaktadır. Duygusal alt boyutu, 1=Çok az, 2=Az, 3=Ne Az Ne Fazla, 4=Fazla,5=Çok Fazla cevaplarından 

oluşan 5’li Likert, bilişsel ve davranışsal alt boyutları ise 1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 

3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum cevaplarından oluşan 5’li Likert formdadır. Ölçeğin 

orijinal İngilizce versiyonu ve Türkçe’ye uyarlanmış şekli çalışmanın sonunda ek olarak sunulmuştur. 

Ölçeğe ilişkin elde edilen geçerlik ve güvenirlik sonuçları tatmin edicidir. Cole, Bruch ve Vogel (2012) 

tarafından uygulanan güvenirlik testi neticesinde Cronbach alfa değerleri; ölçeğin bütünü için 0.88, 

duygusal boyut için 0.90, bilişsel boyut için 0.77 ve davranışsal boyut için 0.61 olarak elde edilmiştir. 

Yazarların yaptıkları doğrulayıcı faktör analizi neticesinde elde ettiği uyum iyiliği değerleri ise CFA=0.99, 

TLI=0.99, RMSEA=0.051 şeklindedir. Ölçeği Güney Afrika’da test eden Grobler ve Grobler (2019), yaptıkları 

doğrulayıcı faktör analizi neticesinde GFI=0.99, TLI=0.99, CFI=0.99, RMSEA=0.026 uyum iyiliği değerleri elde 

etmiştir. Alexiou, Khanagha ve Schippers (2019) da yaptıkları doğrulayıcı faktör analizi neticesinde uyum 

iyiliği indekslerini GFI=0.91, TLI=0.95, RMSEA=0.08 ve CFI=0.96 şeklinde elde etmiştir. 

3. Çalışmanın Araştırma Yöntemi, Anakütlesi ve Örneklemi 

Çalışmada kullanılan veriler, Temmuz-Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara ilinde yerleşik döküm 

endüstrisinde faaliyet gösteren özel bir işletmede görevli yöneticilerden ve çalışanlardan elde edilmiştir. 

Anket formu Google Formlarda hazırlanmış ve form linki ana kütledeki yönetici ve çalışanlara online olarak 

gönderilmiştir. Verilerin tek bir işletmeden toplanmasının amacı çalışmanın yazın incelemesi kısmında da 

açıklandığı üzere Türkçe’ye uyarlanması ile geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan ölçeğin herhangi bir 

örgütün tamamı ya da sadece bir alt bölümüne ait üretken enerjinin ölçülebilmesi için oluşturulmasından 

kaynaklanmaktadır. Anket uygulaması sırasında işletmede 18 yönetici ve 181 çalışan olmak üzere toplam 

199 kişinin çalıştığı tespit edilmiştir. Anket linki bütün yönetici ve çalışanlara iletilmiş ve 180 kişiden dönüş 

alınmıştır. Çalışmada verilerin toplanması için Ankara’da seçilen bu işletme, yapılacak çalışma için yeterli 

gözlem sayısına ulaşabilmek için mevcut işletmeler arasında en uygunu olduğu için seçilmiştir. 

Online anket formu, iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde katılımcıların demografik 

bilgileri ile ilgili sorular yer alırken, ikinci bölümünde Üretken Enerji Ölçeği’nin maddeleri yer almaktadır. 

Anket uygulamasına verilen cevaplar incelendiğinde dört adet anket elenmiş ve analiz için elde 176 anket 

kalmıştır. Ankete katılan kişilerin demografik bilgileri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Araştırma Grubu Demografik Bilgileri (n=176 kişi) 

Değişken f % Değişken f % 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

24 

152 

17 

83 

Kurumda 

çalışma 

süresi 

(Yıl) 

5 ve altı 

6-15 

16-25 

26-35 

35 ve üzeri 

50 

61 

43 

17 

5 

28 

35 

24 

10 

3 

Toplam 176 100 Toplam 176 100 

Yaş 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61 ve üzeri 

25 

78 

64 

8 

1 

14 

44 

36 

5 

1 

Statü 

Yönetici 

Çalışan 

18 

158 

10 

90 

Toplam 176 100 Toplam 176 100 

3.4. Çalışmada Kullanılan Programlar 

Bu çalışmada, SmartPLS paket programı ile R programlama dili kullanılmıştır. SmartPLS paket programı ile 

ölçeklerin açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile güvenirlik analizleri, R programlama dili ile 

çalışmada kullanılan verilerin çok değişkenli normal dağılım gösterip göstermediği kontrol edilmiştir. 

3.5. Çalışmanın Sınırlılıkları 

Yapılan çalışma; Ankara ili, döküm endüstrisi, özel işletmelerde görevli çalışanların oluşturduğu araştırma 

grubu ve ölçeğin doğası cevapların tek bir işletmeden alınmasını gerektirdiğinden, örneğin alındığı işletme 

ile sınırlıdır. 

4. BULGULAR 

4.1. Araştırmanın Aşamaları 

Yapılan araştırmada işlemler ve analizler üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada ölçek Türkçe’ye 

çevrilmiş, ikinci aşamada ölçeğin uzmanların görüşüne dayanan kapsam ve mantıksal geçerliği (Ölçeğin 

Kapsam Geçerlik Oranı (KGO) ve Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ) değerlerinin hesaplanması) kontrol edilmiş, son 

aşamada da ölçeğin yapı geçerliği (faktör analizinin yapılması) ve diğer geçerlik analizleri (Yakınsama geçerliği, 

ayrışma geçerliği, uyum iyiliği değerlerinin hesaplanması) ile güvenirlik analizi (Cronbach alfa katsayısı) 

yapılmıştır. 

4.2. Ölçeğin Türkçe’ye Uyarlanması 

Üretken Enerji Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanmasında ölçeğin orijinal dili olan İngilizce’den Türkçe’ye 

çevrilmesinde Brislin (1970) tarafından önerilen yöntem kullanılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak ölçeğin, 

konusunda uzman dört akademisyen tarafından Türkçe tercümesi yapılmış, Türkçe’ye çevrilen ölçek 

maddeleri Türkçe dersi veren iki akademisyene gösterilmiş, bu akademisyenlerin tavsiyesi doğrultusunda 

en uygun ifadeler seçilmiş ve ölçek maddeleri bir bütün olarak birleştirilmiştir. Müteakiben, Türkçe olarak 

oluşturulan ölçek, dört doktora öğrencisine verilerek anlaşılması güç ifadelerin tespit edilmesi istenmiş ve 

alınan geri bildirim ile gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Nihayet ölçeğin Türkçe ve İngilizce versiyonları, 

mesleği İngilizce öğretmeni olan kişilerden oluşan on bir örnekleme ayrı zamanlarda uygulanmış ve dilsel eş 

değerlik çalışması yapılmıştır. Son olarak ölçeğin güvenirliğini tespit etmek için, ölçeğin Türkçe versiyonu, 

akademisyenlerden oluşan yirmi beş kişilik bir gruba uygulanmıştır. 

4.3. Üretken Enerji Ölçeği’nin Geçerliği ve Güvenirliği Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

Geçerlik, bir ölçeğin ölçmek istediği özelliği ölçmesi ile ilgili bir kavramdır. Eğer bir ölçek istenen özelliği 

doğru ve diğer özellikler ile karıştırmadan ölçüyorsa ölçeğin geçerli olduğu söylenir. Dört tip geçerlik türü 

bulunmaktadır. Bunlar; kapsam geçerliği, mantıksal geçerlik, ölçüt bağıntılı geçerlik ve yapı geçerliğidir. Bir 
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test veya ölçek, ölçtüğü şeyi tutarlı ve istikrarlı bir şekilde ölçüyorsa, yani bir test veya ölçek benzer şartlarda 

tekrar uygulandığında benzer sonuçlar veriyorsa bu test veya ölçek güvenilirdir şeklinde yorumlanmaktadır 

(Alpar, 2012). Bu çalışmada Üretken Enerji Ölçeği’nin kapsam ve mantıksal geçerliği 20 kişilik uzman 

görüşüne göre, yapı geçerliği ile güvenirlik çalışması ise 176 kişilik örneklem grubundan alınan cevaplara 

göre SmartPLS paket programında kısmi en küçük kareler regresyonuna dayalı faktör analizi ile yapılmıştır. 

4.3.1. Ölçeğin Kapsam ve Mantıksal Geçerliği 

Üretken Enerji Ölçeği’nin kapsam ve mantıksal geçerliği ile ilgili olarak ölçek maddeleri 20 kişiden oluşan 

bir uzman gruba gösterilmiş ve bu uzmanlardan ölçek maddelerinin Türkiye’de sosyal bilimler alanında 

yapılacak akademik çalışmalar için uygun olup olmadığını değerlendirmesi istenmiştir. Bu kapsamda 

Üretken Enerji Ölçeği’nin kapsam ve mantıksal geçerliği ile ilgili olarak uzmanların görüşü Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2. Üretken Enerji Ölçeği’nin Maddeleri Hakkında Uzman Görüşleri 

Maddeler Gerekli Gerekli, ancak yetersiz Gerekli değil 

DUY1 20 - - 

DUY2 16 4 - 

DUY3 16 4 - 

DUY4 18 2 - 

DUY5 18 2 - 

BİL1 18 2 - 

BİL2 20 - - 

BİL3 18 2 - 

BİL4 18 2 - 

BİL5 16 4 - 

DAV1 18 2 - 

DAV2 18 2 - 

DAV3 18 2 - 

DAV4 20 - - 

Üretken Enerji Ölçeği’nin maddelerine ait uzman görüşlerine bağlı olarak elde edilen ve Tablo 2’de 

gösterilen sonuçlar, ölçeğin Kapsam Geçerlik Oranı (KGO) ve Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ) değerlerinin 

hesaplanmasında kullanılmıştır. KGO değerlerinin hesaplanmasında ((gerekli sayı-gerekli ancak yetersiz 

sayı)/uzman sayısı), değerlerin sıfır veya negatif değer alması durumunda ölçek maddesi ölçekten çıkarılır. 

Ayrıca bir ölçekte olması tavsiye edilen en düşük KGO değeri Tablo 3’te gösterilmiştir. Hesaplanan herhangi 

bir maddenin KGO değeri Tablo 3’te yer alan teorik değerden büyükse madde ölçekte kalmakta, küçükse 

madde ölçekten çıkarılmaktadır. 

Tablo 3. En Düşük Kapsam Geçerlik Oranları 

Uzman Sayısı 5 10 15 20 25 30 35 40 

En Küçük KGO 0.99 0.62 0.49 0.42 0.37 0.33 0.31 0.29 

Kaynak: Alpar, 2012: 415. 

Ölçeğe ilişkin KGİ değerleri ise istatistiksel değerlendirme sonucunda havuzda kalan maddelerin KGO 

değerlerinin ortalaması hesaplanarak elde edilmektedir. Yapılan hesaplama neticesinde bulunan değerin 

0.67’den büyük olması istenir. Eğer ölçek iki ve daha fazla boyutlu ise KGİ’nin her boyut için ayrı ayrı da 

hesaplanması gerekmektedir (Alpar, 2012: 415). Bu kapsamda Üretken Enerji Ölçeği’nin maddelerinin 

hesaplanan KGO ve KGİ değerleri Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. Üretken Enerji Ölçeği’nin Bütünü ile Alt Boyutlarının KGO ve KGİ Değerleri 

Maddeler KGO KGİ 

DUY1 1.00 

0.76 

DUY2 0.60 

DUY3 0.60 

DUY4 0.80 

DUY5 0.80 

BİL1 0.80 

0.80 
BİL2 1.00 

BİL3 0.80 

BİL4 0.80 

BİL5 0.60 

DAV1 0.80 

0.85 
DAV2 0.80 

DAV3 0.80 

DAV4 1.00 

Üretken Enerji Ölçeği’nin maddeleri ile ilgili uzmanların görüşüne göre hesaplanan ve Tablo 4’te gösterilen 

KGO ile KGİ değerleri 0.05 anlamlılık düzeyinde yazında yer alan referans değerleri ile karşılaştırıldığında; 

tüm maddelerin uygun değerlere sahip olduğu görülmüş, Üretken Enerji Ölçeği’nin maddelerinden 

herhangi bir madde çıkartılmadan aynen kullanılabileceğine karar verilmiştir. 

4.3.2. Ölçeğin Yapı, Yakınsama, Ayrışma Geçerliği ile Uyum İyiliği Değerleri 

4.3.2.1.Araştırma Yöntemi 

Bu çalışmada SmartPLS paket programında kısmi en küçük kareler regresyona dayalı faktör analizi ve bu 

analize bağlı olarak elde edilen yakınsama ve ayrışma geçerliği ve uyum iyiliği değerleri elde edilmiş ve 

gerekli yorumlar yapılmıştır. 

Yazında genellikle ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik analizlerinde SPSS ve AMOS paket programlarının 

kullanıldığı görülmektedir, bu çalışmada SmartPLS paket programı tercih edilmiştir. Çünkü SPSS ve AMOS 

paket programlarında yapılan parametrik analizlerde çeşitli varsayımların (Verilerin normal dağılması, 

örneklem sayısının 300'den fazla olması ve değişkenlerin doğrusal olması) sağlanması gerekir. Örneklem hacmi için 

her bir ölçülen değişken veya gösterge değişkenin en az 15 birime sahip olması gerekir (Bayram, 2016: 51). 

Dolayısıyla bu çalışma için en az 210 adet örneklem hacmine ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak 176 kişiden veri 

toplanabilmiştir. Ayrıca eldeki verilerin çok değişkenli normal dağılım sağlaması gerekirken R programlama 

dilinde yapılan çok değişkenli normal dağılım testi (Henze-Zirkler Testi) sonucunda çalışmadaki verilerin, 

çeşitli dönüştürme metotları (Verilerin karesinin, kare kökünün, logaritmasının alınması gibi) uygulanmasına 

rağmen çok değişkenli normal dağılmadığı (p(0.002)<0.05 ve MVN:NO) tespit edilmiştir. R programlama 

dilinde yapılan Henze-Zirkler Testi sonuçları Tablo 5'te gösterilmiştir. Söz konusu test ile ilgili olarak R 

programlama dilinde readxl ve MVN paketleri ve readxl ve MVN kütüphaneleri kullanılmıştır. 
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Tablo 5. Üretken Enerji Ölçeği Verilerinin Çok Değişkenli Normal Dağılımının Kontrolü 

R paketi ve kütüphanenin yüklenmesi 

install.packages("readxl") 

library(readxl) 

install.packages("MVN") 

library(MVN) 

data <- read_excel("C:/Users/KENAN/Desktop/ÜE.xlsx") 

result <- mvn(data, mvnTest = "hz") 

result$multivariateNormality 

Henze-Zirkler 

Testi Sonuçları 

        Test                       HZ              p           MVN 

Henze-Zirkler            1.0045       0.002*               NO* 
* p<0.05 ve MVN (multivariate normality):“NO”  

4.3.2.2. Üretken Enerji Ölçeği’nin Yapı Geçerliği, Güvenirlik Analizi ve Uyum İyiliği İndeksleri 
Herhangi bir ölçeğin yapı geçerliğinin kontrol edilmesi kapsamında yazında genellikle açıklayıcı faktör 

analizi sonucunda elde edilen değerlere; güvenirliğinin kontrol edilmesi kapsamında ise Cronbach alfa ve 

uyum iyiliği değerlerine bakılmaktadır. Bu çalışmada ise ölçeğin yapı geçerliğinin ve güvenirliğinin 

kontrolü için SmartPLS paket programında faktör analizi ve buna bağlı olarak elde edilen yakınsama 

geçerlik değerlerine (İç Tutarlılık Katsayısı (Cronbach alfa katsayısı), Veri Tutarlılık Katsayısı, Birleşik Güvenirlik 

Katsayısı (CR) ve Çıkarılan Ortak Varyans (AVE)), ayrışma geçerlik değerlerine (Fornell-Larcker Kriterleri ve 

Heterotrait-Monotrait Oranı) ve uyum iyiliği değerlerine bakılarak kontrol edilmiştir. SmartPLS paket 

programında bu değerler kısmi en küçük kareler regresyonu üzerine kurulan model üzerinden hepsi aynı 

anda elde edilebilmektedir (Compeau ve Higgins, 1995: 128). SmartPLS paket programında sonuçlarının 

analiz edilmesi ve yorumlanmasında Wong (2013)’un önermiş olduğu iki aşamalı yol dikkate alınırsa, ilk 

aşamada, ölçüm modeli (Dış model olarak da isimlendirilir) ile işlemler yapılabilir. Ölçüm modeli, gizil 

değişkenler ve bunların gözlenen göstergeleri arasındaki ilişkileri belirlemektedir. İkinci aşamada, yapısal 

model (İç model olarak da isimlendirilir) ile ilgili işlemler yapılır. Yapısal model, bağımsız ve bağımlı gizil 

değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemektedir. Üretken Enerji Ölçeği’nin geçerliği ve güvenirliği ile ilgili 

işlemler yapılırken, SmartPLS paket programının birinci aşamasının ölçüm modelinden elde edilen değerler 

ile ikinci aşamasının yeniden örnekleme yöntemi sonucunda ölçüm modelinin anlamlılıkları sınanmıştır. 

SmartPLS paket programında Üretken Enerji Ölçeği ile ilgili oluşturulan araştırma modelinin (ölçüm 

modeli), diğer bir anlatımla, iki seviyeli doğrulayıcı faktör analizi modeli Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 2. SmartPLS Paket Programında Araştırma Modeli 
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Şekil 2’deki modelde bir gizil değişken ve bu gizil değişkene bağlı üç adet ölçülebilir değişken 

bulunmaktadır ve 1’inci alt boyutunda beş adet, 2’nci alt boyutunda beş adet, 3’üncü alt boyutunda dört 

adet olmak üzere toplam on dört adet soru (ölçülebilen değişken) yer almaktadır. 

Üretken Enerji Ölçeği ile ilgili olarak yapılması gereken ilk şey, faktör analizi sonuçlarına bakmaktır. 

SmartPLS paket programında faktör analizi ile ilgili modül çalıştırılırken parametre değerleri olarak 

maksimum iterasyon olarak “500” ve durdurma kriteri olarak “3” girildikten sonra modül çalıştırılmıştır. Bu 

değerler, SmartPLS paket programı için önerilen değerlerdir. Bu kapsamda, Üretken Enerji Ölçeği’ne ait elde 

edilen faktör yükleri (Outer loadings) Tablo 6’da verilmiştir. PLS-SEM yönteminde faktör yükleri ölçekteki 

ifadelerin faktör ile ne derece ilgili olduğunu gösterir ve SmartPLS paket programında elde edilen bu 

değerlerin %70’in üzerinde olması tercih edilir (Hair vd., 2017). 

Tablo 6. Üretken Enerji Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi 

Ölçeğin Alt 

Boyutları 
Duygusal Alt Boyutu Bilişsel Alt Boyutu Davranışsal Alt Boyutu 

Ölçeğin 

Maddeleri  

ve 

Faktör 

Yükleri 

Maddeler Faktör Yükü Maddeler Faktör Yükü Maddeler Faktör Yükü 

DUY1 0.741 BİL1 0.881 DAV1 0.877 

DUY2 0.892 BİL2 0.888 DAV2 0.905 

DUY3 0.797 BİL3 0.858 DAV3 0.634 

DUY4 0.811 BİL4 0.876 DAV4 0.874 

DUY5 0.835 BİL5 0.865   

Tablo 6'da yer alan Üretken Enerji Ölçeği’nin alt boyutlarına ait faktör yükleri incelendiğinde; bütün faktör 

yüklerinin yazında yer alan referans değerinin (%70) üzerinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ölçeğin 

yapısında ve madde sayısında herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanılmasının uygun olduğuna karar 

verilmiştir. 

SmartPLS paket programında kurulan modelin geçerliği ve güvenirliği ile ilgili olarak; faktör yüklerine 

bakılmasının dışında iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alfa Katsayısı) ve yakınsama geçerliği (Veri Tutarlılık 

(Rho_A) Katsayısı, Birleşik Güvenirlik (Composite Reliability) Katsayısı ve Çıkarılan Ortak Varyans (AVE (Average 

Variance Extracted)) değerlerine ve ayrışma geçerliği (Fornell-Larcker Kriterleri ve Heterotrait-Monotrait Oranı) 

değerlerine de bakılmaktadır. İç tutarlılık katsayısı, ölçüm modelinin içsel tutarlılığını gösterir ve katsayının 

%50’nin üzerinde olması durumunda “ölçeğin içsel tutarlılığı yeterli seviyededir” şeklinde; Veri Tutarlılık 

Katsayısı, ölçüm modelinin veri tutarlılığını gösterir ve katsayının %70’in üzerinde olması durumunda 

“faktör öğeleri güvenilirdir” şeklinde; Birleşik Güvenirlik Katsayısı, ölçüm modelinin bir bütün olarak 

güvenirliğini gösterir ve katsayının %70’in üzerinde olması surumunda “modelin bütünlüğü güvenilirdir” 

şeklinde; Çıkarılan Ortak Varyans, ölçüm modelinin uyuşum geçerliğini gösterir ve katsayının %50’nin 

üzerinde olması durumunda “kurulan model, uyuşum geçerliğine sahiptir” şeklinde yorumlanır (Fornell ve 

Larcker, 1981; Hair, William, Barry ve Rolph, 2006; Hair, Tomas, Christian ve Marko, 2014). Bu kapsamda 

kurulan modelle ilgili hesaplanan geçerlik ve güvenirlik sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Ölçeğin Güvenirlik Katsayıları 

Ölçekler 
İç Tutarlılık 

Katsayısı 

Veri Tutarlılık 

Katsayısı 

Birleşik 

Güvenirlik 

Katsayısı 

Çıkarılan Ortak 

Varyans 

BİL  0.923 0.924 0.942 0.763 

DAV  0.844 0.875 0.897 0.689 

DUY 0.874 0.876 0.909 0.667 

UOE 0.934 0.939 0.943 0.545 

Tablo 7’de yer alan güvenirlik değerleri incelendiğinde; söz konusu değerlerin, Nunnally (1978) ve Fornell 

ve Larcker (1981) tarafından belirlenen eşik seviyelerinin üzerinde olduğu görülmektedir. Bu veriler, ölçeğin 

geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. 
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Yapılan çalışmada ayrışma geçerliğinin tespitinde, Fornell ve Larcker (1981) ile Henseler, Christian ve Marko 

(2015) tarafından önerilen Fornell-Larcker kriterleri ile Heterotrait-Monotrait oranı kullanılmıştır. Fornell-

Larcker kriterlerine göre, Çıkarılan Ortak Varyans değerlerinin karekökü, araştırmada yer alan yapılar 

arasındaki korelasyonlardan yüksek olmalıdır. Diğer bir anlatımla, Fornell ve Larcker (1981) kriterine göre, 

ölçüm modelinde kullanılan her bir gizil değişkenin AVE değerlerinin karekökünün, bulundukları 

sütunlardaki korelasyon değerlerinden daha büyük olması gerekmektedir. Heterotrait-Monotrait oranı ise 

araştırmada yer alan tüm değişkenlere ait ifadelerin korelasyonlarının ortalamasının aynı değişkene ait 

ifadelerin korelasyonlarının geometrik ortalamalara oranlarıdır ve bu oranın 0.85 veya 0.90’dan küçük 

olması tercih edilir. Bu kapsamda kurulan modelin ayrışma geçerliği ile ilgili hesaplanan değerler Tablo 8’de 

verilmiştir. 

Tablo 8. Ölçeğin Alt Boyutlarının Ayrışma Geçerliği Katsayıları 

Fornell-Larcker Kriterleri Heterotrait-Monotrait Oranı 

Ölçeğin Alt 

Boyutları 
BİL DAV DUY 

Ölçeğin Alt 

Boyutları 
BİL DAV DUY 

BİL  0.874*   BİL    

DAV 0.759** 0.830*  DAV 0.843   

DUY  0.607** 0.593** 0.817* DUY 0.674 0.685  

* Hesaplanan değerler Çıkarılan Ortak Varyans değerlerinin kareköküdür. 

** Hesaplanan değerler gizil değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarıdır. 

Tablo 8’de yer alan ayrışma geçerliği kapsamında Fornell-Larcker kriterleri ve Heterotrait-Monotrait oranı 

ile ilgili değerler incelendiğinde; değerlerin yazında yer alan referans değerleri ile uyumlu olduğu görülmüş, 

modelin ayrışma geçerliğine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ayrışma geçerliğinin incelendiği 

Tablo 8’de yer alan Fornell-Larcker Kriterleri çizelgesinde değişkenler arasındaki korelasyon değerleri de yer 

almaktadır. Söz konusu korelasyon değerleri Evans (1996)’ın makalesinde yer alan referans korelasyon 

değerlerine (“0,00-0,19:Çok zayıf, 0,20-0,39:Zayıf, 0,40-0,59:Orta, 0,60-0,79:Güçlü ve 0,80-1,00:Çok güçlü”) göre 

yorumlandığında; BİL ile DUY arasında anlamlı, aynı yönlü ve güçlü düzeyde bir ilişki (r=0.607, p<0.05), 

DAV ile DUY arasında anlamlı, aynı yönlü ve orta düzeyde bir ilişki (r=0.593, p<0.05) ve DAV ile BİL 

arasında anlamlı, aynı yönlü ve güçlü düzeyde bir ilişki (r=0.759, p<0.05) olduğu tespit edilmiştir. Bu şekilde 

hesaplanan korelasyon katsayıları da ölçeğin alt boyutları arasında uygun seviyede bir ilişkinin olduğunu 

teyit etmektedir. 

Üretken Enerji Ölçeği’nin geçerliği kapsamında, uyum iyiliği değerlerine bakılması gerekmektedir. Uyum 

iyiliği değerleri olarak SmartPLS paket programında genellikle iki adet uyum iyiliği değeri kullanılmaktadır. 

Bu uyum iyiliği değerleri SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) ve NFI (Normed Fit Index) 

değerleridir (Hair, Hult, Ringle ve Sarstedt, 2017). Bu kapsamda Üretken Enerji Ölçeği’nin hesaplanan uyum 

iyiliği değerleri olarak SRMR değeri 0.032 ve NFI değeri ise 0.985 olarak hesap edilmiştir. Üretken Enerji 

Ölçeği’nin SRMR ve NFI uyum iyiliği değerleri incelendiğinde; söz konusu uyum iyiliği değerlerinin 

referans değerlerine (SRMR<0.08 ve NFI>0.90) uygun olduğu ve Üretken Enerji Ölçeği’nin iyi uyumlu bir 

ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, Cole, Bruch ve Vogel (2012) tarafından geliştirilen günümüzde de kullanılabileceği 

değerlendirilen Üretken Enerji Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması ile geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış, 

sonuçta bu ölçeğin Türkçe yazına kazandırılması amaçlanmıştır. Ölçek, ilk olarak Brislin (1970) tarafından 

önerilen metodolojiye uygun olarak Türkçe’ye tercüme edilmiş, ölçek maddeleri uzman görüşünden 

yararlanarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; ölçeğin orijinal halinde olduğu gibi üç 

alt boyutlu olmasının ve alt boyutları temsilen, toplamda 14 adet sorudan herhangi birinin çıkartılmadan 

Türkçe yazında kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Müteakiben, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması 

yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde; ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu, ulusal yazında sosyal bilimler 

alanında yapılacak araştırmalarda kullanılabileceği tespit edilmiştir. Bu kapsamda; ölçekle ilgili SmartPLS 

paket programında yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin üç boyutlu olduğu ve faktör yüklerinin 0.861-
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0.915 arasında (1’inci alt boyut faktör yükleri: 0.741-0.892 arasında, 2’nci alt boyut faktör yükleri: 0.858-0.888 

arasında ve 3’ncü alt faktör yükleri: 0.634-0.905 arasında) değerler aldığı, ölçeğin bütünü için Cronbach alfa 

katsayısı, 0.934 (1’nci alt boyutu için 0.923, 2’nci alt boyutu için 0.923, 3’üncü alt boyutu için 0.844), birleşme 

geçerliği katsayıları, 0.897-0.943 arasında, ayrışma geçerliği (AVE) katsayıları, 0.545-0.763 arasında ve uyum 

iyiliği değerleri, SRMR=0.032 ve NFI=0.985 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular ölçeğin Türkçe 

versiyonunun, Cole, Bruch ve Vogel (2012), Grobler ve Grobler (2019) ve Alexiou, Khanagha ve Schippers 

(2019) tarafından elde edilen geçerlik ve güvenirlik sonuçlarıyla uyumlu olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

bu değerlerin anlamlılık sınaması ise tekrar örnekleme yoluyla hesap edilmiş, tamamının anlamlı olduğu 

görülmüştür (p<0.05). 

Sonuç olarak; hesap edilen bütün faktör yüklerinin, birleşme ve ayrışma geçerlik değerlerinin, Cronbach alfa 

katsayı ve uyum iyiliği değerlerinin yazında belirtilen referans değerlerinde olduğu ve ölçeğin Türkiye’de 

sosyal bilimler alanında yapılacak çalışmalarda kullanılabileceği, ancak kullanılmadan önce doğrulayıcı 

faktör analizi yapılmasının gerekli olduğu söylenebilir. 

Bu çalışmanın bazı kısıtları da bulunmaktadır. Bu kapsamda; araştırmanın döküm sanayisi sektöründe 

çalışan bir firma üzerinde yapılmış olması bu araştırmanın en önemli kısıtıdır. Bu ölçeğin çalışma hayatında 

kullanılabileceği öngörülmüş olmakla birlikte, diğer sektörlerde de kullanılarak sonuçlarının 

değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca daha büyük bir veri seti kullanılarak ölçeğin parametrik yöntemler ile 

geçerliğinin ve güvenirliğinin kontrolü ile ayrı bir çalışma yapılabilir. 
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EK: 

Ölçeğin İngilizcesi ve Türkçesi 

Productive Energy Measure 

1. Affective dimension 

1.1. People in my work group feel excited in their job. 

1.2. People in my work group feel enthusiastic in their job. 

1.3. People in my work group feel energetic in their job. 

1.4. People in my work group feel inspired in their job. 

1.5. People in my work group feel ecstatic in their job. 

2. Cognitive dimension 

2.1. My work group is ready to act at any given time. 

2.2. People in my work group are mentally alert. 

2.3. In my work group, there is a collective desire to make something happen. 

2.4. People in my work group really care about the fate of this company. 

2.5. People in my work group are always on the lookout for new opportunities. 

3. Behavioral dimension 

3.1. People in my work group go out of their way to ensure the company succeeds. 

3.2. People in my work group often work extremely long hours without complaining. 

3.3. There has been a great deal of activity in my work group. 

3.4. People in my work group are working at a very fast pace. 

Responses: Responses to the affect (five) items were on a five‐point frequency scale (1 = never; 5 = frequently, if not 

always). Responses to the cognition (five) items and behavioral (four) items were on a five‐point agreement continuum 

(1 = strongly disagree; 5 = strongly agree). 

 

Üretken Enerji Ölçeği 

1. Duygusal Boyut 

1.1. Çalışma grubumdaki kişiler yaptıkları işten heyecan duyar. 

1.2. Çalışma grubumdaki kişiler işlerini coşkuyla yapar. 

1.3. Çalışma grubumdaki kişiler işlerinde kendilerini enerjik hisseder. 

1.4. Çalışma grubumdaki kişiler işlerinde kendilerini çok iyi hisseder. 

1.5. Çalışma grubumdaki kişiler işlerinde kendilerini mutlu hisseder. 

Yanıtlar: (1) Kesinlikle hayır; (2) Ara sıra; (3) Bazen; (4) Sık sık (5) Kesinlikle evet 

2. Bilişsel Boyut 

2.1. Çalışma grubumdaki kişiler her an harekete geçmeye hazırdır. 

2.2. Çalışma grubumdaki kişiler zihinsel olarak hazırdır. 

2.3. Çalışma grubumda, bir şeylerin gerçekleşmesi için ortak bir arzu vardır. 
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2.4. Çalışma grubumdaki kişiler çalıştığımız kurumun kaderini gerçekten önemser. 

2.5. Çalışma grubumdaki kişiler işlerini yapma konusunda her zaman yeni fırsatlar kollar. 

Yanıtlar: (1) Kesinlikle katılmıyorum; (2) Katılmıyorum; (3) Kararsızım; (4) Katılıyorum; (5) Kesinlikle katılıyorum. 

3. Davranışsal Boyut 

3.1. Çalışma grubumdaki kişiler çalıştığımız kurumun başarılı olması için fazladan çaba sarf eder. 

3.2. Çalışma grubumdaki kişiler çoğu zaman şikâyet etmeksizin uzun saatler çalışır. 

3.3. Çalışma grubumda çok fazla faaliyet gerçekleştirilir. 

3.4. Çalışma grubumdaki kişiler çok hızlı bir tempoda çalışır. 

Yanıtlar: (1) Kesinlikle katılmıyorum; (2) Katılmıyorum; (3) Kararsızım; (4) Katılıyorum; (5) Kesinlikle katılıyorum. 
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Amaç – Çevresel dönüşüme katkı sağlamak, doğal kaynaklara zarar vermemek adına yapılan 

çalışmalar insan kaynakları alanında önemli etkiler yaratmakla birlikte, yeni iş alanlarını ve yeni 

yetkinlikleri ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada, Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında yeşil 

yakalı mesleklerin ne olduğunu ve bu mesleklerde hangi yetkinliklerin aranacağının araştırılması 

amaçlanmıştır. İçerik analizi yönteminin kullanıldığı çalışmada, bu iş ilanlarında hangi niteliklerin, 

yetkinliklerin ve özelliklerin arandığı ortaya konulmuştur. 

Yöntem – Araştırma bölümünde; çeşitli iş arama sitelerinde verilen yeşil yakalı mesleklerin iş 

ilanları incelenmiştir. İçerik analizi yönteminin kullanıldığı çalışmada, bu iş ilanlarında hangi 

niteliklerin, yetkinliklerin ve özelliklerin arandığı ortaya konulmuştur. İş ilanları ve gerekli olan 

yetkinlikler araştırma anahtar kelimeleri çerçevesinde içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. 

Sonuçlar frekans ve yüzde gibi nicel verilere dönüştürülmüştür. 

Bulgular – Çevre bilimi, iklim değişikliği, geri dönüşüm, tehlikeli atık konuları tüm yeşil iş 

pozisyonları için önem kazanan konular olup yeşil işlerde aranan yetkinlikler arasında bu konulara 

hâkim bulunmak yer almaktadır. Proaktif olabilmek, güçlü bireylerarası iletişim yeteneğine sahip 

olmak, analitik düşünmek ve veri analizi yapabilmek hala önemini koruyan yetkinlikler arasında 

bulunmaktadır.   

Tartışma – Organizasyonun tamamında yeşil kültürü yayabilmek amacıyla çalışanların yeşil 

yaklaşım yetkinliklerine sahip olmaları önemlidir. Özellikle yeşil işler ile çevre denetimi, çevre 

sağlığı, güvenlik ve koruma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, çevre bilimi ve iklim 

değişikliği, geri dönüşüm ve tehlikeli atıklar konularında bilgi sahibi olmak, kalite standartları 

konusunda deneyim sahibi olmak, proje yönetimi becerisi gibi yetkinlikleri önem kazanmaktadır. 
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Purpose – While efforts to contribute to environmental transformation and not to harm natural 

resources create significant effects in the field of human resources, they reveal new business areas 

and new competencies In this study, it was aimed to investigate what green-collar professions are 

within the scope of Green Human Resources Management and which competencies to be sought in 

these professions. In the study in which the content analysis method was used, it was revealed which 

qualifications, competencies and characteristics are sought in these job advertisements. 

Design/methodology/approach – In this study, job advertisements of green collar professions given 

in various job search sites were examined. In this study, which uses the content analysis method, it 

was revealed what qualities, competencies and characteristics were sought in these job 

advertisements. Job advertisements and the required competencies were examined by content 

analysis method within the framework of research keywords.The results were converted to 

quantitative data such as frequency and percentage.  

Findings – Environmental science, climate change, recycling, hazardous waste issues are important 

issues for all green job positions, at the same time competence in green jobs includes being an expert 

in these issues. Being proactive, having strong interpersonal communication skills, thinking 

analytically and analyzing data are still among the competencies that remain important. 

Discussion – It is important for the employees to have green approach competencies in order to 

spread the green culture throughout the organization. Competencies such as having knowledge and 

experience in green jobs and environmental control, environmental health, safety and protection, 

having knowledge about environmental science and climate change, recycling and hazardous 

wastes, having experience in quality standards, project management skills are important. 
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 1. Giriş 

Organizasyonların ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirirken doğaya, çevreye ve doğal kaynaklara ihtiyaç 

duyduğu göz önüne alındığında sınırlı kaynaklarını optimum seviyede kullanması önem arz etmektedir. 

Küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliği, karbon salınımı, fosil yakıtların kullanımı, biyoçeşitliliğin 

tehlike altına girmesi gibi birçok sonuçla birlikte doğal kaynakların sayısı azalmaktadır. Bu durum dünyayı 

ve ekolojik dengeyi tehdit etmektedir. Buna bağlı olarak ortaya çıkacak risklerin azaltılması amacıyla çevresel 

ve sürdürülebilir kalkınma sağlayacak yeşil ekonomi önem kazanmaktadır. Sürdürülebilir yeşil ekonominin 

organizasyonlar tarafından uygulanabilmesi için öne çıkan yaklaşımlardan biri de yeşil insan kaynakları ve 

uygulamaları olmaktadır. Yeşil kültürün oluşmasına yardımcı olacak yeşil işlerin ya da diğer adıyla yeşil 

yakalı işlerin ortaya konulması sürdürülebilir organizasyonlar yaratmak için bir araç niteliğindedir. Çevrenin 

korunmasına katkı sağlayacak yeşil insan kaynakları yaklaşımı ile yeni iş alanları ortaya çıkarak çevreci 

yetkinlikler önem kazanmaya başlayacaktır.   

Organizasyonda yer alan insan kaynağı ile daha az sayıda doğal kaynak kullanımı, çevreye minimum 

düzeyde zarar ve topluma karşı sorumlulukların gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Ekolojik kültürü 

yansıtacak işler ve bu işleri yapmak için sahip olunması gereken yetkinlikler de insan kaynağı açısından önem 

kazanmaktadır. Gelecek nesillere gereksinim duydukları tüm durumsal ve çevresel şartları koruyabilmek 

adına yeşil işler ve bu işlere atfedilecek yetkinliklere sahip olmak önemli araçlar sayılacaktır. Bu çalışmada, 

yeşil insan kaynakları yönetimi açıklanarak yeşil işlerin neler olduğundan ve bu işlerle bağıntılı 

yetkinliklerden bahsedilmektedir. Yeşil işlerde aranan nitelikler ve yeşil yakalı çalışanların sahip olması 

gereken yetkinliklere değinilerek değerlendirmeler yapılmaktadır.  

İklim değişikliği, küresel ısınmadaki hızlı artış, sınırlı kaynakların hızla tükeniyor oluşu hem ülkeler hem de 

organizasyonlar için gün geçtikçe daha fazla önem kazanan konulardandır. Ekonomi, çevre ve insanlık 

üçgeninde sürdürülebilirliği ve ekolojik kültürü sağlayıcı çözüm yollarından biri olarak görülen “yeşil 

ekonomi”, çevre dostu kalkınma politikaları ile dünyanın ortak geleceği için disiplinler arası bir çözüm aracı 

olmaktadır.  Organizasyonlarda sürdürülebilir ekolojik kültürü sağlayabilmek için iki önemli kaynak olan 

hem çevresel ve doğal kaynakları, hem de en değerli ve taklit edilemez kaynak olan insan kaynağını gözetmek 

gerekmektedir. Bir yanda kağıt ve elektrik kullanımını azaltmak gibi hem enerji tasarrufu hem de minimum 

maliyet sağlayacak yöntemler teşvik edilirken; diğer taraftan organizasyon kültürüne, çalışanlara ve işlere 

yönelik düzenlemeler yapmak da gözetilmesi gereken noktalardandır. Bir organizasyonda sürdürülebilir 

ekolojik kültürü yayabilmek için tüm çalışanların yeşil insan kaynakları yaklaşımını anlaması ve 

uygulanmasına destek olması gerekmektedir. İnsan kaynakları yönetiminin çevresel faktör-organizasyon 

uyumunun sağlanması, sosyal sorumluluk konuları, yasal ve çevresel gerekliliklere uyum amaçları dikkate 

alındığından insan kaynakları departmanına bu konuda büyük sorumluluk düşmektedir.  Yeşil ekonomi ve 

insan kaynaklarının buluştuğu nokta olan yeşil insan kaynakları, tüm çalışanlar tarafından sürdürülebilir 

uygulamaların benimsenerek desteklemesi ve bu konuda duyarlılığın artırılması noktasında önem 

taşımaktadır (Rani ve Mishra, 2014).  

Bu araştırmanın amacı, Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında yeşil yakalı mesleklerin ne olduğunu ve 

bu mesleklerde hangi yetkinliklerin aranacağının ortaya konulmasıdır. Çalışmada öncelikle yeşil insan 

kaynakları yönetimi ve fonksiyonları açıklanarak ardından yetkinlikler kavramına değinilmektedir. Yeşil 

ekonomi ve sürdürülebilirlik ile gelecekte yeşil işlerin büyüme potansiyeli göz önüne alındığında yeşil işlerin 

gerektirdiği yetkinliklerin belirlenmesi çalışmanın önemini ortaya çıkarmaktadır. Özellikle çevre ve yeşil iş 

alanlarında eğitim görmüş bireyler ve bu alanlarda çalışmak isteyen adaylar açısından da çalışmanın faydalı 

olacağı düşünülmektedir. 

2. Literatür Taraması 

2.1.Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi 

Çevresel dönüşüm sağlayabilmek, doğal kaynaklara zarar vermemek adına yapılan çalışmalar insan 

kaynakları alanında önemli etkiler yaratmakla birlikte, yeni iş alanlarını ve yeni yetkinlikleri ortaya 

çıkarmaktadır. Beyaz yakalı çalışanlar ve mavi yakalı çalışanların ardından ekolojik denge ve 

sürdürülebilirliğin gün geçtikçe önem kazanmasıyla yeşil yakalı çalışanlar ve yeşil işler (diğer ismiyle yeşil 

yakalı işler) insan kaynakları alanında yer edinmeye başlamıştır. Yeşil işler; enerji verimliliğinin artırılması, 
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zararlı gazların kontrolü, çevrenin korunması ve yenilenmesi konularına dikkat çeken, sürdürülebilir ve 

ekonomik kalkınma sağlayan çevre dostu süreç yaratan işlerdir (Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)). Buna ek 

olarak; eşit istihdam ve gelir olanakları yaratma, üretken olma, sosyal güvenlik sağlama, adil sonuçlar 

yaratma, yenilenebilir ve dönüştürülebilir enerji gibi birçok konu yeşil işin tabanını oluşturmaktadır (ILO, 

2013). Birleşmiş Milletler Çevre Programı’na (UNEP) (2008: 35-36) göre ise yeşil işler; çevre kalitesinin 

korunması ve geri kazanılmasına önemli derecede katkı sağlayan bilimsel, teknik ve hizmetle ilişkili 

faaliyetlerin tümüdür. Buna ek olarak yeşil işler; yeterli ücret, güvenli çalışma koşulları ve işçi haklarını 

karşılayan özellikte olmalıdır.  

Farklı endüstri dalları veya bölgeler açısından bakıldığında değişkenlik gösterebilmekle birlikte, UNEP (2008: 

43-44) raporunda yer aldığı şekilde yeşil politikalar ve uygulamalar yeni işler yaratabilir veya mevcut işlerin 

durumunu koruyabilir. Ortaya çıkabilecek yeni işler (veya mevcut işlerde düzenlemeler yapılması) ise, bu 

rolleri üstlenecek bireylerde aranan özellikleri, beceri setlerini, çalışma yöntemlerini, sahip olmaları gereken 

nitelik ve yetkinlikleri etkileyerek bireylerde hangi özelliklerin ön plana çıkacağı konusunda yol gösterici 

olabilecektir. Yeniden yapılanmanın ve büyük bir değişimin yaşandığı bu süreçte, ülkeler, organizasyonlar ve 

insanlar da değişime ortak olmaktadır. Değişimi ortaya koyan “insan”, entelektüel sermayenin ve insan 

kaynağının kendisi olduğundan insan kaynakları yönetimi alanının da “yeşil düşünce”ye, “yeşil dönüşüm”e 

ve “yeşil insan kaynakları yönetimi”ne evrilmesi kaçınılmaz olacaktır.  

Yeşil insan kaynakları, alanda yapılan ilk çalışmalarda sürdürülebilirlik ve insan kaynakları bağlamında 

incelenerek makro ve mikro düzeyde değerlendirilmiştir. Organizasyonun ekonomik ve sosyal çevre ile 

ilişkisinin, temelde toplumsal ve ekolojik sürdürülebilirliği etkilediğini varsayan makro düzey; 

organizasyonun iç çevresine ve en önemli kaynağı olan insan kaynağına odaklı sürdürülebilirlik çalışmalarını 

önemseyen mikro düzey insan kaynakları alanında sürdürülebilirliği ortaya koymaktadır (Ehnert ve Harry, 

2012: 223). 

Yeşil insan kaynakları yönetimi, kaynakların sürdürülebilir ve etkin şekilde kullanılmasını desteklemek 

amacıyla insan kaynakları uygulamalarının çevresel yönetimi ile ilgili boyutudur (Rani ve Mishra, 2014; 

Renwick, Redman ve Maguire, 2008; Deshwal, 2015). Kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlandığı, 

çalışanlara çevrecilik görüşünü benimseten insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve politikalarından 

oluşan yeşil insan kaynakları, çevre dostu uygulamalar ile yeşil ekonomiye katkı sağlamaktadır. Yeşil insan 

kaynakları, bir organizasyonda yeşil kültür oluşturabilen ve uygulayabilen, tüm fonksiyonlarına bu anlayışı 

yerleştirerek yeşil işler yaratma odaklı bir düşüncedir (Mampra, 2013; Ahmad, 2015). Bununla birlikte, yeşil 

insan kaynakları yönetimi, çalışanların katılımı yoluyla sürdürülebilir, çevre dostu ve rekabetçi bir avantaj 

yaratmak amacıyla tüm insan kaynakları işlevlerinde daha az dokümantasyon sürecini içermektedir. Yeşil 

insan kaynakları; organizasyonun çevre koşullarını koruma bilinci ile hareket ederek sürdürülebilir, doğanın 

doğal döngüsünü destekleyici şekilde çevre dostu uygulamalar ile kurumsal performansı artırıcı insan 

kaynakları uygulamalarının bütününden meydana gelmektedir (Hosain ve Rahman, 2016, Tang, Chen, Jiang, 

Paillé ve Jia, 2018). Yeşil insan kaynakları yönetimi; çevre dostu insan kaynakları uygulamaları ve bilgi 

sermayesinin korunması konularının önemine de dikkat çekmektedir (Rezaei-Moghaddam, 2016: 515). 

Yeşil insan kaynakları süreci; aslında temelde insan kaynakları sürecinin akışı ile aynıdır. Rezaei-Moghaddam 

(2016: 514) tarafından yeşil insan kaynakları süreci üç temel nokta üzerinden açıklanmaktadır. İlk faktör, yeşil 

yeteneklerin geliştirildiği, işe alım, seçme-yerleştirme, eğitim ve geliştirme fonksiyonları ile ilgilidir. İkinci 

faktör; çalışanların motivasyonu, performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmesi ile ilgilidir. Üçüncü ve son 

faktör ise; çalışanların katılımı ile ilgili olup çalışanların güçlendirilmesi ve yeşil organizasyon kültürü 

yaratılması ile ilgilidir. Yeşil insan kaynakları yönetimi; insan kaynakları planlaması, işe alım ve yerleştirme, 

oryantasyon, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi, ücretlendirme /ödüllendirme, kariyer geliştirme gibi 

temel işlevlerin yanı sıra bunlara ek olarak; yeşil liderlik, çevrimiçi (online) iş ilanları ve başvurular, yetenek 

yönetimi, çalışan ilişkilerinin sürdürülmesi, yeşil çalışan denetimi gibi daha spesifik işlevler ile de akışı 

tamamlamaktadır. Yeşil insan kaynakları uygulamaları; yeşil işgücünün işe alınmasında, eğitiminde ve 

geliştirilmesinde önemli bir rol oynarken çevre dostu davranış değişimlerini de desteklemektedir (Hosain ve 

Rahman, 2016; Deshwal, 2015, Gerhart, 2005). Yeşil insan kaynakları yönetiminin önemsediği amaçlardan 

önemlileri arasında organizasyonun sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmesi ve yüksek nitelikli iş 

davranışları oluşturarak çalışanları geliştirmek bulunmaktadır (Singh, Giudice, Chierici ve Graziano, 2020).  
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2.1.1.Yeşil İşe Alım ve Yerleştirme Fonksiyonu 

İnsan kaynakları yönetiminin temelinde yer alan görüşlerden olan “kişi-iş uyumu” konusu günümüzde 

önemini hala korumaktadır. İş gerekliliklerine uygunluk ve hatta daha üstün performans yaratacak 

“yetkinlik”ler kilit konular arasındadır. Organizasyonlar, yeşil insan kaynakları yaklaşımı ve uygulamaları ile 

çevreci yetkinliklere sahip bireyleri işletmeye çekerken diğer taraftan organizasyon imajına da katkıda 

bulunmaktadırlar. Yeşil işe alım, organizasyonun çevre yönetim sistemleri ile uyum sağlayan bilgi, beceri, 

yaklaşım ve davranışlara sahip adayların değerlendirilmesi ve işe alınması süreci olarak tanımlanabilmektedir 

(Ahmad, 2015). Elektronik işe alım yazılımları, çevrimiçi (online) iş ilanları (Diana, 2016), çevrimiçi başvuru 

formları ve bazen çevrimiçi mülakatlar gibi yöntemler az evrak süreci gerektiren ve daha az maliyetli 

yöntemlerdir. Özellikle çevresel konularla ilgili, çevre dostu markaları tercih eden, çevreye zarar vermeyen 

organizasyonları tercih eden (Taşbaşı, 2019) Z kuşağına ait bireylerin iş yaşamına girecekleri göz önüne 

alındığında yeşil işe alım uygulamaları oldukça önemli görünmektedir.  

Yeşil işe alım uygulamaları üzerine yapılan bir çalışmada 17 temel adım belirtilmiş olup bu adımlar: a) karar 

kriterlerini belirlemek, b) kıyaslama yapmak, c) organizasyonun web sayfasını yeniden dizayn etmek, d) 

çevresel konularda ön plana çıkan bir organizasyon olmak, e) işe alım ilanlarını çevreye duyarlı adayların 

dikkatini çekebilecek şekilde yapmak, f) iş tanımlarında “yeşil” konulara yer verebilmek, g) organizasyonun 

çevre dostu kimliğin gösteren bilgi formları oluşturmak ve işe alım sürecinde bu formlardan yararlanmak, h) 

çevre dostu yeşil kanallarla iletişim halinde olmak, i) mevcut çalışanların desteğini almak, j) çevre ödüllerini 

kazanmayı önemsemek, k) çevre dostu faaliyetlerde aktif olarak çalışanlar bireylerden oluşan bir takım 

oluşturmak, l) ürün süreçlerinde yeşil standartlara uygun hareket etmek, m) organizasyonun 

vizyonu/misyonu/amaçları ve değerlerinde yeşil konulara yer vermek, n) organizasyonun çevresel 

performansına yıllık raporlarda yer vermek, o) çalışanlara çevresel konularla ilgili fayda sağlamak, p) 

ödüllendirme aşamasında çevre ile ilgili kriterler koymak ve son olarak r) yeşil konularda yapılan faaliyetleri 

güncel tutmaktır (Gupta ve Gupta, 2013: 33). 

2.1.2.Yeşil Eğitim-Geliştirme Fonksiyonu 

İşletmelerin yüksek performans elde etmelerinde çalışanların üstün performans gösterebilmeleri ve bunun 

altında ise eğitim ve gelişim fonksiyonları bulunmaktadır. Yeşil insan kaynakları düşüncesinin 

anlaşılabilmesi, benimsenebilmesi ve tüm organizasyon tarafından uygulanabilmesi ancak çalışanların bu 

konuyu kavraması ve kabul etmesi ile mümkündür. Yeşil insan kaynakları konusunu organizasyonda 

yaşanan bir değişim olarak nitelendirirsek, bu değişimi çalışanlara aktarmanın en iyi yollarından biri eğitim 

faaliyeti olacaktır. Yeşil eğitim ve geliştirme; organizasyonun çevre yönetimi amaçlarını gerçekleştirmek 

amacıyla çevresel konularla ilgili bir sürekli eğitim süreci olarak tanımlanabilmektedir. Yeşil eğitim ve 

geliştirme, çalışanları çevre ve çevre yönetimi hakkında bilgilendirir, geliştirir ve çalışanların benimsemelerine 

olanak sağlar. Buna ek olarak; çalışanların çevre hakkında bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesine, çevre 

ile ilgili sorunlarda aktif rol almasına odaklıdır. Enerjiyi koruyan, israfı azaltan, kuruluş içinde çevre bilincini 

yaygınlaştıran ve çalışanların çevre problemlerini çözme fırsatını sağlayan çalışma yöntemlerini destekler. 

Yasal gereklilikler, çalışan farkındalığı, yükse kalite, paydaşlarla iletişim, yeşil yöneticilerin yetişmesi gibi 

konular yeşil eğitim geliştirme fonksiyonu içinde önemli yer tutmaktadır  (Zoogah, 2011; Teixeira vd., 2016; 

Renwick vd., 2008; Ahmad, 2015).  

2.1.3.Yeşil Performans Yönetimi Fonksiyonu 

Özellikle çevre konusunda sürekli gelişimi sağlama amacı bulunan yeşil performans yönetiminde, çalışanların 

“çevre yönetimi” dikkate alınarak performanslarının değerlendirildiği ve geliştirildiği bir süreçtir. Bu süreçte 

çevresel sorumluluklar ve organizasyonun çevre politikaları önemli yer tutmaktadır. Yeşil performans 

yönetimi; yeşil hedefler belirleme, yeşil performans göstergeleri oluşturma, yeşil performans çıktılarını 

değerlendirme ve bu çıktılardan yararlanmayı hedefler. Tüm bunlara ek olarak; iş tanımlarına yeşil 

performans kriterleri koymak ve yeşil performans kriterlerini uygulamaya dönüştürerek mesleki becerilere 

katkı sağlamak oldukça önemlidir.  Ekip çalışması, işbirliği, yenilikçilik ve çevre yönetimi konularını içerecek 

yetkinlikler ve performans değerlendirme boyutları eklemek yeşil insan kaynakları bakış açısından 

bakıldığında organizasyonu güçlendirici adımlar olacaktır (Ahmad, 2015; Jabbour ve Santos, 2008; Tang vd., 

2018).  
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2.1.4.Yeşil Ücret Yönetimi Fonksiyonu  

Yeşil ücret yönetimi, organizasyonun çevresel hedeflerini gerçekleştirme, çalışanları elde tutma ve motive 

etme amaçlarıyla finansal ve finansal olmayan ödüllerin toplamıdır. Çalışanların emeklerinin sonucu olan 

ücretlendirme, yeşil insan kaynaklarının da bir parçası olarak önemlidir. Organizasyonların çevre 

yönetiminde etkili olan yeşil ücret yönetimi, çalışanların verimliliğinin artırılmasında, yeşil davranışların 

ortaya konulmasında ve motivasyon sağlamada bir araç olarak görülmektedir. Yeşil ücret ve ödüllendirme 

sistemleri, organizasyonlarda yeşil kültür teşvik aracı olarak nitelendirilebilmektedir. Planlanan yeşil 

hedeflerin gerçekleştirilmesi sonucu ile ücretlendirmede teşvikler sağlanabilir. Çevre dostu girişimleri teşvik 

etmek ve yeşil bir organizasyon kültürü yaratmak için ödül sistemi önemli görülmektedir. Sürdürülebilirlik, 

çalışan motivasyonu ve memnuniyeti üzerinde önemli görülen yeşil ücretlendirme ve ödüllendirme aynı 

zamanda çevresel performansın ve çevre duyarlılığının artırılmasında da önemlidir (Ahmad, 2015; Mandago, 

2018; Tang vd., 2018).  

2.1.5.Yeşil İşçi-İşveren İlişkileri ve Çalışanların Katılımı Fonksiyonu 

Yapıcı ve olumlu işçi-işveren ilişkileri; çalışan katılımı, organizasyonun ve politikaların çalışan tarafından 

benimsenmesi açısından oldukça önemlidir. İşçi-işveren ilişkisi; verimliliği ve motivasyonu artırma yönleri ile 

yeşil girişimci ruhu bulunan çalışanları ortaya çıkartmakta; işbirliği, farkındalık, yetkilendirme, çalışan 

katılımı, çalışan güçlendirme, çevresel sorunlar ve çözümler karşısında teşvikler sağlanması kavramlarını ve 

konularını ön plana çıkarmaktadır. Organizasyonun çevre yönetimini destekleyen değerler ve 

organizasyonun rehberi durumunda olan “açık bir yeşil vizyon oluşturulması”, çalışanların çevre sorunları 

konusunda bilgi edinmesini sağlayan “yeşil öğrenme ortamı oluşturulması”, formal ve informal iletişim 

kanalları ile yeşil kültürün yayılmasını destekleyen “çeşitli iletişim kanallarının bulunması”, sorun çözme 

takımları ve yeşil etkinliklerin ortaya konulmasını sağlayan “yeşil uygulamaların sunulması” ve “yeşil 

katılımın teşvik edilmesi” işçi-işveren ilişkileri açısından önem kazanan konulardır. Çalışanların yeşil insan 

kaynakları yönetimi ve uygulamaları içerisinde aktif rol almalarının; özdenetim, bireysel düşünme ve 

problem çözme yetkinliklerini kolaylaştırdığı, bunun yanı sıra israf ve çevre kirliliği gibi konularda olumlu 

sonuçlar doğurduğu belirtilmektedir. Olumlu işçi-işveren ilişkileri ortaya koymak ve çalışanların yeşil 

düşünceyi benimsemesini sağlamak amacıyla organizasyon içi ekolojik girişimciler önemli rol oynamaktadır. 

Organizasyonda iş güvenliğinin yeşil kültür ve uygulamalar çevresinde tekrar ele alınması, çalışanların 

sağlığının korunması konuları da diğer bir boyuttur (Ahmad, 2015; Tang vd., 2018). Bununla birlikte yeşil 

işlerin; yeterli ücret, güvenli çalışma koşulları ve işçi haklarını karşılayan özellikleri de içermesi gerektiğinden 

(UNEP, 2008: 35-36), yeşil işçi-işveren ilişkileri açısından önemli bir konudur.  

2.2.Yetkinlikler  

İnsan kaynakları yönetiminin en önemli amaçlarından olan verimliliği ve sürdürülebilirliği sağlama süreci 

öncelikle doğru planlama yapılması ve doğru adayın seçilmesi ile başlamaktadır. İş analizleri; işlere, görevlere 

ve bireylere ilişkin ayrıntılı birçok bilgiyi içermektedir. İş analizleri ile yapılacak iş için aranan nitelikler, görev 

ve sorumluluklar ile birlikte çalışan bireyde bulunması gereken nitelik, bilgi ve beceriler önem kazanmaktadır. 

Bu bilgiler doğrultusunda kişi-iş uyumu ortaya konulmakta ve yüksek performans ile verimlilik sağlanması 

amaçlanmaktadır. Kişi-iş uyumunun ortaya konulması açısından doğru planlama, doğru iş analizi, doğru iş 

tanımları, doğru iş gerekleri ve sonuçta doğru nitelik ve yetkinlikteki adayların bulunması ve seçilmesi tüm 

insan kaynakları süreçlerini etkileyecek önemli başlangıç adımlarıdır. Yüksek verimliliğin sağlanması ile 

yüksek performanslar ortaya konulmaktadır. Bireylerin üstün performans göstermelerini sağlayan sahip 

oldukları tüm özellikler de bu noktada daha önemli hale gelmektedir. Yetkinlik kelimesi ayırt edici yetkinlik 

olarak, rakipleriyle karşılaştırıldığında işletmeyi diğerlerinden ayıran eşsiz özellikler olarak 

nitelendirilmektedir (Botten ve McManus, 1999). Yetkinlikler, insan kaynakları yöneticilerinin istenen 

performans düzeyinde belirli bir davranış kalıbı oluşturma yetenekleri olup; bilgi, beceri, yeteneklerin 

bütününden oluşmakta ve yeşil iş davranışlarının ortaya çıkmasını ve sürdürülmesini etkilemektedirler. 

Çalışanlar bir yandan kendi değerleri açısından; diğer yandan organizasyonun çevresel imajı ve performansı 

açısından uyumlu çalışabilecekleri organizasyonlara ve işlere önem vermektedirler (Zoogah, 2011; Willness 

ve Jones, 2013). Organizasyonlar açısından, çalışanların performansları noktasında bir araç niteliğinde olan 

yetkinlikler, yüksek performans göstermeyi sağlayan gözlemlenebilen performans boyutlarından biridir. 

Yetkinlikler aynı zamanda mevcut iş performansı ile ilişkili bilgi veya becerileri de içermektedir (Athey ve 
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Orth, 1999). Bilgi, beceri ve tutum bileşenlerinden oluşan yetkinlikler (Budak, 2008), işlerde etkili ve/veya 

üstün performansa yol açan özelliklerdir (Boyatzis, 1982). Bununla birlikte; yetkinliğin beceriden daha büyük 

olduğu, bilgiyi içerdiği, performansa bağlandığı ve geliştirilebilir durumda olduğu görüşü mevcuttur (Lucia 

ve Lepsinger, 1999). İnsan kaynakları fonksiyonları ile iç içe olan yetkinliklerden; performans değerlendirme, 

eğitim ve geliştirme, işe alım, temin ve seçim fonksiyonlarında fazlaca yararlanılmaktadır. Yetkinlikler 

performans değerlendirmede; hem sonuçları ortaya koymada hem de sonuca gelene dek işte gösterilen 

davranışsal yönleri değerlendirmede kullanılarak, çalışanlara gelişim fırsatları yaratmaktadır. Yetkinlikler 

eğitim ve geliştirme fonksiyonu için çalışanların öğrenme ve gelişime açık yönlerini belirlemede iyi bir aracı 

konumundadır. İşe alım, temin-seçim fonksiyonunda yeterlilikler, kişi-iş uyumu için gerekli genel çerçeveyi 

ortaya koyacak nitelikler taşımaktadır. Tüm bu değerlendirmelerin doğru ve sağlıklı şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için yetkinlikler; karmaşık olmayan, birden fazla başlık içermeyen, açık ve anlaşılır bir 

dille oluşturulmuş ve düzenli olarak güncellenen nitelikte olmalıdır (Armstrong, 2006: 165-170). 

Çeşitli yazarlar yaptıkları çalışmalar sonucu önem verilen yetkinlikleri belirlemeye çalışmışlardır. Kurz, 

Bartram ve Baron’a (2004) göre; liderlik ve karar verebilme, destekleme ve işbirliği yapma, etkileşim ve sunum 

yapabilme, analiz yapabilme ve yorumlama, yaratıcılık ve kavramsallaştırma, organize etme ve yürütme, 

adapte edebilme, girişim ve performans önemli yetkinliklerdendir. Armstrong’a (2006: 162-163) göre önemli 

yetkinliklerden bazıları; takım odaklılık, iletişim, çalışan yönetimi, müşteri odaklılık, sonuç odaklılık, problem 

çözme, planlama ve yürütme, teknik beceriler, liderlik, iş bilinci, karar verme, değişim, başkalarını geliştirme, 

etkileme ve ikna etme, girişimcilik, kişilerarası beceriler, yaratıcılık, bilgi yönetimi, kalite odaklılık, kendine 

güven ve atılganlık, kendini geliştirme ve yönetmedir. 

Temel yetkinlikler, davranışsal yetkinlikler, teknik yetkinlikler ve yönetsel yetkinlikler olarak çeşitli türde 

yetkinlik sınıfları mevcuttur. Temel yetkinlikler; organizasyonun misyonu ile ilişkili ve bu sebeple de tüm 

çalışanlarda olması gereken özellikleri içerek yetkinliklerdir (Decker, Strader ve Wise, 1997). Temel yetkinlik; 

iletişim, katılım ve organizasyonun sınırları ötesinde çalışmaya derin bağlılıktır (Prahalad ve Hamel, 1990; 

81).  

Davranışsal yetkinlikler ise, çeşitli sonuçlara veya çıktılara ulaşabilmek amacıyla gerekli olan davranış 

tipleridir. Ekip çalışması, etik bilinç, liderlik, karar verme, proaktif davranış, müşteri duyarlılığı, analitik 

düşünce gibi anahtar göstergeleri bulunmaktadır (Armstrong, 2006: 160).  

Bireylerin rollerini etkin şekilde yerine getirebilmek için sahip olmaları gereken bilgi ve becerileri tanımlayan 

teknik yetkinlikler,  bir işi verimli şekilde ortaya koyabilmek için benzer iş gruplarına ilişkin genel roller ve 

bireyin kendi rolüne özgü bireysel roller olarak gruplandırılabilmektedir  (Armstrong, 2006: 161). Raporlama 

yapabilme, sunum yapma, ilişki yönetimi, ikna etme, operasyonel süreçleri takip edebilme gibi özellikler 

teknik yetkinlikler arasında sayılabilmektedir.  

Organizasyonların temel yetkinlikleri ile yakından ilişkili olan yönetsel yetkinlikler, bireyin rolünü 

gerçekleştirmesini sağlayan bilgi ve becerilerin bütününden meydana gelmektedir (Barber ve Tietje, 2004; 

Collins ve Porras, 1996). Planlama ve organizasyon, sonuç odaklılık, koordinasyon, kişilerarası ilişkiler, karar 

alabilme, grupları yönetebilme gibi özellikler yönetsel yetkinlikler içerisinde değerlendirilebilmektedir.  

3. Amaç ve Yöntem 

Yeşil ekonomi, sürdürülebilirlik ve yenilenebilirlik açısından önemli olan ve çevre dostu meslekler olarak 

bilinen yeşil işler, yeşil ekonomi ile iş fırsatları yaratmaktadır. Yeni iş alanları ve yeni işler, yeni iş 

gerekliliklerini ve yeni yetkinlikleri gerektirmektedir.  Bu araştırmanın temel amacı, yeşil işler olarak geçen 

işleri incelemek ve bu işler için gerekli görülen yetkinliklerin neler olduğunu, iş ilanları ve içerik analizi ile 

ortaya koymaktadır. Yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlik ile gelecekte yeşil işlerin büyüme potansiyeli göz 

önüne alındığında yeşil işlerin gerektirdiği yetkinliklerin belirlenmesi çalışmanın önemini ortaya 

çıkarmaktadır. Buna ek olarak, özellikle analizlerde belirtilen alanlarda eğitim görmüş bireyler ve bu alanlarda 

çalışmak isteyen adaylar açısından da çalışmanın faydalı olacağı düşünülmektedir. Araştırma, internet 

üzerinden verilen yeşil iş ilanlarının ve bu iş ilanlarındaki işlerin gerektirdiği yetkinliklerin incelenmesi ile 

2019 Ekim-Aralık dönemleri arasında 51 iş ilanı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma, iki farklı yurtdışı 

menşeili, bir milyon üzeri kullanıcı sayısına sahip kariyer sitelerinde yer alan ilanlar üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. İş ilanları ve gerekli olan yetkinlikler aşağıda belirtilen araştırma anahtar kelimeleri 
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çerçevesinde içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. İçerik analizi, araştırma amaçları doğrultusunda 

sistematik bir biçimde toplanan verilerin, frekans ve yüzde gibi niceliksel hale dönüştürülmesinde 

kullanılmaktadır (Schreier, 2012). Sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanılan yöntemlerden olan içerik analizi; 

yorumlayıcı analiz adımları oluşturmak ve konuya ilişkin var olan bilgileri geliştirmek amacını taşımaktadır 

(Mayring, 2000). İçerik analizi; sezgisel ve yorumlayıcı analizlerden sistematik, katı metinsel analizlere kadar 

değişen ve araştırmacının teorik ve temel ilgi alanlarına ve incelenen probleme göre esneklik sağlayan ve 

geçerli çıkarımlar yapmak için kullanılan bir yöntemdir (Rosengren, 1981; Weber, 1990). İçerik analizi; 

dokümanların, dökümlerin veya kayıtların karakterize edilmesi ve karşılaştırılması için kullanılan bir teknik, 

aynı zamanda sınırları belirlenmiş seçimler için bir okuma aracıdır (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve 

Yıldırım, 2010; Bilgin, 2000). Başlangıçta nitel ve nicel yöntem ile içerik analizi kullanılırken, sonraki 

dönemlerde nicel yöntem olarak kullanımına ağırlık verilerek metin verileri kategorilere göre kodlanarak 

istatistiksel yöntemlerle desteklenmektedir (Hsieh ve Shannon, 2005). Yazılı verilerin analiz edilmesinde 

kullanılabilen yöntemlerden olan içerik analizi; araştırma konusu ile ilişkili kategorilerin oluşturulduğu, 

incelenen veri setindeki örneklerin ayrıştırılarak yaratılan kategorilere dâhil olan kelime, cümle, resim gibi 

olguların sayılması ile tamamlanmaktadır (Özdemir, 2010: 335). Yeni görüşler oluşturulmasına olanak tanıyan 

içerik analizi, belirli olguların anlaşılmasına ve yorumlanmasına katkı sağlamaktadır. İçerik analizinde esas 

nokta; araştırma kodlarının veya içerik maddelerinin tekrar sayısı, bahsedilen tekrarlardan ortaya konulan 

bulgular ve araştırmacı tarafından yapılan yorumlama ve değerlendirmelerdir. İçerik analizi; kodlama ya da 

anahtar kelimeler aracılığı ile birbirine benzer kaynak verilere erişilmesi ile başlayarak, belirli metodolojiye 

göre kavramları bir araya getirmek ve sınıflandırmalar yapılması ile devam etmektedir. Yapılan taramanın 

ardından oluşturulan veri seti incelenmektedir. Kodlamaların içerikleri, sırası, tekrar sayısı gibi kategoriler 

geliştirilmektedir. Ortaya çıkarılan bulgular araştırma amacı ile ilişkilendirilmekte, organize edilmekte ve 

derin yorumlamalara yer verilmektedir (Cıgara, 2019).  

Yeşil insan kaynakları içerisine girebilecek yeni meslekleri ve yeşil yakalı işleri ortaya koyabilmek ve bu 

işlerde aranan niteliklerin neler olduğunu analiz edebilmek amacıyla bu çalışmada nicel içerik analizi 

kullanılmıştır.  Başlangıçta yeşil işler için anahtar kelimeler belirlenmiş, kodlamalar yapılmış ortaya çıkan işler 

ile ilgili kategoriler oluşturulmuştur. Veriler, altı aşamada incelenmiştir: yeşil işleri ortaya çıkarmayı 

amaçlayan anahtar kelimeler, işlerin ve unvanların başlıkları, bu işlerde aranan eğitim seviyesinin ve eğitim 

programı, yeşil işlerin bulundukları sektör bilgisi, iş deneyimi konuları ve en son olarak yeşil işlerde aranan 

yetkinlikler.  Araştırma amacı doğrultusunda 51 iş ilanında eğitim, iş deneyimi, pozisyon unvanı, firmanın 

sektörü gerekli yetkinlikler açısından incelenmiştir. Yeşil işler için; “yeşil”, “çevre”, “sürdürülebilirlik”, 

“yenilenebilir”, “enerji”, “ekolojik”, “organik” kelimeleri anahtar kelimeler olarak belirlenmiştir.  

Analizlerde incelenen içerikler ve anahtar kelimeler Tablo 1’de verilmektedir: 

Tablo 1. Analizde İncelenen İçerikler ve Anahtar Kelimeler 

İçerikler Anahtar kelimeler 

Pozisyon Unvanı Yeşil 

Firma Sektörü Çevre 

Eğitim Bilgisi ve Düzeyleri Sürdürülebilirlik 

İş Deneyimi Yenilenebilir/ 

Yenilenebilirlik 

*Yetkinlikler Enerji 

 Ekolojik 

 Organik 

* İş ilanlarında yer alan yetkinlikler incelenmiştir ve Tablo 6’da incelemeler sonucu ortaya konulan yetkinliklere yer 

verilmektedir.  

3.1.Bulgular 

Araştırmanın örneklemini, anahtar kelimeler aracılığı ile ulaşılan 51 iş ilanı oluşturmaktadır. İş ilanları 

belirlenen içerikler doğrultusunda incelenmiştir ve sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. Kariyer sitelerinin iş 

ilanlarında yer alan bilgilere göre yeşil işler içerisinde ele alınabilecek pozisyonlara ve unvanlara Tablo 2’de 

yer verilmektedir. İncelenen ilanlar içerisinde en çok çevre konusunda araştırmalar yürüten, çevre kirliliğini, 
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tehditlerini, çevresel atıkları ve güvenliği sağlayan çalışmalar yapan “Çevre Uzmanı” (%25,49); en az ise 

çevreye ve doğaya zarar vermeyen, organik standartların gözetilerek üretim yapıldığı “Organik Tekstil 

Koordinatörü” ve yeşil pazarlama faaliyetlerinin etkin yürütülmesini sağlayan “Yeşil Pazarlama Uzmanı” 

(%1,96) pozisyonlarına ulaşılmıştır. Buradan hareketle; yeşil işlerle birlikte çalışma hayatına yeni unvan ve 

pozisyonların eklendiği ve bu pozisyonlardan bazılarının; çevre uzmanlığı, yeşil bina 

uzmanlığı/danışmanlığı, çevre teknikeri, enerji uzmanı, çevre ve enerji hukuku uzmanlığı, yeşil pazarlama 

uzmanlığı olduğu ortaya konulmaktadır.  

Tablo 2. Yeşil İş Pozisyon Unvanları 

İşler Yüzde (%) 

Çevre Uzmanı (13) %25,49 

Sürdürülebilirlik Direktörü (8) %15,69 

Yeşil Bina Uzmanı (6) %11,76 

Çevre Proje Yönetici (6) %11,76 

Çevre Planlayıcısı (4) %7,84 

Yenilenebilir Enerji Mühendisliği (4) %7,84 

Çevre Teknisyeni (2) %3,92 

Enerji Uzmanı (2) %3,92 

Çevre ve Enerji Hukuku Uzmanlığı (2) %3,92 

Organik Tarım Teknikeri (2) %3,92 

Organik Tekstil Koordinatörü (1) %1,96 

Yeşil Pazarlama Uzmanı (1) %1,96 

Total: (51) Toplam: %100 

İş ilanlarında yer alan pozisyonların gerektirdiği eğitim bilgileri Tablo 3’te yer almaktadır. Genel bir 

değerlendirme ile yeşil işler başlığı altında 51 ilan incelendiğinde en çok çevre bilimleri lisansı (%56,86) ve 

ardından çevre mühendisliği lisansı (%11,76) gerekli görülmektedir. İncelenen ilanlar içerisinde en az 

işletme/pazarlama lisansı (%1,96) ve tekstil mühendisliği lisansı (%1,96) yer aldığı olduğu ortaya 

konulmuştur. 

Tablo 3. İşlerde Aranan Eğitim Bilgisi 

Eğitim Bilgisi  Yüzde (%) 

Çevre bilimleri lisansı (29) %56,86 

Çevre mühendisliği lisansı (6) %11,76 

Mimarlık, inşaat yönetimi veya bina ile ilgili mühendislik disiplinleri (6) %11,76 

Hukuk lisansı (2) %3,92 

Mühendislik lisansı (2) %3,92 

Tarım mühendisliği lisansı (2) %3,92 

Lise (2) %3,92 

Tekstil mühendisliği lisans (1) %1,96 

İşletme/Pazarlama lisansı (1) %1,96 

Total: (51) Toplam: %100 

Tablo 4’te yer aldığı üzere, iş ilanları incelendiğinde en çok yenilenebilir enerji kaynakları sektöründe (%27,45) 

yeşil işlerle ilgili iş ilanlarının yer aldığı görülmüştür. Yeşil iş ilanlarının bulunduğu sektörlere bakıldığında 

en az kozmetik sektöründe (%1,96) ilan verildiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 4. İş İlanlarının Bulunduğu Sektörler 

Sektörler  Yüzde (%) 

Yenilenebilir enerji kaynakları ve çevre sektörü(14) %27,45 

Mimarlık, plan ve mühendislik hizmetleri (9) %17,65 

Ekoloji ve çevre sektörü (7) %13,73 

İnşaat sektörü (6) %11,76 

Elektrik sektörü (4) %7,84 
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Kimya sektörü (3) %5,88 

Altyapı sektörü (3) %5,88 

Danışmanlık hizmetleri sektörü(2) %3,92 

Sağlık sektörü (2) %3,92 

Kozmetik sektörü (1) %1,96 

Total: (51) Toplam: %100 

İş ilanlarında yer alan bilgilerden biri de adayların sahip olmaları gereken iş deneyimleridir. Tablo 5’te 

verildiği üzere, incelenen ilanlarda yeşil işler konusunda en çok “enerji stratejileri ve sistemleri konusunda 

deneyim” (%31,37) ve en az daha spesifik bir konu olan “ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri hakkında 

deneyim” (%1,96) aranmaktadır.  

Tablo 5. İş İlanlarının İçerdiği İş Deneyimi Konuları 

İş Deneyimi   Yüzde (%) 

Enerji stratejileri ve sistemleri konusunda deneyim (16) %31,37 

Sürdürülebilirlik (7) %13,73 

Su kalitesi izleme deneyimi (5) %9,80 

İklim değişikliği konusunda deneyim (4) %7,84 

Enerji tasarrufu/verimliliği, sürdürülebilir yaşam veya "yeşil" uygulamalar konusunda 

deneyim (4) 

%7,84 

Güneş enerjisi (3) %5,88 

Tehlikeli maddeler (3) %5,88 

Çevre yönetmeliği hakkında deneyim (3) %5,88 

Emisyon konusunda deneyim (3) %5,88 

Gıda güvenliği (2) %3,92 

Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri hakkında deneyim (1) %1,96 

Total: (51) Toplam: %100 

Adaylarda aranan niteliklerin ve yetkinliklerin yer aldığı Tablo 6’ya bakıldığında; kariyer sitelerinde yer alan 

yeşil iş ilanlarında aranan yetkinlikler ortaya çıkarılmış ve bu yetkinlikler iş ilanları sonucu belirlenen yeşil iş 

pozisyonlarına göre incelenmiştir.  Tablo 6’dan yola çıkarak; Office Programlarını kullanabilmek, analitik 

düşünmek, güçlü bireylerarası iletişim yeteneğine sahip olmak, proje yönetimi becerisi gibi yetkinlikler yeşil 

işler dışında kalan birçok pozisyonda ve iş ilanında karşılaşılan ve yeşil işlerde de aranan yetkinlikler arasında 

bulunmaktadır. Zaman yönetimi becerisi ve problem çözme yeteneğine sahip olmak daha çok koordinatör 

veya yönetici pozisyonlarında daha önem kazanmakta iken; veri analizi yapabilmek ise daha çok planlayıcı, 

mühendislik ve uzmanlık pozisyonlarında önem kazanmaktadır. Proje yönetimi becerisi daha çok yönetici, 

planlayıcı, danışmanlık ve mühendislik pozisyonlarında önem kazanmaktadır. Çevre denetimi, sağlık ve 

güvenlik konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak gibi yetkinlikler daha çok danışman, hukukçu, yönetici 

pozisyonlarında aranmaktadır. Kalite ve sürekli iyileştirme konularında deneyim sahibi olmak uzman, 

danışman, mühendis pozisyonlarında öne çıkmaktadır. Proaktif olabilmek strateji oluşturan ve uygulayan 

yönetici, koordinatör ile hukuki konularda görüş veren, risk ve tehlikeleri ön gören hukukçularda aranan 

yetkinlikler arasında bulunmaktadır. Karbon sera gazı muhasebesi yapabilme yetkinliği yeşil işler için aranan 

spesifik bir yetkinlik olduğundan mühendislik, organik tarım teknisyeni pozisyonlarında karşılaşılan bir 

özellik olmuştur. Hava emisyonu ve hava sistemleri konularında bilgi sahibi olmak ise çevre teknisyeni, enerji 

uzmanı ve çevre uzmanı pozisyonlarında öne çıkan özellikler arasında yer almaktadır.  Yağmur suyu, su 

kalitesi ve hesaplamalarında bilgi sahibi olmak çevre uzmanı ve organik tarım teknikeri pozisyonlarında 

önem kazanmaktadır. Çevre bilimi, iklim değişikliği, geri dönüşüm, tehlikeli atık konuları tüm yeşil iş 

pozisyonları için önem kazanan yetkinlikler olmakla birlikte, yeşil işlerde aranan nitelikler arasında 

bulunmaktadır. Karbon saydamlığı konusunda raporlama yapabilmek çevre uzmanı ve yenilenebilir enerji 

mühendisliği pozisyonlarında aranmakta iken; yeşil bina prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak yeşil bina 

uzmanı pozisyonunda önemli görünmektedir.  
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Tablo 6. Adaylarda Aranan Yetkinlikler 
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Veri analizi yapabilmek ✓  ✓    ✓  ✓   ✓     ✓  

Analitik düşünmek ✓  ✓  ✓  ✓   ✓    ✓     

İş sağlığı ve güvenliği hakkında 

bilgi sahibi olmak 
 ✓   ✓      ✓     

Zaman yönetimi    ✓        ✓   

Çevre denetimi, çevre sağlığı, 

güvenlik ve koruma konularında 

bilgi ve deneyim sahibi olmak 

✓  ✓   ✓   ✓    ✓  ✓  ✓   

Güçlü bireylerarası iletişim 

yeteneğine sahip olmak 
 ✓  ✓   ✓    ✓  ✓   ✓  ✓  

Proaktif olabilmek   ✓  ✓      ✓    ✓  

Karbon saydamlığı raporlaması 

yapabilmek 
✓      ✓        

Çevre bilimi ve iklim değişikliği 

hakkında yönetmelik ve 

yönergelere hâkim olmak 

✓  ✓   ✓      ✓     

Tehlikeli atık ve geri dönüşüm 

konularında bilgi sahibi olmak 
✓  ✓     ✓      ✓  ✓  

Problem çözme yeteneğine sahip 

olmak 
  ✓  ✓  ✓        ✓  

Çevre konusu ile ilgili teknik rapor 

yazabilmek 
✓     ✓  ✓  ✓     ✓   

Yeşil bina prensipleri konusunda 

bilgi sahibi olmak 
  ✓           

Hava ve sistemleri hakkında bilgi 

sahibi olmak 
      ✓  ✓      

Karbon (sera gazı) muhasebesi 

yapabilme 
 ✓     ✓     ✓    

Su kalitesi izleme ve hesaplama 

bilgisi  
✓  ✓         ✓    

Yağmur suyu yönetimi konusunda 

bilgi sahibi olmak 
✓          ✓    

ISO kalite standartları konularında 

deneyim sahibi olmak 
✓   ✓   ✓  ✓    ✓      

Hava emisyonu yönetimi 

konusunda bilgi sahibi olmak 
✓        ✓      

Kalite yönetimi, sürekli iyileştirme 

konularına önem vermek 
  ✓   ✓  ✓       ✓  

Proje yönetimi becerisi   ✓  ✓  ✓  ✓      ✓  ✓  

Office programları kullanabilmek ✓   ✓   ✓  ✓   ✓  ✓   ✓  ✓  

4. Sonuç ve Öneriler 

Tüm alanları etkilediği gibi sürdürülebilirlik, insan kaynakları alanı üzerinde de etkilerde bulunmakta; 

ekonominin, organizasyonların ve kaynakların sürdürülebilirliği, çevreyi dikkate alan bir kültürün 

oluşturulmasında insan kaynakları yönetimi ve uygulamaları önemli bir araç konumuna gelmektedir. 

Kaynakların çevreye zararsız ve verimli şekilde kullanımını sağlamada rol oynayan yeşil düşünce, enerjinin 

verimli kullanılması ve yenilenebilirliği önemsemektedir. Sürdürülebilir ekonomiye evrilme; yeni sektörler, 

yeni işler ve yeni özellikleri gerekli kılmaktadır ve ortaya çıkan yeni işler, yeni yetkinlikleri, yeni eğitim 
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programlarını ve yeni tecrübeleri gerekli kılmaktadır. Yeşil işlerde ya da diğer ismiyle yeşil yakalı işlerde rol 

alacak çalışanların çevre bilinci ile hareket etmesi, bu konuda bilgilenmesi noktalarında insan kaynakları 

yönetimi ve uygulamaları hem bireylere hem de organizasyonlara önemli katkılarda bulunacaktır (Cherian 

ve Jacob, 2012). Yeşil işler organizasyonların İnsan Kaynakları bölümleri için de değerlendirilmesi gereken 

yeni bir grup olarak yer almaktadır. Yeni yetkinlikleri gerektiren yeşil işler, bu yetkinlikleri 

değerlendirebilecek insan kaynakları uzmanları için de değişim yaratmakta ve yeşil insan kaynakları üzerinde 

etkiler oluşturmaktadır. Organizasyonun tüm noktalarında yeşil kültürü yayabilmek için çalışanların bu 

konulardaki yetkinliklere sahip olmaları oldukça önemlidir.  

Yeşil işler için en fazla aranan eğitim alanı çalışmada, çevre bilimleri lisansı ve çevre mühendisliği lisansı 

olarak bulunmuştur. Özellikle yeşil işler, sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi kavramları göz önüne 

alındığında, doğrudan çevre konusu ile ilgili alanların tercih edildiği ortaya çıkmaktadır. Cabral ve Dhar 

(2019) yaptıkları çalışmalarında yeşil eğitim ile yeşil yetkinlikler arasındaki doğrudan ilişki olduğunu 

savunmaktadırlar. Murga-Menoyo (2014) tarafından yapılan çalışmada ise, yeşil ekonomi için gerekli mesleki 

eğitime sahip nitelikli işgücünün varlığı amacıyla özelleşmiş teknik becerilerin kazanılabileceği mühendislik 

gibi eğitim alanları ilgili görülmektedir. Sürdürülebilir kalkınma ve performansa ulaşmak adına çalışanların 

ve yöneticilerin eğitimleri (özellikle yeşil iş alanları ile ilgili) bu konuda oldukça önemli bulunmaktadır.  

Yeşil işlerle; çevre denetimi, çevre sağlığı, güvenlik ve koruma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

çevre bilimi ve iklim değişikliği, geri dönüşüm ve tehlikeli atıklar konularında bilgi sahibi olmak, kalite 

standartları konusunda deneyim sahibi olmak, proje yönetimi becerisi gibi yetkinliklerin önemi 

vurgulanmaktadır. Çevrenin korunması konusu göz önüne alındığında dikkat edilmesi gereken konulardan 

olan sera gazı ve tehlikeli atıklar ile geri dönüşüm konularına yeşil iş unvanlarına göre bakıldığında 

“yenilenebilirlik, sürdürülebilirlik, organik” olguları ile direkt bağdaşmaktadır.  

Hava, hava sistemleri, su, yağmur suyu gibi doğanın özellikleri ve doğal kaynaklara bakıldığında; çevre 

uzmanı ve enerji uzmanı pozisyonlarının ön plana çıkması; yeşil enerji sistem ve politikaları oluşturmak, 

alternatif enerji kaynakları kullanımını teşvik etmek, enerji verimliliğini kontrol etmek gibi noktalar dikkate 

alındığında çevre uzmanı ve enerji uzmanı pozisyonlarının bu konuyla bağıntılı olması kaçınılmaz olacaktır.  

Enerji, su gibi doğal kaynakları verimli kullanan ve sağlıklı bir ortam sunan yeşil bina sistemleri için tüm 

süreçleri iyi bilen, uygulayabilen, tasarlayabilen ve yönetebilen, yeşil bina sistemleri konusunda yetkinlik ve 

sertifikalara sahip olması gereken yeşil bina uzmanları; diğer yeşil işler ve yetkinlikleri arasında en ayırt edici 

özelliğe sahip olandır.  

Analitik düşünmek, uzman ve direktör pozisyonlarında daha sık aranan yetkinlikler içerisinde yer 

almaktadır. Bunun yanı sıra; birçok iş ilanında karşılaşıldığı şekilde ve yapılan araştırmalarda önemli görülen 

yetkinlikler arasında yer aldığı gibi (Kurz vd., 2004; Armstrong, 2006); Office programlarını kullanabilmek, 

proaktif olabilmek, güçlü bireylerarası iletişim yeteneğine sahip olmak ve veri analizi yapabilmek hala 

önemini koruyan yetkinlikler arasında bulunmaktadır. Zaman yönetimi, karar verme, problem çözme, 

bilgisayar kullanımı, iletişim yeteneği, kendini ifade edebilmek, eleştirel beceriler gibi bilinen daha geleneksel 

yetkinlikler bireylerin kendilerini geliştirebilmeleri açısından anahtar noktalardan (Murga-Menoyo, 2014)  

olmakla birlikte yeşil işler için de gelişim açısından birer aracı konumunda olmaya devam edecektir.  

Murga-Menoyo (2014) tarafından yapılan çalışmada; sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlar, yerel ve / veya 

küresel sorunlar arasında karşılıklı ilişkiler kurma, kaynakların sürdürülebilir kullanımı, doğal ve sosyal çevre 

üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesi, sürdürülebilirlik değerleri ile ilgili etik ilkelerin kişisel ve mesleki 

davranışta uygulanması sürdürülebilirlik açısından önemli bulunmuştur. Buna ek olarak; dünya sisteminin 

bütüncül bir şekilde anlaşılması, sorumluluk, aktif rol almak ve kültürlerarası iletişim, sosyal ve etik bağlılık, 

öngörülü düşünme, sistematik ve kritik düşünme sürdürülebilirlik açısından önemli değerler arasında yer 

almaktadır. 

Yeşil işlerde çalışmak isteyen bireylerin, hem bilinen ve normal işlerde aranan yetkinlikleri hem de yeşil işler 

için özel çalışma konularında aranan yetkinlikleri bünyelerinde bütünleştirmeleri gerekmektedir. Buna ek 

olarak yeni jenerasyonun farkındalık, sürdürülebilirlik ve doğal kaynaklara verdiği önem göz önüne 

alındığında, organizasyonların çevre politikalarını destekleyen uygulamalara önem vermesi gerektiğini 

söylemek yanlış olmayacaktır.   
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Amaç – Bu çalışmanın amacı çevre dostu ambalajlı market ürünlerine ait fiyat, tasarım, algılanan 

kalite, çevresel tutum, beklenen fayda ve bilgi birikimi değişkenlerinin tüketicilerin tutumlarına, 

farkındalıklarına ve satın alma niyetlerine etkisini ortaya koymaktır. 

Yöntem – Bu çalışma nicel verilere dayalı genel tarama modelinde (betimsel) uygulamalı bir 

araştırma örneği sunmaktadır. Çalışma kapsamında kolayda örnekleme yöntemi benimsenmiş ve 

bu işlem için çevrimiçi anket uygulaması yürütülmüştür. 401 kişiden elde edilen anket verileri; SPSS 

21.0 istatistik programı kullanılarak tasnif ve analiz edilmiş, ANOVA, çoklu regresyon analizi ve T-

testi ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular – Çevre dostu ambalajlı market ürünlerine ait fiyat, tasarım, algılanan kalite, çevresel 

tutum, beklenen fayda ve bilgi birikimi değişkenlerinin; tüketicilerin çevre dostu ambalajlı ürünlere 

yönelik tutumlarını, farkındalıklarını ve satın alma niyetlerini olumlu etkilediğini, buna karşın 

demografik faktörlerin ise bu değişkenlerle anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmıştır. 

Tartışma – Çevre dostu ürün uygulamaları konusunda yapılacak çalışmaların sayısının artması ile 

çevre dostu ürünlere ve onların özelliklerine ilişkin bilinç ve tutumu olumlu yönde etkileyeceği 

düşünülmektedir. Sektörde yer alan yöneticiler, mevcut çalışmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda; tasarım anlamında çevre dostu özellikleri ön plana çıkaracak, tüketici tutumunu ve 

talebini çevre dostu ambalajlı ürünlere yöneltecek ve daha az malzeme ve kaynak kullanılmasıyla 

çevre dostu üretim süreçlerinin benimseyecek uygulamalara yönelmesi sağlanabilir.  
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Purpose – The purpose of this study is to reveal the effects of the variables as; price, design, 

perceived quality, environmental attitude, expected benefit and knowledge of eco-friendly 

packaged market products on consumers' attitudes, awareness and purchasing intentions. 

Design/methodology/approach – This study presents an applied research sample in the general 

survey design model (descriptive) based on quantitative data. Within the scope of the study, 

convenience sampling method was adopted, and online survey application was carried out for this 

process. Survey data obtained from 401 people; It was classified and analyzed using SPSS 21.0 

statistical program, and ANOVA was evaluated by multiple regression analysis and T-test. 

Findings – In terms of the variables included in the study, it was understood that it positively 

affected the attitudes, awareness, and purchase intentions of consumers towards environmentally 

friendly packaged products, whereas demographic factors did not differ significantly with these 

variables. 

Discussion – The increasing number of studies on eco-friendly product practices will positively 

affect the awareness and attitude towards environmentally friendly products and their properties. 

The increasing number of studies on environmentally friendly product practices will positively 

affect the awareness and attitude towards environmentally friendly products and their properties. 

Practitioners in the field of marketing could contribute to this novel eco-friendly movement by 

highlighting eco-friendly features in terms of design, using sales promotion and publicity tools for 

directing consumer attitude and demand to eco-friendly packaged products, and enabling eco-

friendly production processes for using less materials and resources for environmental purposes. 
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1. Giriş 

Günümüzde, alternatif olarak, “çevre dostu”, “çevreye duyarlı” ya da “sürdürülebilir” olarak da bilinen (Kim 

vd., 2013) “yeşil” kavramı, doğal kaynakların yok edilmesine yönelik farkındalığın artmasıyla popülerlik 

kazanmaya başlamıştır. Çeşitli sektörlerdeki üretim anlayışının ve tüketim davranışının da yeşil pazarlama 

ve sürdürebilirlik gibi olgularla topluma yayılması, bu konudaki hassasiyetin önemini ayrıca ortaya 

koymaktadır.  

Yakın tarihli araştırmalar (Scott ve Vigar-Ellis, 2014; Stolz vd., 2013) göstermektedir ki; bazı tüketiciler, 

ambalajlama seçeneklerinin oluşturacağı etkiyi de göz ününe alarak sürdürülebilir kalkınmaya, özellikle de 

çevre korumasına katkı sağlamak için motive olmuşlardır. Tüketicilerin gün içerisinde karşı karşıya kaldıkları 

ürün sayısı ve çeşidi sürekli olarak artmaktadır. Son dönemlerde tüketicilerin daha da bilinçli bir hal almasıyla 

sadece günlük tüketim ürünlerinin değil, aynı zamanda bu ürünleri üreten işletmelerin üretim süreçlerinin de 

göz önüne alınmaya başlamıştır. Tüketicinin hem kendisi hem de çevresi için; sağlıklı seçenekler ve etik iş 

uygulamaları konusunda bilgi arayışına daha fazla önem vermesi, endüstrileri de yeşil ve sürdürülebilir 

girişimler geliştirmeye zorlamaktadır. Yeşil tüketim konusunda yapılan araştırmalar, uygun fırsatların 

(çeşitlilik ve maliyet gibi) oluşması durumunda tüketicilerin yeşil ürün satın alma alışkanlıklarını kullanmak 

istediklerini öne sürmektedir (Kabadayı vd., 2015; Royne vd., 2011; Chen, 2010).  

Geleneksel yaklaşımda üretim, tüketim, atık ve yeniden imalat süreçleri çevreye zarar verebilecek pek çok 

aşamadan oluşmaktadır. Bu süreç yalnızca atıkla sınırlı kalmamakta, hammadde, doğal kaynak, enerji ve çaba 

israfına da yol açabilmektedir (Fitzpatrick vd., 2012).  Çevreye duyarlı üretim ve tüketim yapmanın çeşitli 

yolları olabilir ki bunlardan biri de yeşil ambalajlama, çevre dostu ambalajlama, sürdürülebilir ambalajlama 

olarak da bilinen çevreye duyarlı ya da çevre hassasiyetine sahip ambalajlama ile gerçekleşmektedir (Herbes 

vd., 2018). 

Çevresel açıdan sürdürülebilir ya da “yeşil” satın alma kararları, çevre dostu ürünlerin benimsenmesiyle 

olumsuz çevresel etkileri azaltma şansı sunmaktadır (Leonidou vd., 2013). Hane halkı tüketiminde market 

harcamaları önemli bir paya sahiptir ve çevresel etkinin üçte birinden fazlası çoğunlukla ambalaj 

malzemelerinden kaynaklanmaktadır (Koenig-Lewis vd., 2014). Türkiye’de de değişen tüketim alışkanlıkları, 

nüfus artışı, yükselen hayat standardı, ambalajlı ürün satışındaki artış ile katı atık kompozisyonu da 

değişmektedir. Genel olarak bakıldığında, atılan atıkların ağırlıkça %30’unu ve hacim olarak %50’sini ambalaj 

atıkları oluşturmaktadır (Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016). 

Çevre dostu ambalajlamada gündemde yer alan yaklaşımlardan biri de imalatçılar tarafından biyokütleden 

(biomass) üretilen malzemeye dayanarak kullanılan biyolojik-tabanlı (biobased) uygulamalardır (Brockbaus 

vd., 2016). Ambalajlama malzemeleri; soya, mısır, pirinç ve manyok gibi mahsuller başta gelmek üzere, hali 

hazırda temin edilebilen çok çeşitli hammaddelerden üretilebilmektedir (Wang ve Wang, 2017). Bu sektörün 

dinamik yapısı ve çeşitliliği, geniş kapsamlı potansiyeli konusunda imalatçılar açısından seçenekleri 

arttırmaktadır. European Bioplastics, 2016 yılı raporuna göre biyoplastiklerin toplam küresel üretim 

kapasiteleri 2014 yılında 1,7 milyon tona ulaşmıştır ve 2019 yılı sonunda da 8 milyon tonu aşması 

beklenmektedir. Bu malzemelerin en büyük uygulama bölümünü ise ambalajlar oluşturmaktadır (Herbes vd., 

2018). İmalatçıların, çevre dostu ambalajı nasıl tanımladıklarını ve bu ambalajlar arasındaki farklılıkları 

tercihlerine nasıl yansıttıklarını anlamaları gerekmektedir. İmalatçılar tüketicileri taleplerini ne kadar iyi 

anlayabilirlerse, işletmelerini kar eden ve çevreyi korumayı destekleyen bir yapıya taşımaları o kadar kolay 

olacaktır. Akademik çevrelerce son yıllarda popülerleşmeye başlayan bu konuyla ilgili ülkemizde az sayıda 

çalışmaya rastlanmaktadır. Bu çalışma ile market ürünlerindeki çevre dostu ambalaj özelliklerini vurgulayan 

değişkenlerin tüketicilerin satın alma niyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı 

sıra tüketicilerin çevre dostu ambalajlama konusundaki farkındalıkları da irdelenecektir. Bu kapsamda 

öncelikle literatür taraması ambalajlama, tüketici davranışları ve çevre dostu uygulamalar ekseninde ele 

alınacak, ardından kavramsal çerçeve ve metodoloji aktarıldıktan sonra analiz sonuçları ve öneriler 

kısımlarına yer verilecektir. 

2. Literatür Taraması 

Tüketicilerin bir ürüne ilişkin beklentileri; inanışlarından, deneyimlerinden ve bir ürünün ambalajının 

özellikleri gibi dışsal özelliklerinden kaynaklanır. Bu bağlamda, bir ürün ambalajının dış görünümü, tüketici 
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beklentilerinin oluşmasında ve satın alma isteğini gerçekleştirmesinde önemli bir role sahiptir (Piqueras-

Fiszman ve Spence, 2015). Batı (2017), tasarım, ambalaj ve kullanılabilirlik gibi özelliklerin, tüketicileri 

markaya çekme konusunda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtmiş ve markaların atması gereken 

önemli adımlardan birinin de tasarımla kişilerde heyecan, güven, neşe, vb. olumlu duygular yaratmak 

olduğunu ifade etmiştir. Bu olumlu duygular sayesinde işletmeler markalarını yönetmekte, müşterilerini daha 

yakından tanımakta ve onlara özgü verimli pazarlama düzenlemelerini yapmaktadırlar. 

Ambalajlamanın önemi ve bir iletişim aracı olarak kullanılması, markaların popülerliğini etkilemektedir 

(Sheth, 2011). Günümüzde farklı sektörlerden pek çok küresel marka ambalaj malzemelerini çevre dostu 

içerikli olanlarla değiştirmiştir. Bu “yeşil” girişimler, tüketicinin satın alma kararına ve belirli markaların 

seçimine yönelik tutum değişikliğine yansımıştır (Han vd., 2009). Rokka ve Uusitalo (2008), ürün ambalajının 

tüketici seçiminde önemli bir ürün özelliği olduğunu ve yeşil ambalajın tüketicinin tercihi üzerinde bir etkiye 

sahip olduğunu ifade etmiştir. 

Sürdürülebilir Ambalajlama Koalisyonu, sürdürülebilir ambalajlamayı sekiz kritere göre tanımlamıştır. 

Sürdürülebilir ambalajlama; yaşam döngüsü boyunca bireyler ve topluluklar için faydalı, güvenli ve sağlıklı; 

performans ve maliyetler için pazar ölçütlerini karşılayan; üretilebilen, taşınır ve geri dönüştürülür 

yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan; geri dönüştürülmüş kaynak malzemenin kullanımını optimize 

eden; temiz üretim teknolojileri ve en iyi uygulamalar kullanılarak üretilmiş; yaşam döngüsü boyunca sağlıklı 

malzemelerden yapılmış; malzeme ve enerjiyi optimize etmek için fiziksel olarak tasarlanmış ve biyolojik 

olarak ve / veya endüstriyel kapalı döngü sistemlerinde etkili bir şekilde geri kazanılmış ve kullanılan 

yapılardır (Lewis vd., 2007). 

Sürdürülebilir ambalaj tasarımı, yeşil ambalajlama tasarımı ve çevre bilinci olan tasarım kavramları genel 

olarak çevre dostu ambalajlama kavramı ile benzer anlamda kullanıldığı anlaşılmaktadır. Çevre dostu 

ambalajlama konusu yalnızca endüstriyel boyutu ile değil tüketici boyutu ile de ele alınan bir konu olmuştur. 

Literatür incelendiğinde çevre dostu ambalajlama ve tüketici konulu çalışmaların yaklaşık yirmi yıllık bir 

geçmişi olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda odaklanılan konular, çevre dostu ambalajların; tüketicilerin 

satın alma kararındaki etkisini ölçme (Monnot vd., 2015; van Birgelen vd., 2009; Rokka ve Uusitalo, 2008), 

tüketicilerin sosyodemografik ve psikografik özellikleri üzerindeki etkisini anlama (Prakash ve Pathak, 2017; 

Klaiman vd., 2016), belirsizlik ve algılanan risk faktörünün tüketici satın alma kararlarına etkisi (Koenig-Lewis 

vd., 2014) ve planlı davranış (TPB), nedenli eylem (TRA) (Prakash ve Pathak, 2017; Scott ve Vigar-Ellis, 2014; 

van Birgelen vd., 2009) ve anlam yükleme (Attribution) gibi teorilerin (Monnot vd., 2015) ilgili konu analiz 

edilirken ele alınan rasyonel değişkenler arasında sıralandığı görülmüştür. 

2.1. Çevre Dostu Ambalaj Özellikleri 

Ürünün oluşumundan başlayarak kullanım sonrasına kadar geçen her aşamasında bir ürün özelliği olan 

ambalajın hem toplum hem de tüketiciler üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Tüketicilerin satın aldıkları 

ürünün geri dönüşümlü ya da çevre dostu özelliklere sahip olduğunu bilmesi, çevreye duyarlı bir birey olarak 

çevrenin sürdürülebilirliğine ve korunmasına sağladıkları için kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacaktır. 

Yönetimsel olarak ele alındığında düşük çevresel etkiye ve karbon ayak izine sahip ambalajların kullanılması 

(Tamani vd., 2015; Scott ve Vigar-Ellis, 2014) çevre dostu ambalajlama konusundaki temel unsurları 

oluşturduğunu ifade etmek gerekir. Bir sonraki süreçte ambalajlama için kullanılacak malzemenin karar 

verilmesine gelir ki, ambalajın muhtevasının cam, alüminyum, plastik, karton, geri dönüşümlü kâğıt ya da 

diğer organik materyallerden oluşması çeşitli çalışmalara konu olmuştur (Klaiman vd., 2016; Koenig-Lewis 

vd., 2014; Magnier vd., 2016; Rokka ve Uusitalo, 2008).  

Bu başlık altında ele alınan bir diğer husus da ürün üzerinde en az ambalajın kullanılması, hiç kullanılmaması 

ya da çok az plastik materyal kullanılması (Magnier ve Schoormans, 2015) konularına odaklanırken, ambalaj 

üretiminde yenilebilir enerjiden faydalanılması da irdelenmiştir (Jerzky, 2016). Büsser vd., (2008), ürünlerin 

genellikle onları korumak için kullanılan ambalajlardan çok daha yüksek bir doğal değere sahip olduğunu 

belirtmiştir. Yazarlara göre, düşük performans gösteren ambalajlama nedeniyle ortaya çıkan ürün kayıpları 

(bozulma, kırılma), çevre üzerinde, aşırı ambalaj indirgemesinden elde edilen kazançlardan çok daha büyük 

olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Ürünün kullanım aşamasına gelindiğinde ise; ambalajın insan 

hayatına zarar vermeyecek şekilde zehirli unsurlardan (koku, tat vb.) arındırılmış materyallerden oluşmasının 

yanı sıra (Wan vd., 2015), elektrik ve su tüketiminin düşük olması (Banerjee, 2015; Hasan vd., 2012) önemli alt 
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başlıklar olarak dikkat çekmektedir. Çevre dostu ambalajlama konusundaki son aşama ürün kullanımından 

sonra ortaya çıkmaktadır. Bu doğrulta literatürde ele alınan alt başlıklara baktığımızda; geri dönüşüm (Jerzyk, 

2016; Klaiman et al., 2016; Martinho vd., 2015; Tamani vd., 2015), yeniden kullanılabilirlik (Scott ve Vigar-Ellis, 

2014) ve biyo-bozunabilirlik (biodegradable) (Monnot vd., 2015; Scott ve Vigar-Ellis, 2014) kavramlarının ön 

plana çıktığı görülmektedir. 

Yeşil uygulamalara katılan endüstriler çok çeşitli olabilmektedir. Konaklama hizmetleri, restoranlar, emlak 

hizmetleri, otomobil imalatçıları, sağlık ve eczacılık uygulamaları, profesyonel hizmetler ve en yaygın olarak 

da hızlı tüketim mallarını bu listeye dahil edebiliriz. DiPietro ve Gregory (2012) göre bir işletmenin yeşil 

olması, topluma çevre dostu ve çevreye daha az zarar veren sorumlu yöntemler kullanması şeklinde 

yorumlanmıştır. İşletmelerin faaliyetlerinde çevre dostu ambalajlama gibi yeşil uygulamalara yer vermesi, 

çevreye verilen zararı azaltmada etkilidir. Kaynakların koruması, geri dönüşüm programlarına katılmak, geri 

dönüştürülebilir ürünler oluşturmak ve ürünün kullanım ömrü boyunca zehirli kimyasal kullanımını ortadan 

kaldırmak öncelikli faktörler arasında sayılmaktadır (DiPietro, Gregory ve Jackson, 2013).  

Dünyanın pek çok farklı noktasında yeşil ambalajlama ile ilgili uygulamalara rastlamak mümkündür. Örneğin 

Dell, Hindistan’da dizüstü bilgisayar ambalajlarında kullandığı malzemeleri çevre dostu olanlarla 

değiştirmiştir. Aynı şekilde Mcdonald’s servis ambalajlarında geri dönüşümlü olanları tercih etmektedir. 

Hindistan menşeili MRF oto lastiği firması ürettiği MRFZSLK modeli lastiklerinde silis-bazlı kauçuk 

kullanarak çevre dostu uygulamalara katkı sağlamaktadır (Prakash ve Pathak, 2017). Bir başka küresel marka 

olan Nike da benzer şekilde çevre dostu uygulamalara yer vererek; ambalajlarında zehirli kimyasalları 

azaltmak, fiziksel atıkları ortadan kaldırmak, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü teşvik etmek için 

faaliyetlerini ve süreçlerini sürekli olarak geliştirmektedir (Angeles, 2014). 

Çevre dostu ambalaj özelliği taşıyan ürünlerin ve pazarlama uygulamalarının öneminin arttığı günümüzde, 

farklı sektörlerden örneklere rastlamak mümkündür. Plastik şişenin zararlarından ve plastik tüketiminin 

doğaya verdiği zarardan yola çıkarak PepsiCo, plastik tüketimine karşı Aquafina markalı suyunun ABD 

fastfood ve restoran zincirlerinde alüminyum kutularda satışa sunulacağını açıklamıştır. Biyodevrim 

niteliğinde olduğu ifade edilen bir diğer çevre dostu ambalaj uygulaması ise SCOBY adını taşıyor. SCOBY 

ambalaj olarak kullanıldıktan sonra yenilebiliyor veya tohum olarak da kullanılabiliyor. Her bir ambalaj, 

tamamen yerel tarımsal atıklardan elde ediliyor ve bu da %100 oranında gübrelenebilir olduğu anlamına 

geliyor. Tek kullanımlık plastik sorununa sürdürülebilir bir çözüm sunan SCOBY gündelik yaşamda 

kullanılan plastiğin tüm özelliklerini barındırıyor (Üçhisarlı, 2019).  

Ülkemizde de çevre dostu ambalaj kullanımına gerek sivil toplum kuruluşları tarafından gerekse de devlet 

nezdinde geliştirilen yasa ve yönetmeliklerle destekler verilmektedir. Bu bağlamda geliştirilen “Sıfır Atık” 

projesi kapsamında 2018 yılı başından itibaren bir yıllık dönemde kaynağından toplanarak geri kazanılan atık 

miktarı 2,2 milyon ton ambalaj atığı olarak belirlenmiştir (Skylife, 2018). Bir ton plastik atık dönüşümü 

sayesinde 41 kg daha az sera gazı çevreye salınmakta, 5774 KWh enerji tasarrufu sağlanmakta ve 2,3 kat 

depolama alanı kazanılmaktadır. Bir ton kâğıt atık dönüşümü sayesinde ise 177 kg daha az sera gazı çevreye 

salınmakta, 4100 KWh enerji tasarrufu sağlanmakta 17 ağaç kurtulmakta ve 2,5 kat depolama alanı 

kazanılmaktadır (https://sifiratik.gov.tr/). Bu veriler çevre dostu ambalaj kullanımının ne kadar önemli ve 

gerekli olduğunu hem tüketiciler hem de üreticiler bağlamda ortaya koymaktadır. 

2.2. Çevre Dostu Ambalaj ve Farkındalık 

Yeşil pazarlama kapsamındaki çevre dostu uygulamalardan etkilenen en önemli unsurlarında biri şüphesiz 

tüketicilerdir. Postmodern pazarlama ve tüketim anlayışının yayılmasıyla birlikte, tüketiciler sadece kişisel 

hazzı ön plana alarak tüketmek için değil, satın aldıkları ürünün; üretim sistemleri, doğal kaynak etkinliği, 

çevreye karşı duyarlılığı ve zararlı atık konularına da dikkat etmeye başlamışlardır. Yeşil tüketici olarak 

adlandırılan bu tüketiciler, çevre dostu ürünler kullanarak, çevreyi etkileyen zararlı toksinlerin azaltılmasına 

yardımcı olan basit günlük ürünler satın alırlar. Diğer bir deyişle, işlenmemiş kaynakların verimli kullanımı 

ve çevrenin korunması, yeşil ürün tüketimine duyulan isteği de arttırmaktadır (Morel ve Kwakye, 2012). 

Ürün boyutunun en görünür öğelerinden biri olan ambalajlama, yeşil pazarlama faaliyetlerinin de odak 

noktasındadır. Tüketici davranışı alanındaki pek çok çalışma ambalajlamanın tüketici algısındaki yerini konu 

alır. Magnier ve Crié (2015), ambalajlama ile ilgili literatürün, bütünsel ve analitik olmak üzere iki ana 
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yaklaşıma ayrıldığını ifade etmişlerdir. Bütünsel yaklaşım, ambalajı bir bütün olarak ele almakta ve 

özelliklerini bağımsız olarak dikkate almamaktadır. Bu alanda yapılan bazı çalışmalar tüketicilerin paketleme 

algılarını ele almak için nitel yaklaşımlar kullanmıştır (Kniazeva ve Belk, 2007; Underwood ve Ozanne, 1998). 

Öte yandan, analitik yaklaşım ambalajlama özelliklerine bağımsız olarak bakmaktadır ve literatürde genel 

olarak incelenen unsurlar yapısal, görsel ya da sözel olabilir.  Bazı çalışmalar, ürün değerlendirme ve satın 

alma niyetini (Kauppinen ve Luomala, 2010) veya inanç ve tüketicilerin tutumlarını etkilediğini bulmuştur 

(Wilke vd., 2011). Ambalajlama alanındaki az sayıda çalışma çevresel etki üzerine odaklanmıştır (Rokka ve 

Uusitalo, 2008). Araştırmacılar, yaptıkları analizlerinin sonuçlarına göre, ürün paketlemesinin tüketici 

seçiminde önemli bir ürün özelliği olduğunu ifade etmişlerdir. 

Literatüre bakıldığında ekolojik kaygı kavramını ön plana çıkaran pek çok çalışmanın olduğu görülür. Çevre 

yanlısı yaklaşımların bireysel olarak olumlu manada bu kavramdan beslendiği ifade edilmiştir. Giannelloni 

(1998), bireysel ekolojik kaygının öncüllerini; cinsiyet ve gelir değişkenlerini içeren sosyo-demografik yapı ve 

tüketici etkinliği, deneyim, değerler, öz-yönetim ve yardımseverlik gibi değişenleri kapsayan psiko-sosyolojik 

yapılar ile açıklamaya çalışmıştır. Boks ve Stevels (2007) ise, çevre dostu ambalaj faaliyetlerini devlet, bilimsel 

ve tüketici tabanlı olmak üzere üç farklı kategori çerçevesinde ele almıştır. Burada devletin çevre dostu olması, 

tehlikeli maddelerin geri dönüştürülmesi veya atılması gibi yasal düzenlemeleri kapsarken, bilimsel 

uygulamalar genellikle yaşam döngüsüne ilişkin değerlendirmeleri göz önüne alır ve ürünlerin tüm ürün 

yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini belirlemektedir. Bu kategori genellikle bir ürünün gerçek çevresel 

etkisini ölçmek için kullanılacak en doğru ve tarafsız bakış açısı olarak kabul edilir. Son olarak, tüketici 

kategorisi ise, bu çalışmada da olduğu gibi ambalajı, tüketicilerin çevre dostu olma algılarını ele almaktadır.  

van Birgelen vd., (2009), araştırmalarında, içecekler için çevre dostu satın alma ve elden çıkarma kararlarının, 

tüketicilerin çevre bilinciyle ve çevre dostlarıyla ilgili olduğunu bulgulamış ve tüketicilerin, tat ve fiyat 

değişkenleri hariç, çevre dostu içecek ambalajları lehine, hemen hemen tüm ürün niteliklerini değiştirmeye 

istekli olduklarını ortaya koymuşlardır. Koenig-Lewis vd., (2014), tüketiciler üzerinde çevre dostu 

ambalajlamanın duygusal ve rasyonel değerlendirmelerini araştırmış ve satın alma niyetinin genel çevresel 

kaygılardan önemli ölçüde etkilendiğini, ancak faydaların rasyonel değerlendirmelerinden etkilenmediğini 

göstermiştir. Yazarlar, bu bilişsel faydaların, olumlu ve olumsuz olarak hem duygular hem de davranışsal 

niyet üzerinde önemli doğrudan etkilere sahip olduğunu vurgulamışlardır. 

Mainieri vd., (1997), insanların çevresel (geri dönüşüm bilinci gibi) hassasiyetlere sahip olmasının, ürün 

ambalajının çevresel etkileri konusunda bir farkındalık oluşturabileceğini ifade etmiştir. İşletmeler çevre dostu 

bir ürün hakkında farkındalık geliştirirken, satın alma davranışını etkilemek için ürünün tüketici ve çevresel 

özellikleri hakkındaki bilgilerini artırmaya çalışırlar. Bu farkındalığın oluşması, işletmelerin çevre dostu 

ambalajlı ürünler geliştirmeleri ve bunun tüketiciler tarafından talep görmesi noktasında oluşabilecek direnci 

de bertaraf edebilecektir (Yacoob ve Zakaria, 2011). Noor vd., (2016), araştırmalarında, tüketicilerin çevre 

farkındalığı ve çevre kalitesinin bozulmasına yönelik algısının, çevre dostu tutum sergilemelerine ve bunun 

da satın alma faaliyetlerini çevre dostu ürünlere dönüştürdüğünü ifade etmişlerdir.  

2.3. Çevre Dostu Ambalaj İçin Ödeme İsteği  

Ödeme isteği (Willingness to Pay-WTP) kavram olarak baktığımızda tüketicilerin bir ürünü satın almak için 

ödemeye razı olduğu miktarı tanımlamaktadır. Tüketicilerin ödeme isteği; belli miktardaki soyut ya da somut 

bir değere alıcıların ödemek istediği maksimum fiyat seviyesidir. Alıcının almak istediği miktara tahsis ettiği 

sübjektif değerin oran ölçekli bir ölçütüdür. Tüketici ürünü, ödeme isteğinin satın alma fiyatını aştığı, bir dizi 

alternatif ürün arasından tercih eder (Wertenbroch ve Skiera, 2002, s.228).  

Herhangi bir alanda bireylerin ileride oluşacak tercihlerinin belirlenmesinde değişik yöntemler 

izlenebilmektedir. Sanal tercih (Stated Preference, SP), gerçekçi tercih (Revealed Preference, RP) ve Konjoint 

analizi (Conjoint Analysis) yöntemleri tercih belirlemede kullanılırlar (Ben-Akiva vd., 1994). Breidert vd., 

(2006), ödeme isteğinin ölçümünde kullanılacak sınıflandırmayı sanal ve gerçekçi tercih olmak üzere iki 

boyutta ele almışlardır. Gerçekçi tercih yöntemleri, davranışları en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olduğunu 

varsaymakta ve bireylerin nasıl seçim yaptıklarını analiz ederek tüketicilerin tercihlerinden sonuçlar 

çıkarmaktadır. Gerçekçi tercihi kullanan çalışmalar, doğal ve tasarlanmış deneyler dahil olmak üzere, bireyler 

tarafından yapılan seçimleri sıklıkla analiz eder. Sanal tercih yöntemleri ise, bireylerin neyi seçeceğini ortaya 

çıkarmak için mülakat sorularına ve anketlere verilen cevapları kullanır. Sanal tercih metotları genellikle 
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eleştirilen yöntemler arasındadır, bunun nedeni varsayımsal önermelere bağlı olarak yanlılığa (biased) 

eğilimli olmaları ve gerçek dünya koşullarını mükemmel bir şekilde yansıtamadıklarına yönelik gözlemlerdir. 

Sonuç olarak, gerçekçi tercihler tipik olarak tercih edilir çünkü bireyin gerçek tercihlerini daha doğru bir 

şekilde yansıtırlar. 

2.4. Satın Alma Niyetini Etkileyen Çevre Dostu Ambalaj Değişkenleri 

Satın alma niyeti değişkeni pazarlama literatüründeki pek çok çalışmada ana değişkenlerden biri olmuştur. 

Yapılan bir araştırmada (Ozsacmaci, 2018), yeşil pazarlama faaliyetlerinin yeşil marka farkındalığı ve tüketici 

satın alma niyeti üzerindeki aracılık etkisi incelenmiş yeşil pazarlama uygulamalarının çeşitliliği ve tüketicinin 

bu uygulamalara karşı tutumunun satın alma niyeti üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. 

Literatüre bakıldığında çevre dostu ambalaj özelliklerini etkileyen pek çok çevresel faktörün olduğu 

gözlenmektedir. Önceki bölümlerde değindiğimiz ve bu çalışmanın da kavramsal modelini oluşturan; 

çevresel tutum, fiyat, tasarım, algılanan kalite, beklenen fayda ve bilgi birikimi değişkenleri alt başlıklar 

halinde bundan sonraki bölümlerde ele alacağız. 

2.4.1. Çevresel Tutum 

Literatürde tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen önemli değişkenlerden biri de tutum kavramıdır. 

Tutumlar tüketicilerin ürün tercihlerine yansıdığı gibi son dönemlerde özellikli olarak ambalaj tercihlerinde 

de rol oynamaktadır. Ambalajlama tüketicinin satın alma anındaki odaklanmasında devreye girerek satın 

alma kararını etkileyebilmekte ve tüketiciyi rakip markalar arasında bir seçim yapmaya yönlendirmektedir 

(Jerzyk, 2016). Yapılan birtakım araştırmalar (Hidalgo-Baz vd., 2017) ürün imalatçılarının ambalajlama 

kararlarında tüketici tercihlerinin önemli bir yer tutması ve ürünün başarısı açısından da oldukça belirleyici 

olduğu ifade edilmiştir. 

Çevresel tutum, bireyin, özellikle çevresel davranışa ilişkin olarak ortaya koyduğu performansına bağlı 

olumlu ya da olumsuz değerlendirmesini ifade eder (Maichum vd., 2017). Gerekçelendirilmiş Eylem Teorisi 

(TRA) kapsamında da ele alındığı gibi, Ajzen ve Fishbein (1980), bireyin tutumunun davranışsal niyetleri 

üzerinde doğrudan etkileri olduğunu ve bu bağlamda da çevresel tutumun, tüketicilerin çevre dostu ürünlere 

yönelik satın alma niyetini tahmin etmede önemli değişkenlerden biri olduğunu ifade etmiştir.  

Tüketicilerin tercih ettiği çevre dostu olmayan ambalajlar ve geri dönüştürülemeyen plastik ambalajlar, 

ürünün kullanımına karşı olumsuz bir tutum yaratmıştır. Önceki çalışmalar, çevre dostu ambalajlanmış 

ürünlere yönelik tüketici tutumunun satın alma niyetini etkilediğini göstermektedir (Limbu ve diğerleri, 

2012). Cheah ve Phau (2011), çevre dostu ürünlere karşı olumlu tutum sergileyen tüketicilerin bunları satın 

almak için daha fazla istekli olduklarını bulgulamıştır. Bu noktadan hareketle çevre dostu ürünlere karşı 

oluşan bu olumlu tutumun çevre dostu ambalajlı ürünlere yansıması da olumlu olacaktır. 

2.4.2. Bilgi Birikimi 

Karatu (2015)’ya göre bilgi birikimi, tüketicilerin bilgileri bulma yeteneği ve belirli ürün grupları hakkında 

sahip olduğu bilgi miktarıdır. Alavi ve Leidner (2001) ise bilgi birikimini, bireyin etkin eyleme geçme 

kapasitesini artıran haklı kişisel inanç olarak tanımlamıştır. Bu çalışma özelinde yorumlamak gerekirse, çevre 

dostu ambalajlama ile ilgili bilgi birikimi, tüketicilerin “yeşil” kavramı ile ilgili sahip oldukları bilgileri nasıl 

yorumladıklarıyla doğru orantılıdır. Tüketicilerin yeşil ürünler satın alma konusundaki tutumları, ömürleri 

boyunca biriktirdikleri yeşil ürünler kavramına yönelik inanç ve bilgilerinden oluşmaktadır. Çevre bilgisi ise, 

doğal çevre ve onun ana ekosistemleri ile ilgili gerçekler, kavramlar ve ilişkiler hakkında genel bir bilgi olarak 

tanımlanabilir. Çevre dostu ambalaj ürünüyle ilgili tüketici ne kadar fazla bilgi sahibi olursa, bu ürünlere 

yönelik satın alma niyetini de o kadar artıracak olan olumlu görüş o kadar fazla olacaktır. Bu bağlamda 

tüketici algısı da bilgi ile bağlantılıdır ve tüketicilerin satın alma faaliyetlerini belirlemelerine yardımcı olan 

önemli bir araçtır.  

2.4.3. Fiyat 

Yeşil ürünler için geliştirilecek fiyatlandırma stratejisi konvansiyonel ürünlerden farklı olarak, katlanılan ek 

maliyetler de göz önüne alındığında daha üst seviyede belirlendiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan fiyat, 

tüketici satın alma niyetini ve kararını etkileyen önemli stratejik kararlardan biridir. Morel ve Kwakye (2012), 

ürün satın alma kararında kalite ve fiyat arasında bir ilişki olduğunu ifade etmiştir. Çevre dostu ambalajlı 
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ürünün, pazarda pahalı bir ürün olarak bilinmesinin nedenleri arasında; ürün güvenliği prosedürleri, yüksek 

kalite standartları ve çevre kriterlerine daha fazla dikkat edilmesi sayılmaktadır (Royne vd., 2011). Fiyatı 

yükselten bir diğer neden olarak talep eksikliği de gösterilebilir. Bunların yanı sıra Creyer (1997), tüketicilerin 

yeşil ambalajlı ürün için daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olmalarını, şirketin “yeşil” seçimlerinden dolayı 

bir ödüllendirme davranışı şeklinde yansıdığını ifade etmiştir.  

2.4.4. Beklenen Fayda 

Yeşil ürünlerin ve yeşil organizasyonların rekabetçi bir ortamdaki potansiyel faydaları önemli bir tartışma 

konusudur. Çevre dostu satın alma davranışının benimsenmesinde sağlık, güvenlik, sembolizm ve statü gibi 

bir dizi faydanın rolü büyüktür (Ottman, vd., 2006). Bu alandaki araştırmalar çevre dostu ambalajlı ürünlerde 

kullanılan yeşil teknolojinin sadece çevreye değil, aynı zamanda tüketici ve ekonomiye, yeni ürünler ve 

pazarlar geliştirerek fayda sağladığı ifade edilmektedir (Drozdenko, vd., 2011). Magnier ve Crié (2015:359), 

yaptıkları çalışmada algılanan fayda değişkeni bireysel ve pro-sosyal fayda olmak üzere iki boyutta 

(Thogersen, 2011) ele almıştır. Bireysel/özel fayda kapsamında; sağlık, elverişli olma (ambalaj azalmasına bağlı 

olarak), fiyatta düşme (ambalaj azalmasına bağlı olarak), sosyal değer (çevre dostu ürün satın alma) ve 

duygusal değer (daha iyi birey olma) değişkenleri incelenmiştir.  

2.4.5. Algılanan Kalite 

Algılanan kalite, bir ürünün kalitesine ilişkin genel tüketici algısını ifade etmekte ve aynı zamanda rakip 

ürünler karşısında tüketicilerin bir ürünün üstünlüğüyle ilgili genel yargılarını temsil etmektedir. Ayrıca, 

algılanan kalite ve satın alma niyeti değişkenlerinin pozitif bir korelasyona sahip olduğu ifade edilmiş, 

algılanan kalitenin satın alma niyetini öngörmede kullanabileceği belirlenmiştir (Tsiotsou, 2006). Bazı 

araştırmalar (Shahira vd., 2016), tüketicilerin yüksek ürün kalitesini algıladığında, daha güçlü bir şekilde 

tekrar alım niyetinde olacaklarını göstermektedir. Agyeman (2014)’a göre kalite, çevresel kaygının ve fiyat 

değişkenlerinden sonra tüketici satın alma niyetini etkileyen üçüncü en önemli değişken olarak ifade etmiştir. 

Ürün ambalajının kalitesi ise, ürünün kalitesini temsil eden önemli bir ürün boyutudur. Johnson ve Ettlie 

(2001), performansın sonucu olarak ortaya çıkan ürün kalitesini, kişiselleştirme ve hatalardan arınma derecesi 

olarak etiketlenebileceğini ve aynı zamanda ürünün müşteri gereksinimlerini karşılama derecesinin bir 

yansıması olarak ifade etmiştir.  

2.4.6. Tasarım 

Ürün ambalajı sahip olduğu birtakım özelliklerinden dolayı satışı arttıran ve kolaylaştıran bir ürün boyutu 

olarak kabul edilebilir. Bu özelliklerinden biri de ürünü tüketici gözünde daha çekici hale getirerek, ürün 

imajına katkı sağlayan ambalaj tasarımıdır. Tasarım konusu çevre dostu ambalajlama kapsamında ele 

aldığımızda karşımıza eko-tasarım ambalaj kavramı (Holdway, vd., 2002) çıkmakta ve kaynak azaltma, 

yeniden kullanma, geri dönüşüm ve atık giderme gibi özellikleriyle tanımlanmaktadır. Magnier ve Crie 

(2015)’de eko-tasarım konusunu ekolojik ipuçları değişkenleri ile incelemiş ve yapısal ipuçları (malzeme, 

boyut, şekil gibi), grafiksel / ikonik ipuçları (renkler, görseller gibi) ve bilgilendirme ipuçları (çevresel etiket, 

sertifikalar, izinler gibi) olmak üzere üç kategoriye ayırmıştır. Ayrıca araştırmacılar, tüketicilerin eko-tasarıma 

sahip ürünlere olumlu tepkiler verdiği ve işletmelerin eko-tasarımlı ambalaj kullanımı ile markalarında 

rekabetçi üstünlük elde edebileceklerini bulgulamışlardır. Çevre dostu ambalajların tasarımı ve tarzı 

tüketiciler tarafından satın alım miktarında artışa yol açabilmektedir. Aksi takdirde talep ve farkındalık 

eksikliği nedeniyle, çevre dostu ambalaj kullanımı işletmeler için yüksek maliyetlere neden olmaya devam 

edebilecektir (Barbara, 2012). 

3. Araştırma Metodolojisi 

Bu araştırmanın amacı, çevre dostu ambalajlı market ürünlerine ait fiyat, tasarım, algılanan kalite, çevresel 

tutum, beklenen fayda ve bilgi birikimi değişkenlerinin tüketicilerin tutumlarına, farkındalıklarına ve satın 

alma niyetlerine olan etkisini ortaya koymaktır. Mevcut literatür incelendiğinde, genel olarak geçmiş 

çalışmalara konu olan değişkenler saptanmış ve araştırmaya dahil edilmiştir. Buna göre; fiyat (Morel, 2012; 

Van Birgelen vd., 2009), tasarım (Magnier ve Crie, 2015), algılanan kalite (Chang ve Fong, 2010; Tsiotsou, 2006), 

Çevresel Tutum (Prakash ve Pathak, 2017; Maichum vd., 2016; ;  Kim vd., 2013; Han vd., 2009), Beklenen Fayda 

(Magnier ve Crie, 2015; Thogersen, 2011; Ottman vd., 2006) ve bilgi birikimi (Koenig-Lewis vd., 2014; Alavi ve 
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Leidner, 2011) değişkenleri, çevre dostu ambalajlı market ürünlerine etkisi incelenecek olan bağımsız 

değişkenler olarak belirlenmiştir.   

Bu çalışma nicel verilere dayalı genel tarama modelinde (betimsel) uygulamalı bir araştırma örneği 

sunmaktadır. Betimsel araştırmalar geniş bir uygulama alanına hitap etmesinin yanı sıra nesnelerin, 

tüketicilerin, toplulukların ve çevrelerin özelliklerini tarif etmektedir. Amaç bir problemi ya da mevcut 

durumu anlamaya, tanımaya ya da tahmin etmeye yöneliktir (Nakip ve Yaraş, 2017:52). Araştırma 

kapsamında tüketicilerin çevre dostu ambalaj özelliklerini niteleyen çeşitli değişkenlerin (fiyat, tasarım, 

algılanan kalite, beklenen fayda, çevresel tutum ve bilgi birikim) tüketicilerin çevre dostu ambalajlı ürünlere 

yönelik tutum ve satın alma niyetleri üzerindeki etkisinin analiz edilmesini hedeflenmektedir. Bunların yanı 

sıra tüketicilerin çevre dostu ambalajlama konusundaki farkındalık seviyelerini de ortaya koymak 

hedeflenmiştir.  

3.1. Veri Toplama Yöntemi ve Örneklem 

Araştırmaya veri toplamak amacıyla nicel veri toplama yöntemlerinden anket yöntemi tercih edilmiştir. Anket 

verileri, onlineanketler.com adresi aracılığıyla 02.12.2019 tarihinden itibaren iki ay süreyle toplanmış ve tasnif 

edilmiştir. Gözlem ve diğer nitel yöntemler ile karşılaştırıldığında, anket yöntemi önemli miktarda verinin 

ekonomik ve etkili bir yolla toplanabilmesini sağlar ve genellikle büyük örneklem hacmi gerektirir (Burns ve 

Bush, 2015: 144). 

Bu çalışmada ele alınan değişkenler; fiyat, tasarım, algılanan kalite, çevresel tutum, beklenen fayda, bilgi 

birikimi, çevre dostu ambalajlı ürünlere yönelik tutum ve satın alma niyeti olarak belirlenmiştir. Bu noktadan 

hareketle veri toplamak amacıyla hazırlanan anket tasarımı da yapısal olarak literatür taramasında yer alan 

ölçeklere dayanmaktadır. Tablo 1’de araştırmada kullanılan değişkenler, bu değişkenleri ölçmek için 

kullanılan ifadeler ve ölçeklerin uyarlandığı kaynaklar sıralanmaktadır. Uyarlanan ölçeklerde market ürünleri 

kategorik olarak belirlenmiş ve deneklere yöneltilen sorularda herhangi bir marka ya da kurum adı ön plana 

çıkarılmamıştır. Geliştirilen anket soruları içerisinde yaş, cinsiyet, gelir durumu ve eğitim durumundan 

oluşan demografik faktör sorularının yanı sıra, ana ölçek ifadelerinin yer aldığı 5’li Likert-tipinde sorular da 

kullanılmıştır. Ankete katılan deneklerden ifadelere katılma derecelerini,1: Kesinlikle Katılmıyorum ile 5: 

Kesinlikle Katılıyorum aralığında değerlendirmeleri istenmiştir. Bu sorulara ek olarak; deneklerin alışveriş 

sıklığı ve sektör sıralama tercihlerinin ölçüldüğü soru tipleri de mevcuttur. Toplanan veriler uygun şekilde 

kodlandıktan sonra SPSS 21.0 istatistik programı kullanılarak tasnif ve analiz edilmiştir.  

Araştırmaya dahil edilecek örneklemi belirlemek amacıyla, olasılıksız örnekleme yöntemlerinden kolay 

ulaşılır (kolayda) örnekleme yöntemi benimsenmiş ve bu işlem için çevrimiçi anket uygulaması 

yürütülmüştür. Kolay ulaşılır örnekleme yaklaşımı, potansiyel katılımcı kişiler arasında kişisel seçme 

mantığına dayanır (Daşdemir, 2016:291). Çevrimiçi anketin kullanılmasında amaç tüketicilere ulaşım 

konusunda hız ve kolaylık sağlarken, aynı zamanda maliyet avantajı ve verilerin analiz programına 

aktarılmasını da daha elverişli kılmaktadır.  

Araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayan 17 yaş ve üzeri tüketiciler oluşturmaktadır. Hedef ana kütleden 

seçilecek olan örneklem büyüklüğünün tespitinde literatürde kabul görmüş ve sıklıkla kullanılan değerler 

üzerinde durulmuştur. Bu noktadan hareketle; yapılan hesaplamalar sonucunda (Nakip ve Yaraş, 2017:289), 

ana kütleye 0,05 örneklem hatasında, %95 güvenilirlik düzeyinde çıkan örneklem büyüklüğü minimum 384 

olarak tespit edilmiştir. Örneklemin ana kütleyi temsil edebilmesini sağlamak amacıyla elde edilmesi 

düşünülen değerlerin üzerinde bir örneklem büyüklüğü olarak 450 seçilmiş, bunlardan da 401 tanesi 

incelenerek araştırmaya dahil edilmiştir.   

Bu çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğinin test edilebilmesi için Cronbach Alfa Analizi yapılmış, α 

katsayı değerleri hesaplanmıştır. İç tutarlılık katsayısı olarak da nitelenen Cronbach Alfa (α) değerlerinin 

kabulü için sınır değer olan 0,60’tan yüksek olması istenen bir durumdur (Nakip ve Yaraş, 2017:196). 

Araştırmada kullanılan ölçeğin alfa değeri 0,929 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, ölçeğin yüksek derecede 

güvenilir olduğunu söylemek mümkündür.  

Araştırma için geliştirilen hipotezlerin analizinde, T-testi, ANOVA ve Çoklu Regresyon analizleri 

kullanılmıştır. İnternet ortamında elde edilen veriler, gerekli kodlama ve veri temizliği yapıldıktan sonra 

paket programa aktarılmıştır. 
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Tablo 1. Değişkenler ve İfadeler 

Değişkenler Ölçekler İfadeler 

Bilgi Birikimi • Koenig-Lewis vd., 

2014 

• Alavi ve Leidner, 

2011  

• Günlük yaşantımda çevresel sorunlara karşı 

duyarlıyım. 

• Çevre sorunları hakkında çok bilgiliyim. 

• Ürün paketlerindeki çevresel ifadeleri ve sembolleri 

anlıyorum. 

• Çevreye zarar vermeyen ekolojik ürünler 

kullanıyorum. 

Tasarım • Magnier ve Crie, 

2015 

• Çevre dostu bir şekilde ambalajlanmış ve geri 

dönüşüm için kolaylaştırılmış yeşil ürünler satın alma 

ihtimalim daha yüksektir. 

• Çevre dostu ambalajlı ürünü renginden ve üzerindeki 

görsellerden tanırım. 

Algılanan Kalite • Chang ve Fong, 

2010 

 

• Tüketicilerin çevresel beklentilerinin karşılanması bir 

kalite göstergesidir. 

• Çevre dostu ambalajlı ürünün kalitesi yüksektir. 

• Çevre dostu ambalajlı ürünlerin kalitesine diğer 

ürünlere göre daha çok güvenirim. 

Çevresel Tutum • Han vd., 2009 

• Kim vd., 2013 

• Maichum vd., 2016 

• Çevre dostu ürünler yaygınlaşmalıdır. 

• Çevre dostu ambalaj kullanımı çevre için iyidir. 

• Çevre dostu ürünlere karşı olumlu bir tutuma sahibim. 

Beklenen Fayda • Magnier ve Crie, 

2015 

• Thogersen, 2011 

• Ottman vd., 2006 

• Çevre dostu ambalajlı ürünlerin daha sağlıklı 

olduğunu düşünüyorum. 

• Çevre dostu ambalajlı ürünlerin doğal kaynakların 

korunmasında katkı sağladığını düşünüyorum. 

• Çevre dostu ambalajlı ürünler kullandığımda kendimi 

daha iyi bir birey olarak görüyorum.    

Fiyat • Morel, 2012 

• Van Birgelen vd., 

2009 

• Çevre dostu ambalajlı ürünler satın almamda fiyat 

faktörü belirleyicidir. 

• Çevre dostu ambalajlı ürün fiyatının yüksek olması 

ürünün kalitesinin yüksek olduğunu gösterir. 

Daha Fazla 

Ödeme İsteği ve 

Satın Alma 

Niyeti 

• Wee vd., 2014 

• Kim vd., 2013 

• Wertenbroch ve 

Skiera, 2002 

• Çevre dostu ambalajlı ürünler almayı tercih ederim.  

• Normal ürünlerden daha pahalı olsalar bile çevre dostu 

ambalajlı ürünler satın alırım.  

• Olumlu çevresel katkısı nedeniyle bir dahaki sefere 

çevre dostu ambalajlı ürünler satın almak istiyorum. 

Çevre Dostu 

Ambalajlı 

• Wee vd., 2014 • Çevre dostu ambalajlı ürünler almaya gayret ederim.  
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Ürünlere Yönelik 

Tutum 

• Han vd., 2009 

• Magnier ve Crie, 

2015 

• Çevre dostu ambalajlı ürünler kullandığımda kendimi 

çevreye karşı daha sorumlu bir birey olarak 

görüyorum. 

• Çevre dostu ambalaj kullanımı çevrenin korunması 

için gereklidir. 

3.2. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmada, çevre dostu ambalajlı market ürünlerine ait (fiyat, tasarım, algılanan kalite, çevresel tutum, 

beklenen fayda ve bilgi birikimi) değişkenlerin tüketicilerin tutumlarına, farkındalıklarına ve satın alma 

niyetlerine olan etkisini ortaya koymak ve tutumlarının çeşitli demografik faktörlere göre fark gösterip 

göstermediğini görmek amacıyla sekiz hipotez geliştirilmiştir.  

H1: Fiyat, tasarım, algılanan kalite, çevresel tutum, beklenen fayda ve bilgi birikimi değişkenleri tüketicilerin 

çevre dostu ambalajlı ürünlere yönelik tutumlarını olumlu etkiler. 

H2: Fiyat, tasarım, algılanan kalite, çevresel tutum, beklenen fayda ve bilgi birikimi değişkenleri tüketicilerin 

çevre dostu ambalajlı ürünleri satın alma niyetlerini olumlu etkiler. 

H3: Çevre dostu ambalajlı ürüne yönelik tutum tüketicilerin satın alma niyetini olumlu etkiler. 

H4: Çevre dostu ambalajlı ürüne yönelik farkındalık durumu satın alma niyetini olumlu etkiler. 

H5: Çevre dostu ambalajlı ürüne yönelik tutum cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

H6: Çevre dostu ambalajlı ürüne yönelik tutum gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

H7: Çevre dostu ambalajlı ürüne yönelik tutum yaşa göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

H8: Çevre dostu ambalajlı ürüne yönelik tutum eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

3.3. Araştırmanın Kısıtları 

Araştırmanın en büyük kısıdını örneklem türü ve büyüklüğü oluşturmaktadır. Anketin kolay ulaşılabilir 

örnekleme yaklaşımı sonucunda ortaya çıkan sınırlı gruba uygulanmış olması, elde edilen verilerin 

genellemesini güçleştirmektedir. Bu doğrultuda, araştırmanın sonuçlarının sadece anket uygulamasının 

yapıldığı kitle ile sınırlı kaldığı yorumunu yapmak mümkündür. Ayrıca, araştırmaya sadece market 

ürünlerinin dahil edilmesi, çevre dostu ambalaj kullanan diğer sektörlerin çalışma kapsamı dışında 

bırakılmasına neden olmaktadır. Bunların yanı sıra, zaman kısıdından dolayı, araştırma kapsamında anket 

uygulanan kitlenin yeşil pazarlama faaliyetleri ya da çevre dostu ambalajlama konusunda eşit bilgi ve ilgiye 

sahip oldukları varsayılmaktadır, bu da çalışmaya ilişkin önemli bir kısıt oluşturmaktadır. 

4. Araştırmanın Bulguları  

Araştırma kapsamında ankete katılan bireylerin sosyo-demografik profillerine baktığımızda (Tablo 2), 

katılımcıların %56,4’ünün kadın, %43,1’inin ise erkeklerden oluştuğu görülürken, katılımcıların büyük bir 

çoğunluğunun 26-34 ve 35-43 yaş aralığında (%60,6) kümelendiği belirlenmiştir. Katılımcıların eğitim 

düzeylerine baktığımızda ise lisans seviyesinde eğitime sahip olanların (%59,1) diğer eğitim seviyelerine göre 

baskın olduğu söylenebilir. Katılımcıların gelir düzeyinde; 8000TL (%33,7) ve üzeri gelire sahip bireyler ön 

plana çıkarken bunu 4000-5999TL (%27,2) gelire sahip bireylerin takip ettiği gözlenmiştir. 
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Tablo 2. Demografik Analiz Değerleri 

Yaş grupları n % 

17-25 58 14,5 

26-34 109 27,2 

35-43 134 33,4 

44-51 53 13,2 

52-59 35 8,7 

60 ve üzeri 12 2,7 

Cinsiyet   

Kadın 227 56,4 

Erkek 174 43,1 

Eğitim Düzeyi   

Lise ve altı 28 7,0 

Ön Lisans 70 17,5 

Lisans 237 59,1 

Lisansüstü 66 16,2 

Gelir Düzeyi   

0-1999TL 14 3,5 

2000-3999TL 63 15,7 

4000-5999TL 109 27,2 

6000-7999TL 75 18,7 

8000TL ve üzeri 140 33,7 

Toplam 401 100 

Çalışmaya veri toplamak amacıyla sorulan sorulardan biri de katılımcıların marketlerden alışveriş yapma 

sıklığı olmuştur. Tablo 3’te de görülebileceği gibi tüketicilerin büyük bir bölümünün (%49,4) haftada en az 2-

3 defa marketlere uğradıkları anlaşılmaktadır. Her gün marketten alışveriş yapanların oranı ise %22,7 olarak 

belirlenmiştir. Bu sonuçlar ankete katılan bireylerin araştırma konusu ile ilgili bir fikre görüşe sahip olabileceği 

ve tutarlı saptamalar yapabileceğini gösterebilir. 

Tablo 3. Bireylerin Alışveriş Yapma Sıklıkları 

Alışveriş Sıklığı n % 

Her gün 94 22,7 

Haftada 2-3 defa 204 49,4 

Haftada 1 defa 60 14,7 

Ayda 2-3 defa 25 6,1 

Ayda 1 defa 18 4,4 

Toplam 401 100 

Araştırmada katılımcılardan elde edilmek istenen bir diğer önemli bilgi de verilen ürün kategorilerinden 

hangilerinde çevre dostu ambalaj kullanımına en çok dikkat ettikleridir. Bu bağlamda katılımcılara yedi genel 

kategori tanımlanmış ve bunlar arasından önem derecesine göre bir sıralama yapmaları beklenmiştir. Çıkan 

frekans sonuçları ve yüzdelik değerlere bakıldığında; önem sıralamasında ilk sırada gıda ürünlerinde çevre 

dostu ambalajlı ürün kullanımına dikkat edenlerin çoğunlukta olduğu gözlenmektedir (%51,1). Aynı 

kategoride ikinci derecede çevre dostu ambalajlı ürün kullanımını önemli bulanların oranı ise %20,4 olarak 

saptanmıştır. Gıda ürünlerinden sonra önem sıralamasına göre çevre dostu ambalajlı ürün kullanımına dikkat 

edenlerin ilk sırada yer verdikleri kategori içecek kategorisi (%18) olurken bunu sırasıyla; bebek bakımı 

ürünleri (%13,5), kişisel bakım ve kozmetik ürünleri (%8,7), temizlik ürünleri (%4), elektronik ürünleri (%2,2) 

ve zücaciye (%1) ürünlerinin takip ettiği anlaşılmaktadır. 
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6. Hipotez Testleri 

Çalışma kapsamında fiyat, tasarım, algılanan kalite, çevresel tutum, beklenen fayda ve bilgi birikimi 

değişkenlerinin tüketicilerin çevre dostu ambalajlı ürünlere yönelik tutumları üzerindeki etkisinin ölçmek 

amacıyla H1 hipotezine “Çoklu Regresyon Analizi” yapılmıştır (Tablo 5).  Çoklu Regresyon Analizi, iki 

değişkenli regresyon analizinin, regresyon denkleminde birden fazla bağımsız değişkenin kullanıldığı bir 

uzantısıdır. Bağımsız değişkenlerin eklenmesi, regresyona ilave boyut veya eksen katacağı için 

kavramsallaştırılmasını zorlaştırmaktadır. Ancak, tahminler normalde bir faktör yerine çok sayıda faktöre 

bağlı olduğu için, bağımsız değişkenlerin sayısının artması regresyon modelini daha gerçekçi hale 

getirmektedir. Çoklu regresyonun tüm özellikleri ki değişkenli regresyonla benzerlik göstermektedir. 

Aralarındaki temel fark, çoklu regresyonda birden fazla bağımsız değişkenin kullanılmasıdır. Çoklu 

regresyon güçlü bir araçtır, çünkü hangi değişkenlerin bağımlı değişkenle ilişkili olduğunu, her bir faktörün 

bağımlı değişkeni nasıl ve ne kadar etkilediğini göstermektedir (Burns ve Bush, 2015: 384-385). Araştırmanın 

ana hipotezinde birden fazla bağımsız değişkenin test edilmesi amaçlandığından Çoklu Regresyon analizi 

kullanılmıştır. H1 hipotezine yapılan analiz sonucunda değişkenlerin, tüketicilerin tutumları üzerindeki etkisi 

istatistiki açıdan anlamlı bulunmuş, H1 hipotezi kabul edilmiştir (sign: 0,000). R değerine göre (0,814) 

değişkenler arasında pozitif ve kuvvetli bir ilişkinin var olduğu görülürken, determinasyon katsayısına göre 

(R2=0,662) fiyat, tasarım, algılanan kalite, çevresel tutum, beklenen fayda ve bilgi birikimi değişkenlerinin 

tüketicilerin çevre dostu ambalaja yönelik tutumları üzerindeki etkisinin %66 olduğunu söylemek 

mümkündür. Beta katsayılarına bakıldığında ise; tüketicilerin tutumlarına etkisinin en yüksek olan 

değişkenin beklenen fayda (β=0,512) olduğu görülürken, bunu sırasıyla, çevresel tutum (β=0,20), tasarım 

(β=0,187), algılanan kalite (β=0,079), bilgi birikimi (β=0,060) değişkenleri takip etmektedir. En az etki eden 

değişkenin ise fiyat değişkeni (β=0,015) olduğu belirlenmiştir.  

Doğrusal regresyon analizinin temel varsayımlarından biri, hata terimlerinin sıfır ortalama ve sabit varyansla 

normal dağılmalıdır (Alpar, 2013). Regresyon modellerinde hataların otokorelasyonuna karşı en yaygın test 

Durbin-Watson'un sınır testidir (Dufour ve Dagenais, 1985). Durbin-Watson d denklemi ile tanımlanır ve üst 

ve alt sınırı sırasıyla d1 ve du olarak tablolandırırlar. Test prosedürü şu şekilde özetlenebilir: d <d1 ise, pozitif 

seri korelasyon olmadığı yönündeki sıfır hipotezini reddedilir; d> du ise sıfır hipotezini kabul edilir; d1 ≤d ≤ 

du ise test sonuç vermez (Habibagahi ve Pratschke, 1972).  Otokorelasyonun belirlenmesi için yapılan Durbin-

Watson testine göre, modelde otokorelasyon olmadığı saptanmıştır (DW=1,91) (Tablo 4).   

Tablo 4. H1 Hipotezine ait Genel Değerler 

Model R R2 Adjusted R2 Std. Err. Durbin-Watson 

1 ,814a ,662 ,657 ,36800 1,916 

 

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi ile ilgili bir başka varsayım, iki açıklayıcı değişken ilişkilendirildiğinde var 

olan çoklu bağlantı doğrusallık problemidir (Mazzocchi, 2011). Çoklu doğrusallığı tahmin etmenin bir yolu, 

kestiricilerle ilişkilendirildiğinde tahmini bir regresyon katsayısının varyansının ne kadar arttığını 

değerlendiren varyans şişme faktörüdür (VIF). Hiçbir faktör ilişkilendirilmediyse, VIF'lerin tümü 1 olacaktır. 

Varyans şişme faktörü (VIF) 1'e eşitse, regresörler arasında çoklu eşleniklik yoktur, ancak VIF 1'den büyükse, 

regresörler orta derecede ilişkili olabilir. 5 ve 10 arasındaki bir VIF, sorunlu olabilecek yüksek korelasyonu 

göstermektedir. VIF ve tolerans değerlerine göre, bağımsız değişkenler arasında çoklu eş doğrusallık 

probleminin olmadığı görülmektedir (Tablo 5). 
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Tablo 5. H1 Hipotezine ait Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

  

Beta 

 

t 

 

Sig. 

Çoklu Bağlantı İstatistikleri 

Tolerans VIF 

 

(Constant)  -,273 ,785   

Bilgi Birikimi ,060 1,474 ,141 ,516 1,939 

Tasarım ,187 4,843 ,000 ,583 1,716 

Alg. Kalite ,079 1,951 ,052 ,525 1,905 

Çevresel Tutum ,200 4,827 ,000 ,502 1,990 

Beklenen Fayda ,512 11,582 ,000 ,444 2,254 

Fiyat -,015 -,434 ,665 ,698 1,433 

  Bağımlı Değişken: Tutum                 R= 0,814, R2= 0,662, F= 127,273, sign.=0,000 

Fiyat, tasarım, algılanan kalite, çevresel tutum, beklenen fayda ve bilgi birikimi değişkenlerinin tüketicilerin 

çevre dostu ambalajlı ürünleri satın alma niyetlerine etkisini ölçmek amacıyla H2 hipotezine yapılan Çoklu 

Regresyon Analizi sonucunda anlamlılık düzeyi 0,05’ten küçük çıktığı için (sign: 0,000) H2 hipotezi kabul 

edilmiştir (Tablo 6).  

Tablo 6. H2 Hipotezi Analizine ait Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

  

Beta 

 

t 

 

Sig. 

Çoklu Bağlantı İstatistikleri 

Tolerans VIF 

 

(Constant)  2,205 ,028   

Bilgi Birikimi ,169 3,744 ,000 ,516 1,939 

Tasarım ,233 5,481 ,000 ,583 1,716 

Alg. Kalite ,194 4,334 ,000 ,525 1,905 

Çevresel Tutum ,051 1,111 ,267 ,502 1,990 

Beklenen Fayda ,307 6,286 ,000 ,444 2,254 

Fiyat ,095 2,451 ,015 ,698 1,433 

a. Bağımlı Değişken: Satın Alma                R= 0,767, R2= 0,588, F= 92,769, sign.=0,000 

R değerine göre (0,767) değişkenler arasında pozitif ve kuvvetli bir ilişkinin var olduğu görülürken, 

determinasyon katsayısına göre (R2=0,588) fiyat, tasarım, algılanan kalite, çevresel tutum, beklenen fayda ve 

bilgi birikimi değişkenlerinin tüketicilerin çevre dostu ambalajlı ürünleri satın alma niyetleri üzerindeki 

etkisinin %58,8 olduğunu söylemek mümkündür. Beta katsayılarına bakıldığında ise; tüketicilerin satın alma 

niyetlerine etkisinin en yüksek olduğu değişkenin beklenen fayda (β=0,307) olduğu görülürken bunu sırasıyla; 

tasarım (β=0,233), algılanan kalite (β=0,194), bilgi birikimi (β=0,169) ve fiyat değişkeni (β=0,095) izlemektedir. 
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Tüketicilerin satın alma niyetine en az etki eden değişkenin ise çevresel tutum (β=0,051) olduğu belirlenmiştir. 

İlk hipotezde olduğu gibi modelde otokorelasyon olmadığı saptanmış (DW=1,96) ve VIF-tolerans değerlerine 

göre, bağımsız değişkenler arasında çoklu eşdoğrusallık probleminin olmadığı görülmektedir (Tablo 6-7). 

Tablo 7. H2 Hipotezine ait Genel Değerler 

Model R R2 Adjusted R2 Std. Error Durbin-Watson 

1 ,767a ,588 ,582 ,40782 1,960 

 

Araştırma kapsamında, çevre dostu ambalajlı ürüne yönelik tutumun tüketicilerin satın alma niyeti 

üzerindeki etkisi analiz edilmiş, elde edilen analiz sonuçlarına göre anlamlılık düzeyi 0,05’ten küçük çıktığı 

için H3 hipotezi kabul edilmiştir. R değeri (0,755) değişkenler arasında pozitif ve kuvvetli bir ilişkinin var 

olduğunu işaret ederken, determinasyon katsayısına göre (R2=0,571) ise çevre dostu ambalajlı ürüne yönelik 

tutumun tüketicilerin satın alma niyetine etkisinin %57 olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 8. H3 Hipotezine ait Genel Değerler 

Model R R2 Adjusted R2 Std. Error Durbin-Watson 

1 ,755a ,571 ,569 ,41375 1,920 

Yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda hipoteze ait modelde otokorelasyon olmadığı saptanmış 

(DW=1,92) veVIF-tolerans değerlerine göre, bağımsız değişkenler arasında çoklu eşdoğrusallık probleminin 

olmadığı görülmektedir (Tablo 9). 

Çalışmada analiz edilen bir diğer hipotez, çevre dostu ambalajlı ürüne yönelik farkındalık durumunun 

tüketicilerin satın alma niyetleri üzerindeki etkisini incelemektedir. Analiz sonucunda değişkenlerin, 

tüketicilerin tutumları üzerindeki etkisi istatistiki açıdan anlamlı bulunmuş, H4 hipotezi kabul edilmiştir (sign: 

0,000). R değeri (0,473) değişkenler arasında göreceli olarak pozitif ve kuvvetli bir ilişkinin var olduğunu işaret 

ederken, determinasyon katsayısına (R2=0,224) göre ise çevre dostu ambalajlı ürüne yönelik farkındalık 

durumunun tüketicilerin satın alma niyetine etkisinin %22 olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 9. H1 Hipotezine ait Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Model Standardize 

Katsayılar 

 

t 

 

Sig. 

Çoklu Bağlantı İstatistikleri 

Beta Tolerans VIF 

1 

(Constant)  13,518 ,000   

Tutum ,755 22,906 ,000 1,000 1,000 

Bağımlı Değişken: Satın Alma  R= 0,755, R2= 0,571, F= 524,678, sign.=0,000 

Tutumun cinsiyetlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını görmek amacıyla H5 hipotezine T-testi uygulanmıştır. 

Levene Testi sonuçlarına göre (sign: 0,420) varyansların eşit olduğu görülmektedir. Buna göre, tüketicilerin 

tutumlarının cinsiyetlere göre farkı istatistiki açıdan anlamlı bulunmamıştır (sign: 0,088). Analiz sonuçlarına 

göre H5 hipotezi reddedilmiştir.  

Tutumun gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla H6 

hipotezine ANOVA analizi yapılmıştır. Anlamlılık düzeyine göre (sign: 0,521) tüketicilerin tutumlarının gelir 

düzeylerine göre farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır. Bu noktadan hareketle H6 hipotezi reddedilmiştir. 
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Tutumun yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla H7 hipotezine 

ANOVA analizi yapılmıştır. Gruplar arasındaki anlamlılık düzeyine göre (sign: 0,834) tüketicilerin 

tutumlarında gelir düzeylerine göre herhangi bir farklılaşma olmadığı anlaşılmıştır. Bu analiz sonucuna göre 

H7 hipotezi reddedilmiştir. 

Tutumun eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla H8 hipotezine 

ANOVA analizi yapılmıştır. Gruplar arasındaki anlamlılık düzeyine göre (sign: 0,740) tüketicilerin 

tutumlarında eğitim düzeylerine göre herhangi bir farklılaşma olmadığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda yapılan 

test sonuçları H8 hipotezinin desteklenmediğine işaret etmektedir. 

Yapılan analizler sonucunda, çevre dostu ambalajlı ürüne yönelik tüketici tutumlarının demografik faktörlere 

göre farklılaşmadığı görülmüş, farklı demografik yapıdaki tüketicilerin çevre dostu ambalajlara karşı benzer 

tutum içinde oldukları belirlenmiştir.  

6. Sonuç ve Tartışma 

Çevre dostu ambalaj konusu yaklaşık on yılı aşkın bir süreçte ülkemiz gündemindeki yerini arttırmaktadır. 

Özellikle sürdürülebilirlik yaklaşımının benimsenmesiyle birlikte, çeşitli sektörlerdeki söz sahibi işletmelerin 

bütün süreçlerini yeniden yapılandırıp çevreci hale dönüştürdükleri gözlenmektedir. Bu dönüşüm 

içerisindeki önemli aktörlerden biri de işletmelerin ürünlerini sarmalayan ve onlara bir kimlik kazandıran 

ambalajlardır. Uygulamada bazı işletmeler ambalajlarını hafifletme ya da azaltma yoluna giderken, diğer bir 

kısmı ise geri dönüştürülebilir ya da doğada çözünebilen/kaybolan malzemeleri tercih etmektedirler. Burada 

işletmelerin birincil hedefi, çevresel tutum ve farkındalıkları her geçen gün artan tüketicilerin beklentilerine 

cevap verebilmek iken diğer taraftan çevrenin korunmasına katkı sağlanması da ön planda tutulmaktadır.  

Bu çalışma temel olarak çevre dostu ambalajlı market ürünlerine ait fiyat, tasarım, algılanan kalite, çevresel 

tutum, beklenen fayda ve bilgi birikimi değişkenlerinin tüketicilerin tutumlarına, farkındalıklarına ve satın 

alma niyetlerine etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada belirtilen amaca ek olarak ve çevre dostu 

ambalajlama faaliyetlerinden de yola çıkılarak; tüketicilerin sahip olduğu çevresel tutum ve farkındalık 

bilincinin ve anlayışının artırılması da hedeflenmektedir.  

Literatürde yer alan benzer çalışmalara (Prakash ve Pathak, 2016; Pillai ve Junare, 2016; Royne vd., 2011; 

Newell ve Green, 1997) bakıldığında geliştirilen hipotezlerin sonuçları açısından benzerlikler gösterdiği 

gözlenirken, yaş, cinsiyet, gelir seviyesi ve eğitim düzeyi gibi demografik sonuçların farklılaştığı 

anlaşılmaktadır. Royne vd., (2011), analiz sonuçlarına göre genç, iyi eğitimli ve sabit gelire sahip bireylerin 

çevre dostu özellikli ürünler konusunda daha duyarlı olduklarını ifade etmişlerdir. Buna karşın Chen ve Chiu 

(2016) ve Khare (2015), demografik değişkenlerin tüketicilerin çevre dostu satın alma niyetlerine etkisi 

olmadığını belirtmişlerdir. 

Araştırmanın kavramsal çerçevesinin uyumlaştırıldığı Prakash ve Patak (2017)’ın çalışmasında benzer olarak, 

çevre dostu ambalajlı ürünlere yönelik tutumun çevresel tutumdan etkilendiği ve bunun da satın alma niyetini 

etkilediği tespit edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen bir diğer bulgu da çevre dostu ambalajlı ürünlere yönelik 

farkındalığın satın alma niyetini etkilediği yönündedir. Çalışmadaki önemli sonuçlardan biri de tüketicilerin 

karakteristik sosyo demografik faktörlerinin çevre dostu ambalajlı ürünlere yönelik tutuma göre anlamlı bir 

farklılık oluşturmadıklarıdır. Buna karşın literatürdeki benzer çalışmalar (Donk ve Fuller, 2010; Tait vd., 2016) 

tüketicilerin eğitim ve gelir seviyeleri arttıkça çevre dostu ambalajlı ürünlere yönelimin arttığını ifade 

etmektedir.  

van Birgelen vd., (2009) ve Tseng ve Tsai (2011) yaptıkları çalışmada farkındalık ve çevresel tutum konuları 

ele alınmış, bunların çevre dostu satın alma niyeti ile ilişkilendirildiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada da 

benzer şekilde tüketicilerin çevre dostu ambalajlı ürünlere yönelik farkındalık düzeyleri ve tutumun istatistiki 

olarak anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu doğrultuda pazarlama yöneticilerinin çevre dostu 

bilinci arttırmaya yönelik çabalarının, orta-uzun vadede tüketicilerin çevre dostu ürün arayışlarını 

arttırabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bir anlamda pazarlama yöneticileri ürün/marka ambalajları 

üzerindeki çevre dostu uygulamaların tüketicilerden daha fazla reaksiyon alabileceği ifade edilebilir. 

Bu çalışma kapsamında incelenen değişkenlerden fiyat değişkeni, tüketicilerin çevre dostu ambalajlı ürünlere 

yönelik tutumları sıralamasında en alt sırada yer alırken, beklenen fayda değişkeni ise en üst sırada yer 



B. Özsaçmacı – H. Özdemir 12/3 (2020) 2682-2701 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2697 

almıştır. Ritter vd., (2015) ve Chekima vd., (2015), çalışmalarında fiyatın çevre dostu ürün tercihinde birincil 

unsur olmadığını ifade etmiş ve fiyat değişkeni konusunda bu çalışma ile benzer sonuçlara ulaşmışlardır. 

Buna karşın Khan ve Mohsin (2017)’in çalışmasında tüketicilerin çevre dostu ürün seçiminde dikkatini çeken 

ilk unsurun fiyat olduğu ifade etmiş, Dekhili ve Achabou (2012) ve Smith ve Brower (2012) tüketicilerin 

çevrenin korunması söz konusu olduğunda çevre dostu ürünler için fiyatlar hassasiyeti göstermediklerini 

belirtmişlerdir. 

Ülkemizde önemi giderek artan çevre dostu uygulamaların; bu konuda yapılacak çalışmaların sayısının da 

artması ile çevre dostu ürünlere ve onların özelliklerine ilişkin bilinç ve tutumu olumlu yönde etkileyeceği 

düşünülmektedir. Sektörde yer alan yöneticiler mevcut çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda 

birtakım pratik uygulamalar geliştirebilirler. Örneğin; tasarım anlamında tüketicilerin ilgisini çekebilecek ve 

çevre dostu özellikleri ön plana çıkaracak (yarışma, indirim ve kupon/armağan dağıtımı gibi) satış 

tutundurma seçenekleri sunmak, çevre dostu ambalajlama konusunda yeni trendleri takip eden ve bu 

doğrultuda üretim yapan ambalaj üreticileriyle anlaşmak, yapılan çevre dostu uygulamaların çevreye 

katkılarını sergileyen çarpıcı reklam filmleriyle tüketici tutumunu ve talebini çevre dostu ambalajlı ürünlere 

kaydırmaya çalışmak ve ürünlerin kalitesini etkilemeyecek ölçüde, tasarım aşamasında, daha az malzeme ve 

kaynak kullanılmasıyla çevre dostu üretim süreçlerinin benimsenmesi bir seçenek olarak sunulabilir. 

Farklı sektör, ürün grupları ve örneklem büyüklükleriyle yapılacak çalışmalar, daha kesin ve tutarlı sonuçlar 

elde edilmesine olanak sağlayabilecektir. Bu çalışma temel olarak niyet ölçümü üzerine odaklanmıştır, 

gelecekte yapılacak çalışmaların davranış ölçümüne odaklanması daha etkili bulgulara ulaşılmasına katkı 

verebilecektir. 
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nihai alıcısı olan eczacıların satın almasını doğrudan etkilediği düşünülmektedir. 

Yöntem – Çalışmada AHP yöntemi ile analiz yapılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda Ankara 

Keçiören’de faaliyet gösteren 10 eczane sahibine anket aracılığıyla sorular sorulmuş ve veriler elde 
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Bulgular – Analiz sonucunda eczacıların satın alma kararına etki eden faktörlerin önemlerine göre 

sıralaması; müşteri memnuniyeti, kârlılık, promosyon ve orijinal ilaç ile jenerik ilaç arasındaki fiyat 

farkı olmuştur. Buna göre en önemli faktör müşteri memnuniyetidir.  

Tartışma – Araştırma kapsamında ele alınan eczacıların satın almada dikkate aldıkları faktörlerin 

ilaç firmaları tarafından da dikkate alınması, ilaç firmalarının eczanelere daha fazla ürün 

satabilmesine olanak sağlayabilecektir. Çalışmada elde edilen sıralama ilaç firmalarının pazarlama 

stratejisi geliştirmesine destek olabilir. Bu çalışmanın sektörde karar vermeye yetkili kurum ve 

kuruluşlar tarafından geliştirilmesi ulusal ilaç firmalarının gelişimine ve dolayısıyla ülke 

ekonomisine fayda sağlayabilir. Bunun yanı sıra bu çalışmada önemleri ortaya konan kriterlerin 

gelecek çalışmalarda ilaç firmalarının sıralanmasında kullanılabileceği düşünülmektedir. 
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Purpose – The aim of this study is ranking of factors effecting the purchasing decision of pharmacists 

according to their importance by the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Drug producing 

companies are in a dense competition at global level in order to increase their sales volumes. In order 

to increase their competitiveness there are some factors the companies need to consider. The main 

factors providing for advantage in competition among drug companies are profitability, promotion, 

customer satisfaction and the price difference between original drug and generics. These factors 

effect directly the purchase of final purchasers of drug companies. 

Design/methodology/approach – In the study AHP method is used. For the purpose of the study, a 
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Findings – As a result of the analysis the factors pharmacists take into consideration during 

purchase are respectively, customer satisfaction, profitability, promotion and price difference 
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satisfaction. 

Discussion – If pharmaceutical companies take into account the factors discussed in this study they 

can sell more products to pharmacies. The ranking obtained in this study can support 
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pharmaceutical companies can be ranked in future studies according the factors whose importance 

was revealed in this study. 
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GİRİŞ 

İlaç sektörü sunduğu mal ve hizmetleriyle, ekonomik ve gelişime açık yapısıyla diğer sektörlerden oldukça 

farklı bir konumdadır. İnsan hayatına doğrudan etki etmesi nedeniyle bu farklılık önem arz etmektedir. 

Özellikle günümüzde hastaların ve hastalıkların sayısında artış yaşanması insanların ilaca olan talebini de 

artırmaktadır. Artan talebi karşılamak durumunda olan ilaç üreticisi firmalar yatırımlarını ve Ar-Ge’ye 

ayırdıkları paylarını artırmak durumundadırlar. Bu durum şüphesiz ilaç sektörünün gelişmesine de katkı 

sağlamaktadır (Çınar, 1993:1; Konca vd., 2015: 188-189; Kayserili ve Kıyak, 2019: 240). 

Dünyadaki birçok ilaç firması uluslararası pazarlarda faaliyet göstermektedir. Bu durumun en büyük nedeni 

ise ilaç sektörünün rekabetçi bir yapıya sahip olmasıdır. Gelişmiş ülkelerin ilaç sektöründe de ileri düzeyde 

etkinlikleri olduğu bilinmektedir. Özellikle orijinal molekül bulma konusunda ABD’nin yaptığı keşifler son 

yirmi yıl içerisinde Avrupa’nın lehine olan pozitif ivmeyi ABD lehine çevirmiştir. İlaç sektöründe Ar-Ge’ye 

yapılan yatırım pazar payının artmasına da katkı sağlamaktadır. ABD’nin günümüzde ilaç sektörü bazında 

en çok pazar payına sahip ülke olmasının nedeni Ar-Ge’ye ayırdığı yüksek bütçelerdir (Fırat, 2006:5; İlarslan 

ve Bıyıklı, 2018:127). 

Türkiye’nin gelişmekte olan ve yatırıma açık bir ülke olması, ilaç sektörünün ülkemizde son yıllarda büyüme 

trendini yakalamış olması, ilaç hammaddesinin tedarik edilmesinde ithalat faktörünün önemli bir paya sahip 

olması gibi etkenler Türkiye’yi uluslararası ilaç firmaları için gözde bir ülke haline getirmiştir. Döviz 

kurlarındaki hareketlilik, ruhsatlandırma sürecinin zorluğu, patent süresi gibi faktörler uluslararası boyutta 

faaliyet gösteren ilaç firmalarının ülkeye girişini zorlaştırsa da ticaret ve sanayi odalarının sektördeki 

hedefleri, devletin ilaç üreticisi yerel firmaları sübvanse etmesi, sağlık sektörüne yapılan yatırımlar Türkiye’yi 

ilaç sektöründe rekabetçi bir konuma taşımaktadır (Fırat, 2006:5-9; Gümüş, 2014:4-5). 

İlaç firmaları tıbbi satış mümessilleri veya ecza depoları aracılığıyla ürünlerini nihai satış noktaları olan 

eczanelere ulaştırmaktadır. Eczacılar satın alma yoluna giderken aynı etken maddeye sahip orijinal ve jenerik 

ilaç firmaları arasında bir karar vermek durumdadır. Bu kararı etkileyen faktörler ise ilaç firmalarının 

rekabetinden ileri gelmektedir. Bu durumun tersi de aynı önermeyi doğrulamaktadır: İlaç firmalarının rekabet 

faktörleri eczacıların satın alma kararına etki etmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı eczacıların ecza 

depolarından ilaç siparişini etkileyen faktörlerin araştırılmasının yanı sıra, satın alma kararlarını etkileyen bu 

faktörleri önem derecesine göre sıralamaktır. Bu sıralama Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden 

Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile yapılacaktır. 

Literatüre bakıldığında, Deloitte’un  “Sağlık ve İlaç Sektörü 2020 Öngörüleri” adlı raporunun sektöre ve 

yapılacak olan çalışmalara yol gösterici nitelikte olduğu görülmektedir. Rapor geçmişteki, günümüzdeki ve 

gelecekteki ilaç endüstrisinin analizi niteliğindedir. Karakoç’un (2005) ilaç sektöründeki fiyat rekabeti konulu 

çalışması ilaç firmalarının rekabetini ve ülkemizdeki yapısal durumlarını ortaya koymuştur. Yine rekabet 

konusunda ilaç firmalarının tabi olduğu bir takım yasal düzenlemeler mevcuttur. Bunların en önemlisi ise 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’dur. İlaç sektöründeki rekabetin temelinde orijinal ve 

jenerik ilaç üreten firmalar bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda jenerik ilaç kullanımının teşvik edilmesi, 

jenerik ilaçların daha uygun fiyatlarla tüketiciye sunulması ve marka algısının tüketici nezdinde bilinirliliğinin 

artması gibi nedenlerle jenerik ilaçlara talep artmış ve bu artan talep rekabeti daha da artmıştır (Cognizant 

Reports, 2011). King ve Kanavos’un (2002) jenerik ilaç kullanımının teşvik edilmesi ve ilaç firmalarının 

rekabeti üzerine yapmış olduğu çalışmada jenerik ilaç üreten firma sayısının artmasının aynı oranda 

sektördeki fiyat rekabetini de artırdığı gerçeğini ortaya koymuştur. 

Eczacıların satın alma davranışlarına ilişkin literatür incelendiğinde ise sınırlı sayıda çalışmaya rastlanılmıştır. 

Şengün ve Wasti’nin (2006) eczane ve eczane deposu ilişkisini anlatan çalışmasında, eczane ve ecza deposu 

arasında bir güven ilişkisinin olması gerektiği vurgulanmakta aynı zamanda bu ilişkiden kaynaklanan iki tür 

riskin meydana geldiğine değinilmektedir. Bu riskler; eczanenin satın aldığı ilaçları geri öderken zor duruma 

düşebileceğini öngören sözleşme riski ile ecza deposunun eczaneye önerdiği ilaçları eczanenin satın alması 

ancak daha sonra bu ilaçlara talebin azalması ya da ilaçların yasaklanması gibi nedenlerle ortaya çıkan satın 

alma riskidir. 

Dwyer ve Tanner’a (2002) göre endüstriyel pazarlama; alıcının karakteristik özelliklerini tanımlamakla ve 

müşterinin ne istediğini ve ilgili ürüne nasıl karar verdiğini anlamakla başlamaktadır. Bu açıdan endüstriyel 
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açıdan satın alma ile tüketici açısından satın alma birbirleriyle neden-sonuç ilişkisi içerisindedir.  Eczanelerin 

satın alma işlevi kurumsal yapılarından dolayı endüstriyel açıdan satın alma türüne girmekteyken eczanelerin 

müşterileri olan hastaların eczaneden mal veya hizmet satın alması tüketici açısından satın almayı 

oluşturmaktadır. Bu nedenle eczanelerin satın almaları iki açıdan da incelenmektedir. 

Çalışmanın yönteminde kullanılan AHP sosyal bilimlerde karar vermeyi gerektiren pek çok problemin 

çözümünde başarıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmanın kapsamı doğrultusunda AHP ile pazarlama alanında 

yapılan çalışmalar araştırıldığında literatürde çok sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Wind ve Satty (1980), 

Yapraklı ve Erdal (2015) pazarlama karmasının belirlenmesinde AHP’den yararlanmışlardır. AHP, müşteri 

ihtiyaçlarının ve memnuniyetlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır (Bahmani ve Blumberg, 1987; 

Armacost vd., 1994; Oğuzlar, 2007; Urfalıoğlu ve Tüter, 2015). İşletmelerin satın alma problemlerinin 

çözümünde AHP ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir (Girginer vd., 2008; Vatansever, 2013; Karaoğlan ve 

Şahin, 2016, Özbuğan, 2019). Pazarlamada en çok karşılaşılan konulardan biri ise tedarikçi seçimi olmuştur. 

Literatürde pek çok çalışma tedarikçi seçim problemini AHP ile çözümlemiştir (Min, 1993; Tullous ve Utecht, 

1994; Barbarosoğlu ve Yazgaç, 1997; Rouyendegh ve Erkan, 2012; Hruška vd., 2014; Başar, 2018).  Literatürde 

yer alan bu çalışmalara karşın eczacıların satın alma davranışlarının ana kriter olarak değerlendirildiği ve 

AHP ile analiz edildiği bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu çalışma bu açıdan literatüre yenilik katacaktır. 

Eczacıların satın alma kararını etkileyen faktörleri belirleyip sıralamayı amaçlayan bu çalışmada öncelikle ilaç 

sanayi tanıtılarak, eczacıların satın alma davranışlarına değinilecektir. Çalışmanın araştırma bölümünde 

eczane sahipleriyle yapılan görüşme sonucunda elde edilen faktörlerin AHP ile sıralaması verilerek, bulgular 

sonuç bölümünde tartışılacaktır. 

1. İLAÇ SANAYİ 

İnsan, yaradılışından itibaren hastalıklarla mücadele etmek için ilaca ihtiyaç duymuştur. Sağlıklı bir birey 

olarak yaşamına devam etmek isteyen insan hayatının belirli anlarında ilaçla tedavi edilmek durumunda 

kalmıştır. Bireyin fiziksel ve psişik yönden iyi bir durumda olmasını ifade eden sağlık, tıp ve farmakoloji ile 

her zaman iç içedir. Bu yönüyle de ilaç; sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsurları arasındadır. Dünyada ilaç 

sanayinin gelişmesiyle birlikte ülkemizde de ilaç sektörü gelişme göstermiştir. Türev ilaçların artmasıyla 

rekabet artmış, pazar genişlemiş ve sonuçta ilaç sektörü küresel ekonomi içinde büyük bir paya sahip olmaya 

başlamıştır. Türk ilaç sanayi 1952 ve 1972 yılları arasında yenilikçi son donanım üretim tesislerin artmasıyla 

Türkiye’deki ilaç ihtiyacının yaklaşık %95’ini yerli üretimle karşılamayı başarmış ve ilaç hammaddesi 

üretilmeye başlanmıştır. 1970’li senelerde 11 yabancı menşeli ilaç firması pazarda yerini almış ve yaklaşık 130 

yerli ilaç firması da varlıklarını sürdürmüşlerdir (Turgut, 2004:14-17). Teknolojinin gelişmesi ve 

modernizasyonla beraber ülkemizde ilaç endüstrisi sürekli büyüme göstermektedir. Hali hazırda AB üyesi 

ülkeler başta olmak üzere yaklaşık 160 ülkeye ilaç ihracatı yapılmaktadır (İEİS, 2019). İlaç sanayi gerek 

dünyada gerekse ülkemizde kimya sanayinin bir alt dalı olarak faaliyet göstermekte olup son yüz yıl içerisinde 

teknoloji ve modernizasyonun gelişmesiyle birlikte ilaç sanayinde de devrim niteliğinde gelişmeler 

yaşanmıştır (Bilginer, 2002:23). İlaç sanayi, iktisadi yönden, ürün portföyü açısından ve gelişmesi bakımından 

diğer sanayi dallarından farklı bir karaktere sahiptir. Sağlık sektörü ile bir taraftan insan hayatına etki ederken 

diğer taraftan ticari yönüyle ekonominin kurallarına bağlı olmak durumundadır. Her geçen gün teknolojinin 

daha da ilerlemesi ile Ar-Ge ilaç sanayinde daha da büyük bir öneme sahip olmaya başlamıştır (Çınar, 1993:1). 

1.1. İlaç Sanayi Yapısı  

İlaç sanayinin yapısını oluşturan temel faktörler firmalar, stratejiler, tek pazarın etkileri ve mevzuattır.  

i. Firmalar 

İlaç firmaları sektörün arz yönünden temel yapı taşlarıdır. Bu yapı taşları da orijinal ve jenerik ilaç firmaları 

olmak üzere kategorize edilmektedir. Fakat bu kategori kesin bir ayrım yapmamaktadır. Zaman zaman 

orijinal ilaç üreticileri de pazara jenerik ürünler sunmaktadır. İlaç firmaları konjonktürel ve ekonomik yönden 

bazı iş birlikleri yaparak ortak tanıtım ve pazarlama veya lisans konvansiyonelleri yoluyla farklı tarzdaki 

firmaların konumlarını karmaşık bir hale getirmektedirler. Özellikle son zamanlarda küresel ölçekli ilaç 

firmalarının birçok jenerik üretim yapan ilaç firmasını satın alması veya devralması, firmaların 

sınıflandırılmasını daha da güçleştirmektedir (Sektör Araştırması Raporu, 2013). Orijinal ilaç üreten firmalar 

belli hastalıkların tedavisinde ilk kez kullanılmak üzere keşif yapan, ruhsatlandırma ve patent işlemlerinden 

https://www.rekabet.gov.tr/tr/%20Guncel/ilac-sektoru-raporu-yayimlandi96ceae63ebe6461585579e7236ba0872
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sonra pazara giriş yapan firmalardır (OECD, 2001: 27). Orijinal ilaç firmaları Ar-Ge faaliyetlerini sürekli, etkin 

ve dinamik bir şekilde yürütmekte ve nihai olarak geliştirdiği patentli ilaçların üretimini yapmaktadır 

(Kayserili ve Kıyak, 2019:255). Daha sonra da satış yönetimi çerçevesinde bu ilaçların pazarlamasını 

yapmaktadır. Bu firmaların iş anlayışı Ar-Ge esaslı olmakla birlikte misyon ve vizyonları da bu minvaldedir. 

Orijinal ilaç firmalarının yaklaşık olarak %60’ı biyo-teknoloji ürünlerini deneysel olarak araştırmakta ve 

üretimini yapmaktadır (AB Komisyonu Raporu, 2009). İlaç firmaları elinde bulundurdukları orijinal 

moleküller sayesinde pazarın büyük bir bölümünü elinde tutmayı başarmaktadırlar. Bu başarının devamını 

ise promosyon ve Ar-Ge faaliyetleriyle desteklemektedirler. Ar-Ge faaliyetleri ilaç firmalarının kendi işletme 

bünyesinde de büyük önem arz etmektedir. Promosyon faaliyetleri ise gerek ecza depoları gerek eczaneler 

gerekse de sağlık sektörü çalışanlarına yapılan satışı artırmaya yönelik tutundurma faaliyetleridir. 

Jenerik ilaç firmaları ise; orijinal ilaç üreticisi firmanın koruma süresinin sona ermesinden sonra ilgili ilacın 

kimyasal ve biyolojik yönden aynı içeriğe sahip ve aynı tedavi edici etkiyi gösteren ilaçları üreten ve piyasaya 

süren firmalardır. Jenerik ilaç firmalarının ana hedefi pazarlama faaliyetlerinden ziyade orijinal ilaç üreticisi 

firmalarla rekabet edebilmek için daha az maliyetli üretim yaparak pazarda payını artırmaktır (Kreling, 

2009:45-47). İlaç sektöründe patent, fikri mülkiyet hakkı ve buna benzer bazı korumaların sona ermesiyle 

jenerik ilaçların piyasa girmesi daha kolay bir hale gelmektedir. Jenerik ilaçların girişi firmalar arasındaki fiyat 

rekabetini direkt etkilemekte, Ar-Ge rekabetini ise dolaylı yoldan etkilemektedir. Bu nedenle de birçok ülkede 

jenerik ilaçların pazara girişi daha kolay ve mümkün bir duruma gelmiştir.  

ii. Stratejiler 

İlaç sanayi özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte rağbet gören bir sanayi haline gelmiş ve bu durum 

firmalar arasındaki rekabeti artırmıştır. Rekabetin doğası gereği ilaç firmaları pazarda tutunabilmek ve 

sektördeki satış hacimlerini geliştirebilmek için stratejiler geliştirmektedirler. 

İlaç sanayi stratejik olarak 4 ana teknik sorunla mücadele etmek durumundadır. Bunlar aşağıdaki gibidir 

(Kanzık, 2002): 

• Devletlerin sağlık harcamasını aşağıya çekebilmek için ilaç firmalarına karlılık ve fiyatlarını 

düşürmelerine yönelik baskı uygulaması 

• Teknolojinin gelişmesiyle birlikte firmalar arasındaki rekabetin artması 

• Ar-Ge harcamalarının artması 

• Pazara uyumun artması 

Dünyadaki ilaç firmaları bu sorunlarla mücadelede şu iki kritik öneme sahip stratejiden birini 

kullanmaktadırlar. Stratejilerden ilki bütünleyici sektörlerdeki pazar payına ulaşabilmek için diğer ilaç 

firmaları ile birleşmektir. Bu duruma örnek olarak Sandoz ilaç firması ile Ciba ilaç firmasının Novartis ismi 

altında birleşmesi verilebilir. Diğer strateji ise ilaç dağıtımcılarının satın alınması yöntemidir. Smithkline 

Beecham PLC, Eli Lilly, Merckve birçok şirket bu stratejiyi kullanmışlardır (Kanzık, 2002). 

iii. Tek Pazarın Etkileri 

Avrupa Birliği (AB)’ne üye ülkeler arasındaki ilaç pazarı her ülkenin kendine ait ruhsatlandırma sisteminin 

olması, kotalar, tarife dışı ticari engeller gibi zorluklar nedeniyle iç pazar programının uygulanmıyor olması 

nedeniyle düzenlenmemişti. Yeni ruhsatlandırma sisteminin getirilmesiyle birlikte bu tür engeller ortadan 

kalkmış durumdadır. Bu durum AB üyesi ülkeler arasında yerel sağlık sistemlerinin devamlı bir uyum içinde 

olmasını gerektirmektedir (Kanzık, 2002). AB 1998 yılında bir rapor hazırlamış ve bu raporda tek pazar 

hedefine ulaşabilmek için alınması gereken gerekli önlemleri de belirtmiştir. Belirtilen bu önlemler sadece 

Avrupa Birliği’nde ilaç sektörünün entegrasyonu için değil aynı zamanda ülkelerin arasındaki rekabetin 

pozitif anlamda geliştirilmesini destekler niteliktedir (Karakoç, 2005:19; Mısırlıoğlu vd. 2016:35). 

iv. Mevzuat 

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi insanların sağlıkla ilgili ihtiyaçlarının 

giderilmesinin yanında dünya ülkeleriyle iş birliği içerisinde hareket ederek ulusal ve uluslararası 

platformlarda önerilerde bulunmaktadırlar. Ülkeler sağlıkla ilgili olarak gerek yasal mevzuatlarını gerekse 

birçok ülkenin katılımıyla imzalanan anlaşmalarda bu önerileri dikkate almaktadırlar (Fırat, 2006:8). 



Y. Ülger – N. Tosunoğlu 12/3 (2020) 2702-2720 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2706 

1.2. Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde İlaç Sanayi 

Türkiye uluslararası çalışan ilaç firmaları için önemli piyasalardan birisidir. Yaşlı bireylerin nüfus oranındaki 

hızlı artış, sağlık hizmetlerine rahatlıkla erişme imkânı ve ortalama yaşam süresinin artması gibi faktörler ilaç 

sektörünün gelecekte daha fazla büyüyeceği yönündeki beklentileri artırmaktadır (TOBB, 2012:2, Kaynak, 

2016: 51). 

1850’lerden günümüze gelinceye kadar ilaç piyasası kendini yenileyerek her zaman gelişme içinde olmuştur. 

Osmanlı Devleti zamanında ilaç sektörü 1850-1900 yılları arasında “Eczane Dönemi” olarak adlandırılmıştır. 

Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler 1928 yılında 1262 sayılı 

“İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar” kanunun çıkarılmasını gerektirmiştir. 1900-1945 yılları arasına 

“Laboratuvar Dönemi” denilmiştir.1945-1984 yılları ilaç sektöründe “Endüstrileşme Dönemi” olup bu 

dönemde 1948-1952 yılları arasında ilaç üretim tesisleri kurulmuş,1 Kasım 1984’de ise İspençiyari ve Tıbbi 

Müstahzar İmalathanesi adıyla yayınlanan İyi İmalat Uygulamaları (GMP-Good Manufacturing Practice) 

yönetmeliği yayınlanmıştır. 1999 yılında ilaç üreticileri patent korumasına alınmış, 2004 yılında ise “referans 

fiyat sistemi, sağlıkta dönüşüm ve AB ile uyum çalışmaları” yapılmış ve 1984-2010 yılları arası “Modernleşme 

Dönemi” olarak isimlendirilmiştir. 2010 yılından şu ana kadar gelen ve halen devam etmekte olan “Ar-Ge ve 

Biyoteknoloji” döneminde ise 2018 yılında Türkiye PIC/S (Uluslararası İlaç Denetim Birliği) üyesi olmuştur. 

1262 sayılı kanuna göre Türkiye’de ilaç sektöründe ruhsatlandırmadan fiyatlandırma aşamasına kadar bütün 

yetki Sağlık Bakanlığı’na aittir. Sağlık Bakanlığı bu yetkisini devlet tüzel kişiliği içindeki bağlı birimi olan İlaç 

ve Eczacılık Genel Müdürlüğü aracılığı ile gerçekleştirmektedir. İlgili kanuna göre Sağlık Bakanlığı’nın ilaç 

sektörü üzerindeki yetkileri şu şekilde sıralanabilir (Karakoç, 2005:62): 

• Üretimi Türkiye’de yapılacak ve ithal edilecek ilaçlara ruhsat vermek, 

• İlaç ve ıtriyat ürünlerinin başvurularını değerlendirmek ve sonuca bağlamak, 

• Eczane ve ecza depolarının yasal ruhsatlarını düzenlemek, 

• İlaç, ilaç hammaddesi ve ıtriyat ürünlerle ilgili gerekli denetim ve teftişi yapmak, 

• İlaç fiyatlarını belirlemek 

Türkiye’ de ilaç sanayinde gelişmiş AB üyeleri ülkelerinde olduğu gibi uluslararası kurallar uygulanmaktadır. 

Günümüzde ilaç sanayinde küresel anlamda gerekli teknoloji ve ileri düzeyde kalite olması gereken bir 

zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye’ de bu şartları yerine getirmek için gerekli düzenlenmeleri ilgili 

kuruluşları aracılığıyla yerine getirmektedir (Fırat, 2006: 44).  

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik ve ilaç maliyetlerinin artmasına rağmen Türkiye’ de ilaç sektörü 

günümüze gelinceye kadar büyümesini devam ettirmiştir. İlaç sektörü dış ticaretin doğası gereği hareketli ve 

dinamik bir sektördür. Türkiye dış ticarette Avrupa Birliği, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak 

üzere 150’den fazla ülkeye ilaç ihracatı yapmaktadır (İEİS, 2019). Türkiye’nin yıllara göre değişkenlik gösteren 

dış ticaret verileri Şekil 1’ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. 2010-2017 Yılları Arası İlaç Pazarı Dış Ticaret Oranları  

Kaynak: İEİS, 2019 
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2010 yılında 606 milyon dolar seviyesinde olan ihracat 2017 yılında 898 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

4,946 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen 2010 yılındaki ithalat ise 2017 yılında 4,976 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranında zaman zaman düşüşler yaşansa da (2016 ve 2017 

yıllarında) genel bir artışın yaşandığı görülmektedir. 

İlaç sektörü Avrupa Birliği bazında dünyanın en önde gelen pazarlarından birisidir. Avrupa Birliği’nin bu 

başarısında sektörün iyi okunması ve ihtiyaçlara en kısa sürede cevap verilmesi, nitelikli çalışanların istihdam 

edilmesi, optimal fiyatlandırma yapılması, kişisel satış ve geliştirmeye önem verilmesi, yönetim ve 

organizasyon sağlamlığı ve Ar-Ge faaliyetleri etkilidir (Top ve Tarcan, 2004:178-180). Günümüzde AB’nin ilaç 

sektöründeki artış gösteren eğilimi giderek azalmaktadır. İlaç sektörünün AB içinde küçülmesinin temelinde 

üye ülkelerin birçoğunun içinde bulunduğu ekonomik kriz yatmaktadır. Uluslararası alanda faaliyet gösteren 

en büyük yirmi ilaç firmasının sekiz tanesi Avrupa menşeli firmalar olmasına rağmen son zamanlarda Ar-

Ge’ye yapılan yatırımlar sayesinde ABD firmaları Avrupa firmalarını geride bırakarak büyük bir atılım 

yapmışlardır. Keşfi yeni yapılan ve üretime sunulan ilaç patentlerinin %13’ünün Japon firmalarına, %15’inin 

Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ait firmalara ve %65’inin ise ABD ilaç firmalarına ait olduğu bilinmektedir 

(Şahin, 2005:35). 

Ar-Ge faaliyetine ayrılan pay bir ülkenin gelişmişlik kapasitesi ile doğru orantılıdır. Ülkelerin; işsizlik, 

büyüme, enflasyon, döviz kuru gibi makro ekonomik göstergeleri ile ve bu göstergelere paralel bir şekilde 

bilimsel altyapı, sosyal, kültürel ve konjonktürel konum gibi faktörler Ar-Ge’ye ayrılan payı etkileyen 

unsurlardır. Bu doğrultuda Ar-Ge’ye ayrılan pay ülkelerin ekonomik durumlarıyla yakından ilgilidir. 1975 

yılından beri yeni ilaçların yaklaşık %95’inin Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa ülkelerinde 

keşfedilmiş olması ilaç araştırmalarının ekonomik gelişmişlik düzeyiyle orantılı olduğunu göstermektedir. 

1990’lı yıllarda ilaç araştırmalarında Avrupa ülkeleri lider konumdayken, 2000’li yıllardan sonra ABD 

Avrupa’dan liderliği devralmıştır (Şahin, 2005:55). 

1.3. İlaç Sanayinde Rekabet 

Günümüzde geçerli olan liberal ekonomi anlayışı serbest rekabet kuralına dayanır. Küresel ticari hayatta 

rekabetin, firmaların faaliyet gösterdiği alanda verimini artırdığı, üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini artırıcı 

ve fiyatları düşürücü işlevleri olduğu bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığında yararlı bir kavram olan rekabetin, 

dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde yapılması, kötüye kullanılmaması gerekmektedir. Bu durumun 

sağlanması için hemen hemen bütün ülkelerde yasal düzenlemelerde bulunulmuş ve rekabet özgürlüğünün 

sınırlarını çizme gereği duyulmuştur (Arıkan, 2017). Türkiye ilaç sektöründe rekabet temelde yukarıda sayılan 

nedenlere dayanmaktadır. Türkiye özelinde rekabeti ikiye ayırarak incelemek gerekmektedir. Birincisi; 

Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası ilaç firmalarının kendi aralarındaki rekabettir. İkincisi ise; 

Türkiye menşeli ilaç firmalarının yabancı menşeli ilaç firmalarıyla olan rekabetidir. İlkinde durum genel 

rekabet esaslarına dayanmakta olup, Türkiye’deki hasta profili, müşteri algısı, endüstriyel pazar ihtiyacı diğer 

etkenlerdir. İkincisinde ise; hammadde, orijinal molekülü elinde bulundurma, devlet katkısı gibi faktörler 

etkili olmaktadır. Türkiye ilaç sanayinin küresel boyutta rekabet gücü; teknik ve ekonomik problemlerin uzun 

bir zaman süresince sonuçlandırılamaması nedeniyle düşüktür. Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin ilaç 

sektörüyle ilgili mevzuatına uyum sağlamada gecikme yaşaması durumunda; iç pazarda da jenerik üretici 

konumundaki yerli ilaç firmalarının Avrupa Birliği jenerik ilaç firmalarının rekabetine maruz kalacakları 

açıktır (Şahin, 2005:135). 

Dış pazarda rekabet gücünün arıtılabilmesi yalnızca sektörün gayretiyle yapılabilecek bir olgu değildir. 

Sektörün tanıtım faaliyetlerine devletin katkı ve destek sağlaması gerekmektedir. Bilhassa Ar-Ge faaliyetlerine 

devletin kalkınmış ülkelerdeki durumu örnek alarak teşviki gerekmektedir (TOBB, 2008:12). Türkiye’nin ilaç 

sektöründe dünya pazarlarında rekabet gücü yüksek bir ülke konumuna gelebilmesi için; kreatif düşüncüleri 

değerlendirmesi, yeni teknolojilere ve özellikle biyoteknolojiye uyum sağlaması, milli teknolojisini 

geliştirmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin özellikle geleceğin ilaçlarına entegre bir şekilde planlanması ve 

yönlendirilmesi ve ticari değeri olan çıktılara ulaşabilmesi ile mümkündür. Önemli bir ihracat potansiyeline 

sahip olan ilaç sektörü; yoğun ve güçlü bir rekabetin yaşandığı küresel pazarda başarıya ulaşabilmek için 

işletme olarak özellikle de teknik ve pazarlama alanlarında ihtiyaç duyulan gerekli yatırımları yapmak ve bu 

yatırımları oluşturulan hedefler doğrultusunda devam ettirmek zorundadır. Küresel pazarlar için gerekli olan 



Y. Ülger – N. Tosunoğlu 12/3 (2020) 2702-2720 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2708 

yatırım ve harcamaları yapabilmek ise ancak firmaların ekonomik fon oluşturmaları ile mümkün olabilir 

(Kayserili ve Kıyak, 2019:254).  

Ekonomik olarak gücü olmayan firmaların yüksek rekabet ortamında başarılı bir performans göstermeleri 

beklenemez. Bu nedenle öncelikle Türkiye ilaç sanayisinin ekonomik yapısını güçlendirmeli, dış pazarda 

rekabete dayanabilmesini sağlayacak politikalar belirlenmeli ve istikrarla uygulanmalıdır. Üretimi Türkiye’de 

yapılmış ve pazara sürülmüş olan ilaçların %60’ının dünya standartlarına göre jenerik ilaç olduğu göz önünde 

bulundurularak, jenerik ilaç üretim ve kullanımının desteklenmesi, Türkiye ilaç sanayisinin sektördeki 

rekabet gücünü artırmasına ve bu yöndeki ihracat potansiyelini geliştirmesine olanak sağlamış olacaktır. 

Ekonomik gücü fazla, ihracat potansiyelini iyi derecede yakalamış bir sektörün Ar-Ge’ye başlamaması 

düşünülemez. Altyapı olarak üretime dayalı olmayan ve mali boyut ve imkânları açısından dış pazarlara 

açılmayan bir ülkede ilaç sanayinin sürdürülebilir bir gelişim ve potansiyel içinde olması mümkün değildir 

(TOBB,2008:16). 

Sektörde sürdürülebilir bir kalkınma için Türkiye’nin en büyük avantajı rekabet gücüdür. Küresel anlamda 

ilaç sektöründe Türkiye’nin de aralarında bulunduğu “pharmerging” ülkeler olarak isimlendirilen Brezilya, 

Çin, Hindistan ve Rusya’dan rekabet anlamında Türkiye geride kalmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu’nun 

2011-2012 “Küresel Rekabetçilik” endeksine göre 142 ülke arasında Türkiye 51. sırada yer almaktayken 

“Yenilikçilik/İnovasyon” endeksine göre ise 71. Sırada yer almaktadır. Küresel rekabetçilik endeksinde 

Brezilya 31., Hindistan 35., Rusya 38., ve Çin 47. sırada yer almaktadır. Türk ilaç sektörü pazar değeri açısından 

16. sırada yer almasına karşın ihracat hacmi ve klinik araştırma sayısı açısından 36. sırada yer almaktadır 

(Vizyon 2023 Raporu, 2012). 

Türkiye ilaç sanayinin daha rekabetçiye bir yapıya kavuşabilmesi için şu önlemler alınmalıdır (Şahin, 2005:70): 

• Fiyatlandırma sistemi ve uygulaması ilaç sektöründe mali fon meydana getirecek şekilde revize edilmeli ve 

iyileştirilmelidir, 

• İhracatın iki önemli faktörü olan biyoeşdeğerlik ve biyoyararlanım faaliyetleri için bir hedef koyulmalı ve 

bu hedef doğrultusunda çalışmalar yapılmalıdır, 

• Uluslararası ilaç firmalarının yatırımlarının Türkiye’ye yönlendirilmesi ve buna paralel bir şekilde üretim, 

ihracat ve Ar-Ge üçgeninin teşviki sağlanmalıdır, 

• Ulusal ilaç firmalarının yeni ilaç keşifleri için Ar-Ge çalışmalarına başlatılması, özendirilmesi ve devlet 

desteği sağlanması gerekmektedir, 

• İlaç sektöründe gerek devlet gerekse de ilaç firmaları üniversitelerle iş birliği sağlamalı ve özellikle de sektör 

içi iş birliktelikleri kurulmalıdır, 

• Küresel pazarda daha güçlü bir şekilde rekabet edebilmek için hızla gelişen teknolojiye ve regülasyonlara 

uyum sağlanmalıdır. 

2. ECZACILARIN SATIN ALMA DAVRANIŞINI ETKILEYEN FAKTÖRLER 

2.1. Satın Alma Davranışı  

Satın alma kavramı “Üretim ihtiyaçları veya işletmenin faaliyetlerinin sürdürülebilir ve yönetsel devamlılığı 

için gereksinim duyulan ürün, ekipman, hizmet ve bilgi alışverişinin doğru kaynaklardan temin edilmesi 

işlemi” olarak tanımlanmaktadır (Van Weele, 2002).  Satın alma kavramı literatürde genel olarak tüketici 

açısından ve endüstriyel açıdan satın alma olarak bölümlendirilmektedir. Her iki satın alma türü de kendi 

ihtiyaçlarının ortaya çıkması ve bunun tatmin edilmesini sağlamak amacıyla satın alma işlevini yerine 

getirmektedir. Tüketici ihtiyacı olan ürün veya hizmeti satın alarak bireysel ihtiyaçlarını gidererek kişisel 

faydasını maksimize ederken, işletmelerde ve daha büyük ölçekli endüstriyel satın almalarda ise firmalar 

gerekli ürün ve hizmetleri satın alarak üretimlerinin devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadırlar.  

Satın alma davranışı, insanların ihtiyaçları doğrultusunda ürün veya hizmetleri satın alırken karar verme 

sürecindeki hareket veya davranışlarıdır. Bireylerin kişisel faydalarını sağlamak amacıyla ya da ailevi 

ihtiyaçları nedeniyle satın alma işlevinin yerine getirilmesi tüketici açısından satın alma davranışını 

doğurmaktadır (Pride ve Ferrell, 2000:195). Tüketicileri satın alma davranışına iten birçok etken vardır. 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yaşam şartlarının daha da kolaylaşması insanları daha çok yenilik ve 
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teknolojiye sahip olma güdüsüne itmekle birlikte bu içgüdünün hayata geçmesi ise satın alma işlevini 

gerçekleştirmektedir. Tüketici açısından satın alma davranışını etkileyen faktörler kişisel, kültürel, sosyal ve 

psikolojik faktörlerdir (Bayton, 1995; Çalık,2003; Yükselen, 2006; Mucuk, 2008a; Mucuk, 2008b; Koç, 2012; 

Zencirkıran, 2017). Endüstriyel açıdan satın alma kararını vermede yetkili olan kimseler, örgüt içi ve örgüt 

dışındaki birçok faktörden etkilenmektedir. Bu kimselerin içsel dünyaları ve yaşamsal beklentileri de karar 

vermelerine etki etmektedir (Bagozzi vd., 1998). Endüstriyel alıcıların en büyük hedeflerinden birisi de 

minimum maliyet ile maksimum kârlılığı birlikte gerçekleştirerek en doğru ve rasyonel satın alma kararını 

vermektir. Bu kararı verirken de birçok faktör endüstriyel alıcıyı etkilemektedir. Endüstriyel açıdan satın alma 

davranışını etkileyen temel faktörler çevresel, örgütsel, bireysel ve kişilerarası iletişimden kaynaklanan 

faktörler olarak sıralanmaktadır (Chisnall, 1985; Bagozzi vd., 1998; Tek, 2005; Mucuk, 2008a). 

2.2. Eczacıların Satın Alma Davranışı 

Eczaneler sağlık sektörünün baş aktörlerinden olmakla birlikte aynı zamanda bir ticari işletme niteliğine 

sahiptirler. Bu nedenle eczacılar ecza depolarından satın alma işlemini gerçekleştirirken birden fazla hususu 

göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Endüstriyel açıdan satın alma davranışını etkileyen bütün faktörler 

eczaneler için de büyük önem arz etmektedir. Eczaneler sağlık açısından bir kamu hizmeti sunmalarına karşın 

aynı zaman da ticari işletme niteliğine sahip olmaları nedeniyle de ekonomik bir faaliyet içerisindedirler. Bu 

nedenle gerek endüstriyel açıdan satın alma davranışını etkileyen faktörler gerekse de eczacıların satın 

almasını etkileyen spesifik faktörler satın almaya direkt etki etmektedir (Bilginer ve Ünal, 2019: 260-262).  

Satın alma kavramı eczaneler özelinde ele alındığında farklı bileşenlerin satın almada etkili olduğu 

görülmektedir. Bir taraftan çevresel faktörlerden devlet olgusu eczanelerin satın almasına etki ederken diğer 

taraftan eczanelerin müşterileri olan hastaların eczanelerden beklentileri satın almaya etki etmektedir. Diğer 

bir yönden ilaç sektörünün ana bileşenlerinden olan ilaç üreticisi firmalar sermaye, reklam, promosyon gibi 

faktörlerle satın alma sürecine etki ederken diğer taraftan eczanelerin misyon, vizyon veya satış politikaları 

gibi etkenler satın almaya etki etmektedir. Görüldüğü gibi endüstriyel açıdan satın alma davranışını etkileyen 

faktörlerin yanı sıra eczanelerin kendi karakteristik ve statüsel yapılarından kaynaklanan faktörlerde satın 

almaya etki etmektedir.  

2.3. Eczacıların Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler 

Bu çalışmanın temelini oluşturacak faktörleri belirleyebilmek için satın alma kavramına ilişkin literatür 

bilgisinin ışığında ilaç sektöründe satın almaya yetkili karar vericilerle görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen 

bulgular değerlendirildiğinde ortaya çıkan faktörler aşağıdaki gibidir: 

i. Müşteri Memnuniyeti 

Eczacıların satın alma davranışını etkileyen faktörlerin ilki müşteri memnuniyeti olmuştur. Bir kurumun, 

örgütün veya işletmenin çıktılarını kullanan veya söz konusu çıktıların etkilediği kişiler, kurumlar, örgütler, 

işletmeler veya organizasyonlar müşteri olarak kabul edilmektedir (Eroğlu, 2005). Kamu hizmeti niteliğinde 

olan eczanelerin sundukları sağlık hizmetinden faydalanan hastaların memnuniyeti literatürde hem “hasta 

memnuniyeti” hem de “müşteri memnuniyeti” olarak kullanılmaktadır (Marley vd., 2004:349). Eczanelerde 

hastalıkların tedavisine yönelik sentetik ve bitkisel kökenli ilaçların yanı sıra bebek maması, medikal 

malzemeler, takviye edici gıdalar gibi ürünler de satışa sunulmaktadır ve eczaneden memnun olarak ayrılan 

müşteriler bir sonraki alışverişlerinde bu ürünlerden daha fazla satın alma yoluna gideceklerdir. Ya da 

eczaneden memnun bir şekilde ayrılan müşterinin eczacısına olan bağlılığı artacaktır. Bu şekilde işleyen bir 

sistemin sonucunda da memnun olan müşteri işletmeye yeni müşteriler kazandıracak ve eczane artan talebi 

karşılayabilmek için daha fazla ürün sipariş etmek durumunda kalacaktır (Midilli, 2011). Burada dikkat 

edilmesi gereken önemli bir nokta daha vardır: ilaç depolarının müşterisi konumundaki eczanelerin “müşteri” 

olarak memnuniyet düzeyi. Eczanelerin kâr amacı güden bir sağlık kuruluşu olduğu göz önüne alındığında 

hastaların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda ecza depolarından ilaç siparişi verilmesi endüstriyel açıdan 

satın almadır. Eczanelerin çalıştıkları ecza depolarıyla olan ikili ilişkileri, indirim oranları, vade süresi gibi 

etkenler eczanelerin siparişini etkileyen kavramlardır. Eczaneler de ecza depolarının müşterisi konumundadır 

ve ecza depoları ile eczaneler arasındaki ilişki müşteri memnuniyetini doğrudan etkilemektedir. Sonuç olarak 

bir ticari işletme olarak eczaneler mal veya hizmet satın aldıkları ecza depolarının müşterisi konumundayken, 

sağlık kuruluşu olan eczanelerin müşterileri ise tüketici konumundaki hastalardır. İlaç firmalarının arasındaki 
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rekabetten kazançlı çıkmak isteyen firmalar, ecza depolarının doğrudan müşterileri olan eczanelerin müşteri 

memnuniyetini sağlamak durumundadırlar. Buradan şu sonuca varılabilir: İlaç üreticisi firmalar ilaç 

depolarını, ilaç depoları eczaneleri, eczaneler de müşterilerini memnun ettikleri düzeyde ilgili işletmeler satış 

hacimlerini artırabilir ve gerekli analizler sonucunda rasyonel bir satın alma gerçekleştirebilirler.  

ii. Kârlılık 

Eczacıların satın almasını etkileyen önemli faktörlerden bir diğeri kârlılık olarak karşımıza çıkmıştır. 

Eczanelerin asıl amacı bireylerin yakalandıkları hastalıkların tedavi edilmesine yardımcı olmakla birlikte bu 

kuruluşların ticari işletme olmaları şüphesiz ki kârlılık faktörünü satın almada önemli bir noktaya 

taşımaktadır. Buradaki en önemli etkenlerden birisi de ilaç fiyatlarıdır. Tedarik zinciri içerisindeki ilaç üreticisi 

firmalar ile dağıtıcı rolünü üstlenen ilaç depoları fiyat belirleyici ana faktörlerdir. Eczanelerin uzun vadeli 

stratejileri; hizmet sunulan müşterilerin beklentilerini sağlayarak eczanenin sermaye değerini ve kârlılığını 

artırmaktır. Bunu sağlayabilmek için de rasyonel satın alma politikası geliştirilmeli ve bu doğrultuda ilaç 

siparişi verilmelidir (Sulak ve Eroğlu, 2009). Kârlılık faktörünün temelinde eczanelerde satışı bulunan sentetik 

ve bitkisel kökenli ilaçlar ile ıtriyat ürünleri bulunmaktadır. İlaçların fiyatlandırılmasında devlet faktörü 

büyük ölçüde etkiliyken ıtriyat ürünlerinde ise üretici firmaların ilgili ürünleri fiyatlandırması etkilidir. 

Böylelikle eczanelerde ilaç ve ıtriyat ürünlerinin satılıyor olması eczanenin kârlılığına farklı açılardan etki 

etmektedir. 

Eczaneler hastaların ihtiyacı olan ilaçların teminini sağlamak ve hastalara eczacı danışmalığı yapmanın yanı 

sıra aynı zamanda bir ticari işletmedirler. Bunun sonucu olarak eczaneler iktisadi açıdan kârlılıklarını 

maksimize etmek isteyeceklerdir. İlaç firmaları ilaçlarını ecza depoları aracılığıyla eczanelere satmaktadırlar. 

Ecza depoları da ilaç firmalarının müşterisi konumundadır. Bu döngü içerisinde şüphesiz en yüksek kârı ilaç 

üreticisi firmalar sağlamaktadır. Rekabetin en büyük amacı verimliliği artırmak ve piyasada tutunabilmektir. 

En iyi ve en doğru fiyat politikasını izleyen ilaç firmaları, eczanelerin kârlılığını birinci dereceden 

etkileyecekleri için eczacıların tercih nedeni olacaklardır. Eczanelerin kârlılığına etki eden en büyük 

faktörlerden birisi de “Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğ”in 10. maddesine istinaden 

Sağlık Bakanlığı Koordinatörlüğünde kurulmuş olan Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından ilaç 

fiyatlarını belli dönemlerde düşürülmesi ve bu durumun eczanelerin mevcut stok ve kârlılıklarını 

etkilemesidir. Döviz kurlarındaki artış da eczanelerin satın alma ve stok miktarını etkilediğinden bu faktör de 

kârlılığa doğrudan etki etmektedir. Ecza depoları, eczanelerin satın alma miktarına göre eczanelere mal fazlası 

veya özel kampanyalarla iskontolar uygulamakta ve bu durum eczanelerin kârlılığına pozitif yönde katkı 

sağlamaktadır (Bağcı ve Atasever, 2019:90-95). 

iii. Orijinal İlaç Jenerik İlaç Arasındaki Fiyat Farkı 

Satın almayı etkileyen üçüncü faktör orijinal ilaç jenerik ilaç arasındaki fiyat farkı olmuştur. Orijinal ilaç 

üreticisi firmalar ile jenerik ilaç üreticisi firmalar küresel ve yerel pazarlarda rekabet içindedirler. Bu 

rekabetten olumlu veya olumsuz bir şekilde eczaneler etkilenmekte ve sonuçta ortaya çıkan durumu 

müşterilerine yansıtmaktadırlar. Farklılık arz etmekle birlikte orijinal ilaçların jenerik ilaçlara göre biraz daha 

pahalı olması veya hekimin reçeteye yazdığı ilaçların orijinal ya da jenerik ilaç olması fark etmeksizin hasta 

tarafından aynen istenmesi gibi durumlar eczanelerin satın almasına büyük ölçüde etki etmektedir. Orijinal 

ilaç ile jenerik ilaç arasındaki en temel farklılık aralarındaki fiyat farkı olmakla birlikte çoğu zaman reçeteli 

ilaçlarda bu fark hasta tarafından karşılanmaktadır. Çünkü devlet jenerik ilacı teşvik etmek ve daha az 

maliyetli olması nedeniyle jenerik ilacın ödemesini karşılamaktadır. Eczaneler sundukları hizmet gereği hem 

orijinal ilaçları hem de jenerik ilaçları stoklarında bulundurmak durumundadırlar. Bu ve yukarıda açıklanan 

nedenlerle orijinal ve jenerik ilaç arasındaki fiyat farkı söz konusu olmakla birlikte bu durum eczanelerin satın 

almasına etki etmektedir (Young, 2009). 

Eşdeğer ilaç üretimi yapan firmalar pazarlama faaliyetlerinden ziyade orijinal ilaç üretimi yapan firmalarla 

rekabet edebilmek için klinik araştırmalara gerek kalmaksızın daha az maliyetle üretim yaparak ilaç pazarında 

pazar payını artırmayı hedeflemektedirler. Bu durum eczanelerin satın almasını etkileyen diğer önemli 

faktörlerdendir. Eşdeğer ilacın tedaviye tam olarak cevap vermeyeceği veya yanlış ilaç olduğu kanısı insanlar 

arasında halen yaygındır. İlaç firmaları ve eczacılar ile diğer personeller bu konuda, karşılaştıkları hastalara 

gerekli açıklama ve bilgilendirmeyi yapsalar da toplumda istenilen düzeyde bir bilinçlenme olmadığı kanaati 

eczacılar tarafından düşünülmektedir. Çözüm olarak ise yazılı, görsel ve sosyal medyada ve özellikle hastanın 
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kendisiyle ilgilenen hekimi tarafından bu konuda gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, eşdeğer ilacın da 

doğru ve aynı farmakolojik etkiye sahip ilaç olduğu gerçeğini ortaya çıkarmak konusunda faydalı olacaktır. 

Piyasaya arz edilen bütün ilaçların içerikleri ile ilgili niteliksel ve niceliksel tüm denetim ve kontroller Sağlık 

Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

bütün ürünlerin kalite ve uygunluklarını gerek ruhsatlandırmadan önce gerekse ruhsatlandırmadan sonra 

takip ve denetimini yapmaktadır. Açıklamalar ışığında eczacıların satın almasını etkileyen orijinal ve jenerik 

ilaç fiyat farkı eczacıların satın almasını önemli derecede etkilediği gibi hastanın eczaneye ödemesi gereken 

fiyat farkının da temelini oluşturmaktadır. Hastanın eczacıya danışarak aynı eşdeğer grubundaki faklı 

isimdeki daha ucuz ilaçları tercih ederek fark ödemeden veya daha az farkla ilacı satın alabilmesi 

mümkündür. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışan her eczane, hastalarının tercih ettiği ilaç gruplarını satın 

alma yoluna gidecektir. Eşdeğer ilaçla ilgili bilinçlendirmelerin yapılması ve toplumun tercihlerini bu yönde 

yapması ise hem eczanelerin satın almasını etkileyecek hem de hastanın fiyat farkı konusunda kazançlı 

çıkmasını sağlayacaktır. Ancak bazı durumlarda eşdeğer ilaç orijinal ilaçtan daha pahalı olabilmektedir. 

Tamamen marka gücü ve bilinirliliğine dayanan bu durum orijinal-eşdeğer ilaç arasındaki fiyat farkı 

oluşumunun bir başka görünümü ve ispatıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na göre eşdeğer ilaçlarda SGK’ nın 

karşıladığı tutardan daha pahalı bir ilaç tercih edilmesi durumunda ortaya çıkan farkı hasta ödemektedir. 

Ancak uygulamada bazı eczaneler müşteri memnuniyeti amacıyla aradaki farkı hastadan istememekte ve 

kendisi karşılamaktadır. Şüphesiz bu durum eczanelerin orijinal ve eşdeğer ilaç satın almadaki tercihlerini ve 

hastayı eşdeğer ilaç konusunda ikna etme çabalarını etkilemektedir. Eşdeğer ilaç kamu sağlık harcamalarında 

tasarruf sağladığı için devlet tarafından da tercih edilmektedir (İEİS, 2019). 

iv. Promosyon 

Elde edilen son faktör promosyondur. Promosyon, pazarlama karması elemanlarından biri olup reklam, 

kişisel satış, müşteriyi ikna gibi yöntemleri kullanarak müşteriyi ilgili ürüne çekme çabasıdır. Promosyon, 

tüketicileri ve aracı kurumları daha fazla ürün satın almaya yönlendiren bir tutundurma çabası olarak ifade 

edilebilir. Reklam kişileri veya kurumları satın almaya sevk ederken, promosyonlar satın alma güdüsü 

oluşturmayı hedefler (Kotler, 2000:98). Promosyon faktörü eczacıların satın almasını iki yönden 

etkilemektedir. İlaç üreticisi firmalar ve ecza depoları hem mal fazlası kampanyaları ile hem de hediye 

ürünlerle müşteri çekme stratejilerini kullanarak eczanelerin satın alma davranışlarına etki etmektedirler. 

Özellikle stoklu çalışan eczaneler promosyon stoğu sayesinde hızlı ve etkin bir pazarlamayla müşteriye fiyat 

indirimi yapabilmekte hem de mal fazlası ürünlerle müşteriye daha uygun teklifler sunabilmektedir (Yüksel 

ve Duman, 2017).  Promosyon, pazarlama karması elemanlarından biri olup reklam, kişisel satış, müşteriyi 

ikna gibi yöntemleri kullanarak müşteriyi ilgili ürüne çekme çabasıdır. Promosyon, tüketicileri ve aracı 

kurumları daha fazla ürün satın almaya yönlendiren bir tutundurma çabası olarak ifade edilebilir. Reklam 

kişileri veya kurumları satın almaya sevk ederken, promosyonlar satın alma güdüsü oluşturmayı hedefler 

(Kotler, 2000:98). İlaç firmaları ve ecza depoları eczanelere daha fazla mal veya hizmet satabilmek adına 

kampanyalar yapmaktadırlar. Bu kampanyalar mal fazlası yoluyla olabileceği gibi iskonto veya hediye 

ürünler yoluyla da olabilir. Uygulamada kampanya adı altındaki bu satış artırma çabaları promosyon olarak 

nitelendirilmektedir. İlaç firmaları doğrudan tıbbi ilaç mümessilleri aracılığıyla tutundurma faaliyetleri 

çerçevesinde ürünlerinin daha fazla satılabilmesi amacıyla direkt hastaya veya yakınlarına yönelik hediye 

ürünleri asıl ürünle birlikte eczaneye satabilmektedir. Bu durumda eczacının ilgili ürünün satışına yönelik 

çaba sarf etmesi ve hastanın da ikna olması durumunda hem ilaç firması hem de eczane kârlılık sağlamış 

olacak hem de hasta tedaviye yönelik ürünü satın almış olacaktır. Diğer taraftan ilaç firmaları dağıtım 

kanalları olan ecza depoları aracılığıyla “daha fazla sipariş daha fazla indirim” yoluyla ürün satış hacmini 

artırmayı hedeflemekte, eczanelerde bu tedarik zinciri içerisinde stok maliyetini ve SGK fatura bedeli 

ödemesini göz önünde tutarak bütçe imkanları dahilinde bu indirimden faydalanmak amacıyla daha fazla 

ürün satın alma yoluna gitmektedirler. İlaç firmalarının ve ecza depolarının kendi inisiyatifleri doğrultusunda 

eczanelere yaptıkları indirimler ve kampanyalar promosyon kavramı içerisinde yer alıp eczanelerin satın 

almasını etkileyen en önemli nedenler arasındadır. İlaç sektöründe ilaç fuarlarının önemi yadsınamaz bir 

gerçektir. Firmaların düzenlemiş olduğu fuarlar eczanelerin işletme ihtiyaçları ile mal veya hizmet alımlarını 

etkilemekle birlikte eczacılara yönelik promosyon ve hediyelerle de eczacıların ilaç firmalarını tercih nedenleri 

arasında ön plana çıkmaktadır (Bacaksız, 2016:90-92). 
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3. ARAŞTIRMA 

3.1. Yöntem 

AHP, karmaşık çok kriterli karar verme problemlerinin çözümü için Thomas L. Saaty tarafından 

geliştirilmiştir. Teknik olarak tüm kriterlerin önem derecelerinin belirlenebilmesi için karar vericilerin uzman 

görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Karar vericiler veya uzmanlar, konunun uzmanı olmalı veya konuyu bilen 

ve konuya ilgi duyan kişilerden oluşmalıdır (Kuruüzüm ve Atsan, 2001:87). Uzmanlar, belirlenmiş olan kriter 

veya alt kriterlerin Saaty tarafından meydana getirilmiş olan önem derecesi tablosunda yer alan 1-9 ölçeğini 

kullanarak ikili karşılaştırma gerçekleştirmektedirler. Ölçekteki en düşük değer 1/9, en yüksek değer 9, eşit 

değer ise 1 ile ifade edilmektedir. Tüm kriterler ikili olarak değerlendirilerek karar alternatiflerinin de öncelik 

sırası belirlenmiş olmaktadır (Anderson vd., 2008).  

AHP yöntemi, temelde beş adımdan oluşmaktadır (Aydın, Öznehir ve Akcalı, 2009: 72,76): Problemin 

tanımlanması ve hiyerarşik yapının oluşturulması, ikili karşılaştırma matrislerinin kurulması, kriterlere ait 

özvektör ağırlıklarının hesaplanması, tutarlılık analizlerinin yapılması ve genel öncelik sıralamasının elde 

edilmesi.  

Bu çalışmada AHP yöntemi satın alma kararına etki eden faktörlerin önem sıralamasının belirlenmesinde 

kullanılacaktır. Kriterlerin önemi ise kriterlere ilişin özvektör ağırlıklarının hesaplanması ile elde 

edilmektedir. Bu nedenle AHP’nin adımları özvektörlerin elde edilmesi ve tutarlılık oranının hesaplanması 

ile sonlanacaktır. Yöntem adımsal olarak aşağıdaki gibidir: 

Adım 1. Problem tanımlanır ve hiyerarşik yapı oluşturulur. 

AHP’de problemlerin çözümlenmesinde hiyerarşik bir yapının tercih edilmesi, o problemin farklı düzeylere 

ayrılması anlamını taşımaktadır. Hiyerarşik yapıyı meydana getirme işlemi modelleme olarak 

isimlendirilmektedir. Hiyerarşinin amacı, üst seviyedeki elemanların alt seviyelerdeki elemanlar üzerindeki 

etkisini tahmin etmektir (Gasimov, 2001: 221). Hiyerarşik yapı, amaç en üstte yer alacak biçimde, bir alt 

seviyede kriterler ve en alt seviyede de alternatifler yer alacak biçimde oluşturulur (Saaty, 2008: 85). 

Adım 2. İkili karşılaştırma matrisleri oluşturulur. 

AHP tekniğinin esası ikili karşılaştırmadır. Saaty (1990a)’ye göre insanlarda karşılaştırma kabiliyeti biyolojik 

esaslıdır. Her şeyin nispi ve sürekli değişken olduğu bir ortamla bu kabiliyet sayesinde başa çıkılabilmektedir. 

İkili karşılaştırma, insanların belirli bir nesneyle ilgili tercih, önem ve olasılık bakımından karşılaştırma 

yaparken duygularını açıklamada kullandıkları doğal bir süreçtir. A ile gösterilen ikili karşılaştırma matrisi, 

(1) ifadesinde görüldüğü gibi nxn tipinde bir kare matristir (Saaty, 1990a:12).  Bu matris oluşturulurken 

Saaty’nin 1-9 sıklık ölçeği kullanılmaktadır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Saaty 1-9 Sıklık Ölçeği 

Önem 

Derecesi 
Tanım Açıklama 

1 Eşit Önemli İki faktörde eşit öneme sahip 

3 Orta Önemli Bir faktör diğerine göre biraz daha önemli 

5 Kuvvetli Önemli Bir faktör diğerinden kuvvetle daha önemli 

7 Çok Kuvvetli Önemli Bir faktör diğerine göre yüksek derece kuvvet ile önemli 

9 Mutlak Önemli Faktörlerden biri diğerinde kesinlikle yüksek derece önemli 

2,4,6,8 Ara Değer Uzlaşma gerekli ise kullanılır 

Karşılıklı 

Değer 
Ters Karşılaştırma Aynı kriterin tersinin değeri, aynı puanın çarpmaya göre tersidir 

Kaynak: Saaty, 1990a:15 
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Birden çok karar vericinin yer aldığı karar problemlerinde ortak karar matrisinin oluşturulmasında farklı 

yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan en çok tercih edileni karar matrisinde yer alan ikili 

değerlendirmelerin geometrik ortalamasının alınarak birleştirilmiş karar matrisinin oluşturulmasıdır (Melon 

vd., 2008: 754). Bu çalışmada da geometrik ortalama yaklaşımı tercih edilmiştir. 

Adım 3. Kriterlere ait özvektör ağırlıkları hesaplanır. 

Özvektör; her bir kriterin diğer kritere olan baskınlığını belirtmektedir. Buna göre özvektörde yer alan ağırlık 

değerleri her bir kriterin diğer kritere göre göreli önemini göstermektedir. Özvektör hesaplanırken sırasıyla 

(2) ve (3) eşitlikleri bulunarak, (4) eşitliğinde yerine konulur. Burada elde edilen 𝑛 × 1 tipindeki W sütun 

vektörü özvektörü verir (Arıbaş ve Özcan, 2016: 165). Özvektörde yer almakta olan 𝑤𝑖 , (𝑖 = 1,⋯ , 𝑛 ) ağırlıkları,  

kriterlerin önemini verir. 

𝑏𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

 

 

(2) 

 

𝑤𝑖 =
∑ 𝑏𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

 

(3) 

 

𝑊 = [

𝑤1

𝑤2

⋮
𝑤𝑛

] (4) 

Bu aşama sentezleme adıyla da anılmaktadır. Yapılan işlemler ikili karşılaştırma matrisinin normalize 

edilmesini içermektedir (Kuruüzüm ve Atsan, 2001:87). Yukarıda verilen işlemler özetle ikili karar matrisinin 

her sütunun elemanlarının sütun toplamına bölünmesini ve ortaya çıkan yeni matristeki satır toplamlarının 

bu satırdaki eleman sayısına bölünmesini kapsamaktadır. Böylece elde edilen değerler W vektörünü verir. 

Adım 4. Tutarlılık oranı hesaplanır. 

Örneklem büyüklüğü arttıkça bir tahmin edici, tahmin edilen parametreye ne kadar yaklaşma eğiliminde ise, 

bu tahmin edici o kadar tutarlıdır. Tutarlılık analizi yaparken nihai hedef sadece “X, Y’den daha önemli; Y’de 

Z’den daha önemli ise, X, Z’den de önemlidir” şeklinde bir tutarlılığı değil aynı zamanda “X, Y’den 2 kat, Y’de 

Z’den 3 kat önemli ise X, Z’den 6 kat önemlidir” şeklinde oransal bir tutarlılığı da sağlamaktır (Saaty ve 

Özdemir, 2003:236). AHP’de tutarlılık oranı (Consistency Ratio-CR) karar vericilerin verdikleri kararın 

tutarlılığını göstermektedir. CR’nin 0,10’dan küçük olması beklenir.  

CR’ nin hesabında öncelikle ikili karşılaştırma matrisinin en büyük özvektörü olan 𝜆𝑚𝑎𝑥 hesaplanır. Bunun 

için A ikili karşılaştırma matrisi, W sütun vektörü ile çarpılarak D satır vektörü (5) eşitliğindeki gibi bulunur.  

Daha sonra (6) eşitliği ile 𝜆𝑚𝑎𝑥  hesaplanır. 𝜆𝑚𝑎𝑥  bulunduktan sonra (7) eşitliği ile CR hesaplanır. 

[𝑑𝑖]𝑛×1 = [𝑎𝑖𝑗]𝑛×𝑛
× [𝑤𝑖]𝑛×1,     𝑖 = 1,⋯ ,𝑛 𝑣𝑒 𝑗 = 1,⋯ ,𝑛  

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
∑

𝑑𝑖

𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

(5) 

 

(6) 

CR = 
λmax − n

(𝑛−1).𝑅𝐼
 (7) 

Eşitlik (7)’de yer alan RI, rassallık indeksidir. 1-10 boyutundaki matrisler için rassallık indeksleri Tablo 2’de 

verilmiştir. Ele alınan problemlerde kriter sayısının çokluğu kriterlerin tümüyle birlikte değerlendirildiğinde 

tutarlı sonuç elde etme ihtimalini de azaltmaktadır (Kwiesielewicz ve Uden, 2004). 
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Tablo 2. Rassallık Göstergeleri 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Tutarlılık oranının 0,10’un altında çıkması durumunda W özvektörü tutarlı kabul edilerek, 𝑤𝑖  ( 𝑖 = 1,⋯ , 𝑛) 

ağırlık değerlerinin her biri, ilgili kritere ilişkin önem derecesini verir. 

3.2. Verilerin Toplanması 

Bu araştırmanın amacı eczacıların satın alma kararına etki eden faktörlerin birbirlerine göre önem 

sıralamalarını belirlemektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda ilaç satın alma ve müşteriye ilaç satma 

konusunda Ankara ili Keçiören ilçesinde hizmet sunan on yetkili eczacı ve sorumlu müdürle, gerekli etik 

kurul izinleri alınarak anket yapılmıştır (Etik kurul adı:  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Etik 

Komisyonu/Tarih: 10.05.2019/Sayı: 08). Anketler 17.06.2019-24.06.2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşülerek 

yapılmış ve veriler toplanmıştır. 

Çalışma verilerinin toplanmasında kullanılan anket iki bölümden oluşmuştur İlk bölümde eczacıların 

demografik özellikleri yer almaktadır. İkinci bölümde ise satın almayı etkileyen faktörlerin birbirlerine göre 

önemlerini belirten bir tablo hazırlanmış ve karar vericiler tarafından değerlendirilmesi istenmiştir. Tablo 

“Müşteri memnuniyeti, kârlılık ile karşılaştırıldığında ne kadar önemlidir?” biçiminde, karar vericilerin ikili 

karşılaştırma yaparak karar vermelerini sağlayacak biçimde oluşturulmuştur. Karşılaştırma Tablo 1’de verilen 

1-9 sıklık ölçeğine uygun biçimde yapılmıştır. Örnek bir karşılaştırma, Tablo 3’te verilmiştir. Anket yüz yüze 

yapıldığından eczacılara gerekli açıklama yapılarak karşılaştırmaların yapılması sağlanmıştır.  

Tablo 3. Kriterlerin İkili Karşılaştırılmalarına İlişkin Örnek 

Kriterler 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kriterler 

Müşteri Memnuniyeti        √          Kârlılık 

Müşteri Memnuniyeti     √             Orijinal-Jenerik İlaç Fiyat Farkı 

Müşteri Memnuniyeti   √               Promosyon 

Kârlılık    √      Orijinal-Jenerik İlaç Fiyat Farkı 

Kârlılık    √      Promosyon 

Orijinal-Jenerik İlaç Fiyat Farkı      √    Promosyon 

Müşteri Memnuniyeti (MM), Kârlılık (K) ile karşılaştırıldığında eğer MM, K’dan “9-mutlak önemli” ise 

“Eşit” ifadesinin solunda yer alan seçenek, eğer K, MM’den “9-mutlak önemli” ise “Eşit” ifadesinin 

sağında yer alan seçenek işaretlenmektedir. Örneğin tablodaki ilk satıra göre MM, K’ dan “3-orta 

önemli” bulunmuştur. 

Anketlerin toplanması ile veriler elde edilmiş ve analize geçilmiştir. 

3.3. Bulgular 

3.3.1 Demografik Bulgular 

Çalışmaya katılan eczacıların demografik özellikleri Tablo 4’deki gibidir. Anket yapılan eczacıların yarısı 

kadınlardan yarısı ise erkeklerden oluşmuştur. Anketin uygulanmasında hedef kitle eczacılar olduğu için 

anket uygulanan tüm eczacılar üniversite veya daha yüksek düzeyde eğitime sahiptir. Anket uygulanan 

eczacıların 9’u üniversite mezunu 1’i ise yüksek lisans mezunudur. Ankete katılan eczacıların meslekteki 

çalışma süreleri en düşük 8 yıl en yüksek ise 35 yıl olarak belirlenmiş olup ortalama mesleki çalışma süreleri 

24,2 yıldır. Çalışmada özellikle deneyimli eczacılarla çalışılması hedeflenmiştir. Eczacıların şu an faaliyet 

gösterdikleri eczanelerdeki çalışma süreleri ise en düşük 6 yıl ve en yüksek 35 yıl olup ilgili kriterde ortalama 

çalışma süreleri 22,1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu bulgular görüşme yapılan eczacıların ve sorumlu müdürlerin 

yeterli deneyime sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Tablo 4. Eczacıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Frekans Meslek Yılı Değer 

Kadın 5 Minimum 8 

Erkek 5 Maksimum 35 

Toplam 10 Ortalama 24,2 

Eğitim Durumu Frekans Aynı Eczanedeki Çalışma Süreleri (yıl) Değer 

Üniversite 9 Minimum 6 

Yüksek Lisans 1 Maksimum 35 

Toplam 10 Ortalama 22,1 

3.3.2. AHP’ den Elde Edilen Bulgular 

Tablo 3’te yer alan karşılaştırmaya ilişkin her bir eczacıdan elde edilen sonuçların geometrik ortalaması 

alınarak birleştirilmiş ikili karşılaştırma matrisi oluşturulmuştur. Elde edilen matris Tablo 5’teki gibidir. 

Tablo 5. Kriterlere Ait İkili Karşılaştırma Matrisi 

 Müşteri 

Memnuniyeti 
Kârlılık 

Orijinal-Jenerik İlaç 

Fiyat Farkı 
Promosyon 

Müşteri Memnuniyeti 1,00 1,45 5,57 5,10 

Kârlılık 0,68 1,00 4,19 4,51 

Orijinal-Jenerik İlaç Fiyat Farkı 0,17 0,23 1,00 0,74 

Promosyon 0,19 0,21 1,33 1,00 

Sütun Toplam 2,04 2,89 12,09 11,35 

İkili karşılaştırma matrisinde yer alan her bir değer, ilgili sütun toplamına bölünerek normalize edilir. Elde 

edilen matriste satır elemanlarının ortalaması hesaplanarak ağırlıklar bulunur. Ağırlıkların hesabı Tablo 6’da 

verilmiştir.  

Tablo 6. Ağırlıkların Hesabı 

 Müşteri 

Memnuniyeti 
Kârlılık 

Orijinal-Jenerik 

İlaç Fiyat Farkı 
Promosyon 

Satır 

Toplamı 

Satır 

Ortalaması 

Müşteri 

Memnuniyeti 
0,49 0,50 0,46 0,44 1,89 1,89/4 

Kârlılık 0,33 0,34 0,34 0,39 1,40 1,40/4 

Orijinal-Jenerik 

İlaç Fiyat Farkı 
0,08 0,08 0,08 0,06 0,30 0,30/4 

Promosyon 0,09 0,07 0,11 0,08 0,35 0,35/4 

Bu ortalamalar kriterlerin önem derecelerini gösteren ağırlık değerleridir. Elde edilen ağırlıklar Tablo 7’de 

verilmiştir. 

Tablo 7. Önem Sıralaması Matrisi 

 Ağırlık Değeri 

Müşteri Memnuniyeti 0,47 

Kârlılık 0,35 

Orijinal-Jenerik İlaç Fiyat Farkı 0,07 

Promosyon 0,09 

Kriter karşılaştırmalarına ilişkin matrisin tutarlılık oranı CR, 0,005 olarak bulunmuştur. Buna göre karar 

vericilerin karşılaştırmaları tutarlı kabul edilmiştir (CR=0,005˂0,10) 

Tablo 7 incelendiğinde, eczacıların satın alma kararına etki eden faktörlerin önemlerine göre sıralanışının 

aşağıdaki gibi olduğu görülmektedir: 
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1.Müşteri memnuniyeti (0,47) 

2.Kârlılık (0,35) 

3.Promosyon (0,09) 

4.Orijinal-Jenerik İlaç Fiyat Farkı (0,07) 

Bu sonuca göre araştırmaya katılan eczacıların ve sorumlu müdürlerin kararlarına dayanarak en önemli 

faktörün müşteri memnuniyeti olduğu, ikinci sırada kârlılık, üçüncü sırada promosyon ve dördüncü sırada 

ise orijinal-jenerik ilaç arasındaki fiyat farkının yer aldığı söylenir. 

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

İlaç sektörü gerek hastalıkların tedavi edilmesine aracılık sağlamasıyla gerekse de hem ulusal hem de 

uluslararası piyasaya da olan etkinliği ile önemli bir alandır. Küreselleşen dünyayla birlikte artan hastalıklar 

ve hâlâ tedavisi dahi yapılamayan hastalıkların günümüzde etkisini göstermeye devam ediyor olması ilaç 

üreticisi firmaları Ar-Ge yatırımı yapmaya zorlamaktadır. Şüphesiz ilaç firmalarının buradaki en büyük amacı 

kârlılıklarını maksimize ederek piyasaya hâkim olmaktır. Bu durum ilaç sektörünü en yoğun Ar-Ge yatırımı 

yapan ve en hızlı büyüyen sektörlerden biri haline getirmektedir. Ar-Ge’ye yatırım yapan ve bu konuda 

başarılı olan firmalar rekabette avantaj sağlamaktadır. Bu avantajı yakalayan ve sürdürmek isteyen firmalar 

ise yeni ürün geliştirmek ve elinde bulundurdukları ürünlerin etkinliğini ve kullanım alanlarını artırmak 

durumundadırlar. Türkiye günümüzde ilaç sektörüne büyük önem vermesine ve önemli projeler geliştiriyor 

olmasına rağmen hala sektörde büyük oranda ithalatçı konumdadır. Türkiye’nin ithalatçı konumda olması 

uluslararası alanda faaliyet gösteren ilaç firmaları için Türkiye’yi önemli bir pazar haline getirmektedir. 

Türkiye’nin önemli bir pazar olması da Türkiye’ de faaliyet gösteren uluslararası ilaç firmalarının rekabetini 

artırmaktadır. Bu rekabette avantaj sağlayacak olan firmaların şüphesiz sağlık sektörünün temel aktörlerinden 

olan eczanelerle ticari yönden iş birliği yapması gerekmektedir. 

Eczacılar ecza depolarından ilaç satın alırken birçok faktörü göz önünde bulundurmaktadır. İlaç firmalarının 

rekabet faktörlerinin temelini eczacıların ecza depolarından ilaç satın alırken göz önünde bulundurdukları 

faktörler oluşturmaktadır. Şöyle ki; eczacılar ilaç satın alırken bir karar verme problemiyle karşı karşıyadırlar. 

Bu problemi çözebilmek ve satın alma işlevini gerçekleştirebilmek için doğru ve net bir şekilde karar vermek 

durumundadırlar. Verecekleri bu karar, satın alınacak ürünün miktarını, hacmini, tüketicinin algısını 

etkileyeceği için ilaç firmalarının da pazarlama stratejilerine etki edecektir.   

Bu çalışmada görüşme sağlanan alanında uzman eczacılar, satın almadan sorumlu müdürler, ilaç sektöründe 

faaliyet gösteren üst düzey yetkililer ve yapılan kapsamlı literatür taraması sonucunda eczacıların satın 

almasını etkileyen birçok faktörün var olduğu bilinmekle birlikte promosyon, müşteri memnuniyeti, orijinal 

ve jenerik ilaç arasındaki fiyat farkı ve kârlılık unsurlarının eczacıların satın almasına yön veren en etkili dört 

faktör olduğu tespit edilmiştir. Eczacıların satın almada dikkate aldıkları bu faktörleri ilaç firmaları da dikkate 

almak durumundadırlar. Çünkü bu durum ilaç firmalarının eczanelere daha fazla ürün satabilmesine olanak 

sağlayacaktır.  

Ankara ili Keçiören İlçesinde 10 adet eczanede yapılan yüz yüze anket sonucunda elde edilen veriler AHP ile 

analiz edilmiş ve şu sonuca ulaşılmıştır: Satın alma kararını etkileyen en önemli faktörler önem sırasına göre; 

müşteri memnuniyeti, kârlılık, promosyon ve orijinal-jenerik ilaç fiyat farkıdır. Bu sıralamanın ilaç 

firmalarının rekabetine doğrudan etki edeceği düşünülmektedir. İlaç firmalarının elde edilen bu sıralamayı 

dikkate alarak pazarlama stratejileri geliştirmelerinin ve Ar-Ge’ye yatırım yapmalarının hem firma bazında 

kârlılıklarına etki edebileceği hem de ilaç sektörünün gelişmesine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Yapılan çalışmanın sektörde karar vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilmesi toplum 

sağlığına ve ülke ekonomimize daha fazla fayda sağlayacaktır. 

Çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

1. Müşteri memnuniyeti faktörü, yapılan analiz sonucunda satın almada rekabeti etkileyen en önemli faktör 

olmuştur. Gerek ecza depolarının müşterisi konumundaki eczanelerin gerekse de eczanelerin müşterisi 

konumundaki hastaların müşteri bazlı memnuniyeti ilaç firmalarının rekabetine dayanan en önemli faktör 

olarak belirlenmiştir. Bu durumu yüz yüze yapılan görüşmelerde hem eczacılar hem de sorumlu müdürler 

sözlü olarak da doğrulamışlardır. Bir eczanede tüm çalışanların birinci amacı, hastaya tedavi sürecinde 

destek olacak gerekli ilacı mümkün olduğunca kısa zamanda tedarik etmektir. Müşteri memnuniyetini 
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etkileyen en önemli etken müşterileriyle birebir aracısız ilişki kurmakta olan çalışanların kendisidir. Bu 

konu üzerinde yapılan çalışmalar da müşterilerle iletişim kurmada başarılı olanların müşteri 

memnuniyetlerinin de o kadar yüksek olduğunu göstermektedir (Dolen vd., 2004). 

2. Kârlılık faktörü eczacıların satın almasını etkileyen en önemli ikinci faktör olarak belirlenmiştir. Kârlılığın 

ikinci sırada olmasını etkileyen iki önemli durumun olduğu saptanmıştır. Birincisi; eczaneler her ne kadar 

bir sağlık kuruluşu olsa da temel de ekonomik getiri sağlamak amacıyla kuruldukları için kârlılık faktörü 

eczacılar için göz ardı edilemez bir unsurdur. İkinci olarak; eczaneler her ne kadar ekonomik getiri 

sağlamak amacıyla kurulmuş olsalar da müşteri memnuniyetini sağlamadan kârlılıklarını artıramazlar. 

Sonuç olarak müşteri memnuniyeti ve kârlılık arasındaki ilişkiyi açıklamak için şu öngörüyü söyleyebiliriz: 

“Eczaneler kârlılığını artırabilmek için müşteri memnuniyetini en iyi derecede sağlamalıdırlar”. Analiz 

sonucunda elde edilen verilere bakıldığında müşteri memnuniyeti faktörünün; 0,47 ve kârlılık faktörünün; 

0,35 değerlerine sahip olması ve bu değerlerin birbirlerine çok yakın olması ilgili faktörlerin aralarında 

güçlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Eczacılar müşterilerinin beklentilerini karşılayarak eczanenin 

sermayesini ve kârını artırmak için uygun politikalar geliştirmelidir (Sulak ve Eroğlu, 2009). 

3. Eczacıların satın almasını etkileyen en önemli üçüncü faktör promosyon olarak belirlenmiştir. Promosyon 

hem ecza depolarının yapmış oldukları mal fazlası kampanyalarıyla hem de gerek ecza depolarının 

gerekse de ilaç üreticisi firmaların vermiş oldukları hediye ürünlerle eczanelerin daha fazla ürün siparişini 

sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Gerek ecza depoları gerekse de ilaç üreticisi firmalar 

promosyon yoluyla eczanelerin satın almasına doğrudan etki etmektedirler. Stoklu çalışan eczanelerin 

promosyon stokları sayesinde müşterilerine daha uygun fiyatla ürün verebilmeleri (Yüksel ve Duman, 

2017) dolaylı olarak müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. Ancak promosyon faktörünün satın almada 

eczaneler için müşteri memnuniyeti ve kârlılık kadar etkili olmadığı saptanmış ve dört faktör arasında 

önem sırasına göre üçüncü sırada yer aldığı görülmüştür.  

4. Analiz sonucuna göre eczacıların satın almasını etkileyen dördüncü faktör; orijinal ilaç ile jenerik ilaç 

arasındaki fiyat farkı olmuştur. Eczaneler hem orijinal hem de jenerik ilaçları tedarik etmek zorunda 

kalmaktadırlar ve bu durum da satın almalarına etki etmektedir (Young, 2009). Eczacılar ya da satın 

almadan sorumlu müdürler için kârlılık esas olsa da müşteri memnuniyeti, marka algısı, hekimin reçete 

ettiği ilaçların hasta tarafından aynen istenmesi, “jenerik ilaç da doğru ilaçtır” düşüncesinin toplum 

tarafından halen benimsenmemiş olması gibi etkenlerin bu faktörün satın almada dördüncü sırada yer 

almasını sağladığı düşünülmektedir.  

Bu çalışmada önemleri ortaya konan kriterler ilaç firmalarının sıralanmasında da kullanılabilecektir. Eczane 

sahipleri mevcut kriterleri göz önüne alarak piyasada işlem yapan ulusal ve uluslararası ilaç firmalarını 

birbirleri ile kıyaslayabilir ve AHP yöntemi aracılığıyla hangi ilaç firmasını tercih edeceklerine karar 

verebilirler. Çalışmanın bu bölümü birebir ilaç firmaları ile ilgili olacağından etik izinler gereği 

gerçekleştirilememiştir. Gelecek çalışmalarda gerekli izinler alınarak çalışma bu anlamada geliştirilebilir veya 

firmalar kendi özelinde bu çalışmaları yürütebilir. 
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Purpose – This study investigates the impact of social media marketing on customer inspiration and 

customer purchase intention in the telecommunication sector of Afghanistan.  

Design/methodology/approach – For examining the mentioned purpose, empirical research was 

conducted on the telecommunication sector of Afghanistan. Social media users formed the study 

population, following the telecommunications companies' social media accounts in the capital 

Kabul. A self-managed online survey was administered using the convenience sampling method. A 

total of 4oo valid responses were taken for analysis as the sample of the study. The collected data 

was analyzed using the IBM SPSS Statistics 25 to test the suggested hypotheses. Frequency analysis, 

correlation analysis, and linear regression analysis were used to analyze the obtained data.  

Findings – The results revealed that social media marketing, customer inspiration, and customer 

purchase intention were significantly and positively correlated. Besides, all the suggested 

hypotheses were accepted, indicating that social media marketing has a significant positive impact 

on customer inspiration and customer purchase intention.   

Originality – Although some studies examine  consumer inspiration in different contexts, extant 

literature does not provide an empirical study on examining the impact of social media marketing 

on customer inspiration and purchase intention. This research, therefore, addresses a gap in 

customer inspiration and offers valuable perspectives for the literature. This research also provides 

a sound basis of implications for telecom companies and their stakeholders. 

1. Introduction  

In recent years, social media development has changed the advertising and marketing landscape and has 

turned into a tool that  businesses and corporations would do well to exploit. Buffer (2019), states that 73% of 

online marketers believe that their strategies have effectively executed their company's social media marketing 

strategy. Therefore, investigating the impact of social media marketing (SMM) on customer inspiration (CI) 

and customer purchase intention (PI) is vitally important for businesses, digital marketers, marketing 

managers, and marketing researchers. Most existing studies concentrate on exploring the impact of social 

media marketing on purchase intention in different contexts (Ceyhan, 2019; Karayalçin, 2019; Laksamana, 

2018; Çinkay, 2017; Balakrishnan, Dahnil, & Yi, 2014; Kim & Ko, 2012). Love marks Campus (2011) illustrates 

that inspired consumers are brand owners, brand advocates, and deeply immersed community members. 

Moreover, Pfrang, Rudolph, & Böttger (2014) indicate that customer inspiration can significantly influence 

customer loyalty and purchase amount. Recently, Böttger, Rudolph, Evanschitzky, & Pfrang (2017) 

conceptualized and developed a 10-item scale of customer inspiration. Also, Böttger et al., (2017) illustrated 

customer inspiration relationship with customer satisfaction, customer loyalty, and the likelihood of purchase. 

Khan & Ghouri (2018) theorized the mediating role of customer inspiration in examining the impact of 

customer-defined market orientation on customer satisfaction and customer loyalty. Moreover, Ghouri, Kin, 

Yunus, & Akhtar (2019) intended to validate customer inspiration in Malaysia. Ghouri et al. (2019) further 

point out that customer inspiration mediates the market orientation and customer loyalty subcontracts. 

Nathues (2017) recommends that the research on customer inspiration in a marketing context is scarce, and 

the media used to transmit the stimuli needs to be researched, such as social media. While these studies 

mailto:hamayoun.ghafourzay@yahoo.com
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illustrate the customer inspiration in various ways, there is still no empirical research investigating the impact 

of social media marketing on customer inspiration and purchase intention. Thus, based on the Nathues’s 

(2017) recommendation, this study aims to fill this research gap by empirically examining the impact of social 

media marketing on customer inspiration and customer purchase intention in the telecommunication industry 

of Afghanistan. 

2. Theoretical Framework  

2.1. Social Media Marketing  

Often referred to as "online marketing," "internet marketing," or "web marketing," digital marketing has 

become more popular over the last decade. Social media marketing as a new discipline of digital marketing is 

an interdisciplinary and cross-functional phenomenon that often utilizes social media in combination with 

other channels of communication to pursue organizational objectives through value creation for stakeholders 

(Felix, Rauschnabel, & Hinsch, 2017).  

Worldwide, the total number of social media users is expected to rise to 3.29 billion in 2022, representing 42.3% 

of the world's population(eMarketer, 2018). This potential user consumes several hours on different platforms 

of social media. The marketers thus endorse the ever-changing social media as an effective marketing channel 

(Appel, Grewal, Hadi, & Stephen, 2019). 

Hundreds of websites will count as social media outlets. Social media services can be categorized, but they 

have slightly overlapping boundaries (Dummies, 2017).  Knowing the most popular social media sites around 

is useful. It will enable businesses to leverage their brand's impact on social media, connect with the right 

people, and achieve their goals on social media (Lua, 2019). According to Statista, 2020's most popular social 

media sites are stated below: 

 

Figure 1: Global social networks ranked by number of users in millions (www.statista.com) 

Social media marketing activities were categorized as entertainment, interaction, trendiness, customization, 

and word of mouth by Kim & Ko (2012). Additionally, the Kim & Ko (2012) explain that social media marketing 

efforts will indirectly increase purchase intention. Ural & Yuksel (2015) and Gautam & Sharma (2017) show 

that social media marketing efforts have a positive impact on purchase intention. 

2.2. Customer Inspiration  

Social psychology defines inspiration as a dualistic concept that includes a cognitive and motivational 

component. (Thrash & Elliot, 2004). Per this definition, inspiration involves "the realization of a new insight 

or idea" and “creates a motivation to act upon this inspiration”(Böttger, 2015). Additionally, Böttger (2015) has 

proposed two ways of inspiring consumers. First, consumers can be inspired by a new means of achieving an 
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existing goal. For instance, an innovative product that provides a new and better means of achieving existing 

goals. Secondly, consumers can be inspired by a new goal. In addition, Böttger (2015) has developed a 6-

phased iterative process, called the customer inspiration cycle, as a marketing inspiration framework. (Figure 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Customer inspiration circle (Böttger, 2015) 

Nathues (2017) study points out inspiration as an effective new marketing discipline made possible by new 

digital networks that fill a gap in emotional marketing and consumer behavior studies to overcome the 

challenges marketing professionals face. Additionally, the researcher suggests that it is important to 

investigate the media used to convey the stimuli besides inspirational stimuli. Like social media, or is it the 

combination of digital and traditional techniques, whichever inspires customers the most. 

2.3. Customer Purchase Intention  

Lu et al. (2014) define the purchase intentions as "Consumers' willingness to buy a given product at a specific 

time in a specific situation." Laksamana’s (2018) findings confirm that social media marketing positively affects 

purchase intention in the Indonesian banking industry. Moreover, Böttger (2015) illustrates that in line with 

the motivational portion of inspiration, customer inspiration increases spending by enhancing the desire to 

purchase a good or service. Furthermore, Böttger's findings demonstrated a negative correlation between 

impulse buying and all other consequences, stating competitive mediation via impulse buying. 

3. Methodology  

This study has employed empirical research with a cross-sectional approach.  The population of the study 

consisted of different social media users who follow the social media accounts of Afghanistan's 

telecommunications companies in the capital Kabul. A self-managed online survey using the convenience 

sampling method was administered using Google Drive to gather data from the target population. The data 

was collected "between" May 06, 2019, and October 23, 2019. The respondents are subscribers of 

telecommunications companies in Kabul, Afghanistan. A total of 400 usable and non-defective responses 

stored in Google Drive were considered the study's sample size. According to Gürbüz & Şahin, the minimum 

sample size for the target population of 10 million with a confidence level of 95 percent at least should be 384 

(Gürbüz & Şahin, 2018:130). 

The hypotheses of the study are as follows:  
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H1: Social media marketing has a positive impact on customer inspiration.  

H2: Social media marketing has a positive impact on customer purchase intention. 

H3: Customer inspiration has a positive impact on customer purchase intention. 

Figure 3, displays a diagram of the research model. As shown below: 

 

Figure 3. Research model 

The administered questionnaire consists of three sections. The first part deals with some demographic 

questions. In contrast, the second part includes questions about social media marketing and customer 

purchasing intention, and the last part of the questionnaire deals with questions regarding customer 

inspiration. The scale of social media marketing measures the telecommunications industry's social media 

marketing activities in five dimensions: 1. Entertainment, 2. Interactions, 3. Trendiness, 4. Customization, and, 

5. Electronic word of mouth. In this context, the 11-item scale of Kim & Ko (2012) was adopted to measure 

telecommunications companies' social media marketing activities. While the 4-item purchasing intention scale 

was taken from Bolton and Drew (1991) and customer inspiration was assessed by the 10-item scale of Böttger 

(2015). All the mentioned survey questions were assessed using five-point Likert-type scales (5=strongly 

agreed, 1=strongly disagreed). 

For the determination of the reliability of the collected data, the internal consistency of each measurement 

scale was calculated using Cronbach's alpha coefficients. The value of each scale was greater than 0.80, as 

shown in Table 1. According to Sekaran & Bougie (2003), the value in the range of 0.80–0.90 is considered as 

good. Therefore, the adopted scales were considered to be reliable. 

Table 1. Reliability Statistics 

Scale Cronbach's Alpha N of Items Remarks  

Social Media Marketing  .858 11 Accepted  

Customer Inspiration .868 10 Accepted 

Customer Purchase Intention  .871 4 Accepted 

In order to check the validity of the collected data; as a requirement before carrying out the factor analysis, the 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and the Bartlett Sphericity Sampling Adequacy Test were used. The results are 

presented in Table 2. It shows that KMO values are 0.887, 0.898, and 0.82, respectively; (above 0.60) means that 

the sample is adequate for factor analysis. Bartlett's Sphericity tests were significant as their values were equal 

to 0.000; (less than 0.05) shows the data convenience level for factor analysis. Therefore, data considered 

appropriate for Confirmatory Factor Analysis (CFA). 
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Entertainment 
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Table 2. KMO and Bartlett’s Test 

 
Social Media 

Marketing 

Customer 

Inspiration 

Purchase 

Intention 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .887 .898 .822 

Bartlett's Test 

of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1379.543 1826.518 761.610 

Df 55 45 6 

Sig. .000 .000 .000 

After the previous steps, as an extraction method, the Principal Component Analysis (PCA) was employed. 

The result of PCA revealed that the factor loadings range between 0.601-0.922, (greater than 0.60), and the 

Total Variance Extracted (TVE) for adopted scales (SMM, CI, and PI) were 60.00%, 62.13%, and 71.70% 

respectively; (greater than 50%), which is considered acceptable.  

For testing the suggested hypotheses, the gathered data was analyzed through the IBM SPSS Statistics 25. The 

frequency analysis, correlation analysis, and linear regression analysis were used to analyze the collected data. 

4. Findings  

Firstly, the demographics of the respondents were depicted using frequency analysis. As shown throughout 

Table 3, respondents' demographic and social subsets are gender, age, marital status, educational level, 

employment status, and some figures on Internet usage, social media application usage, and the daily usage 

of social media. 

Characteristics of respondents based on the results of descriptive analysis showed that males were the majority 

with 323 (80.8%), while female respondents were 77 (19.3%). Based on age data (20-29), the age group has 

constituted the most significant part of respondents with 150 (63.2%), while only 4 (1.0%) respondents were 

(50 or over) years old with the minimum percentage. Most of the respondents, 230 (57.5%) were single, while 

167 (41.8%) were married. The majority of data providers have an undergraduate background, 211 

respondents who make up (52.8%) of the data set; master & Ph.D. are (35.8%), while (2.3%) are with primary 

education. The majority of data providers, 147 respondents (36.8%) are from the public sector, while 120 

(23.5%) come from the educational sector (students). 

Table 3. Demographic Profile of the Sample (n=400) 

Demographics Variables Frequency Percentage 

Gender 
Male 323 80.8 

Female 77 19.3 

Age 

Below 20 43 10.8 

20-29 253 63.2 

30-39 96 24.0 

40-49 4 1.0 

50 and above 4 1.0 

Marital Status 

Single 230 57.5 

Married 167 41.8 

Divorced 1 0.3 

Another 2 0.5 

Education Level 

Primary 9 2.3 

Secondary Education 37 9.3 

Undergraduates 211 52.8 

Master and PhD 143 35.8 

Occupation 

Public Sector 147 36.8 

Private Sector 86 21.5 

Self-employed 42 10.5 

Student 120 30.0 

Retired 5 1.3 
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Internet Usage 

Less than 1 year 16 4.0 

1-5 Years 111 27.8 

6-10 Years 192 48.0 

11-15 Years 61 15.3 

16 years and above 20 5.0 

Social Media Applications 

Facebook 390 97.5 

Instagram 237 59.3 

Twitter 145 36.3 

You Tube 268 67.0 

LinkedIn 15 03.8 

WhatsApp 26 06.5 

Telegram 8 02.0 

Snapchat 4 01.0 

Other 20 05.0 

Daily Usage of Social Media 

Applications 

 

Less than 1 hour 72 18.0 

1-3 hours 228 57.0 

4-6 hours 58 14.5 

More than 6 hours 37 9.3 

Never 5 1.3 

Telecommunication 

Companies 

Afghan Telecom 38 09.5 

Roshan 118 29.6 

AWCC 80 20.1 

MTN 142 35.6 

Salaam 28 07.0 

Etisalat 247 61.9 

As shown in Table 3, almost 48.0% of the respondents used the internet for 6-10 years, while 4.0% use the 

internet for less than one year.  Most of the respondents 390 (97.5%) use Facebook, while 67.0%, 59.3%, 36.3%, 

and 06.5% use YouTube, Instagram, Twitter, and WhatsApp respectively. Considering the daily usage of social 

media applications of the respondents, majority of them 228 (57%) use social media for 1-3 hours, while 72 

(18%), 58 (14.5 %), and 37 (9.3%) of the respondents use social media for (less than 1) hour, (4-6) hours and 

(more than 6) hours respectively. Considering the telecom company used by the respondents, most of them 

247 (61.9%) use Etisalat, while 142 (35.6%), 118 (29.6%), 80 (20.1%) are use MTN, Roshan, and AWCC 

respectively.    

Secondly, a Pearson product-moment correlation, documented in given Table 4, was conducted to examine 

the relationships between social media marketing, customer inspiration, and purchase intention. Social media 

marketing was more strongly positively correlated to customer inspiration, r (398) = .717, p< .001, than to 

compare to purchase intention, r (398) =.636, p<.001. The customer inspiration was also medium positively 

related to purchase intention, r (398) =.629, p<.001. The results are shown in Table 4. 

Table 4.  General Mean, Standard Deviation, and Correlations (n=400) 

Variables M SD CI PI 

Social Media Marketing (SMM) 3.0120 0.88 .717** .636** 

Customer Inspiration (CI) 3.2606 1.05 - .629** 

Purchase Intention (PI) 3.1336 0.77 - - 

Note. ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

Thirdly, a Pearson product-moment correlation, was conducted to examine the relationships among social 

media marketing dimensions, customer inspiration, and customer purchase intention. As indicated in Table 
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5, The Inter-Item detailed correlation matrix for social media marketing dimensions indicates a medium 

positive relationship among social media marketing dimensions, customer inspiration, and customer purchase 

intention.  

Table 5. Inter- Item Correlation Matrix for Social Media Marketing Dimensions (n=400) 

Variables 1 2 3 4 5 CI PI 

 1.Entertainment -       

 2.Interaction .417** -      

 3.Trendiness .477** .554** -     

 4.Customization .400** .480** .530** -    

 5.eWOM .423** .489**  .490** .494** -   

Customer Inspiration (CI) .509** .579** .530** .504** .589** -  

Purchase Intention (PI) .417** .476** .448** .477** .574** .629** - 

Note. ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Fourthly, a bivariate regression was conducted to examine how social media marketing  predicts customer 

inspiration.  A scatterplot showed that the relationship between social media marketing and customer 

inspiration was positive and linear and did not reveal any bivariate outliers. An analysis of standard residual 

showed that the data contained no outliers (Std. residual Min = -2.478, Std. Residual Max = 2.584). 

Independence of residual errors was confirmed with a Durbin-Watson test (d = 1.822). Residual plots showed 

the normality of the residuals.  

Social media marketing statistically significantly predicted customer inspiration, F (1,398) = 421.824,      p<.001, 

the R2 for this equation was 0.515; that is, 51.5% of the variance in customer inspiration was predictable from 

social media marketing. Henseler (2010) proposed a rule of thumb for acceptable R2 with 0.75, 0.50, and 0.25 

described as substantial, moderate, and weak. Therefore, this is a moderate relationship. The correlation 

between social media marketing and customer inspiration was statistically significant, r (398) =.717, p<.001. 

The regression equation for predicting customer inspiration from social media marketing was ŷ = 0.45 + 0.816X 

(Social Media Marketing). The confidence interval for the slope to predict customer inspiration from social 

media marketing was 95% CI [.895,.738] with a B =.717; thus, for each unit of increased social media marketing, 

customer inspiration increases by about 0.7 to 0.9 points.  

Table 6.  Linear Regression Analysis between Social Media Marketing and Customer Inspiration (n=400) 

Variables B SE t β VIF 

SMM .816 .040 20.538 .717 1.000 

 (Constant) .454 .128 3.537 -  - 

a. Predictors: SMM, (Constant).        

b. Dependent Variable: CI, R2 = 0.515, Adjusted R2= 0.513, F (1,398) = 421.824, p< .001   

      

As indicated in Table 7, the multiple regression for social media marketing dimensions indicates that social 

media marketing dimensions statistically significantly predicted customer inspiration, F (5, 394) = 85.214, p 

<.001. The R2 for this equation is 0.520; that is, 52.0% of the customer inspiration variance was predictable from 

social media marketing dimensions. Therefore, according to Henseler (2010), this is a moderate relationship. 
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Table 7. Multiple Regression Analysis between Social Media Marketing Dimensions and Customer Inspiration 

(n=400) 

Variables B SE t Sig. β VIF 

Entertainment .230 .050 4.589 .000 .191 1.425 

Interaction .220 .039 5.587 .000 .252 1.667 

Trendiness .060 .028 2.157 .032 .102 1.826 

Customization .061 .023 2.600 .010 .116 1.621 

eWOM .205 .033 6.314 .000 .278 1.593 

 (Constant) .452 .137 3.297 .001 -  - 

a. Predictors: Entertainment, Interaction, Trendiness, Customization, eWOM, (Constant).         

b. Dep. Variable: Customer Inspiration, R2 = 0.520, Adjusted R2= 0.513, F (5,394) = 85.214, p< .001. 

Fifthly, a bivariate regression was conducted to examine how social media marketing predicts purchase 

intention.  A scatterplot showed that the relationship between social media marketing and purchase intention 

was positive and linear and did not reveal any bivariate outliers. The correlation between social media 

marketing and purchase intention was statistically significant, r (398) = 0.636, p< 0.001. The regression equation 

for predicting purchase intention from social media marketing was ŷ = 0.55 + 0.864X (Social Media Marketing). 

The R2 for this equation was 0.405; that is, 40.5% of the purchase intention variance was predictable from social 

media marketing. According to Henseler (2010), this is a moderate relationship. The bootstrapped 95% 

confidence interval for the slope to predicate purchase intention from social media marketing ranges from 

0.760 to 0.967; thus, for each one-unit of social media marketing increase, customer inspiration increased by 

0.738 to 0.967 points. 

Table 8. Linear Regression Analysis between Social Media Marketing and Customer Purchase Intention (n=400) 

Variables B SE t β VIF 

PI .864 .052 16.462 .636 1.000 

(Constant) .555 .169 3.276 - - 

a. Predictors: SMM, (Constant).       

b. Dependent Variable: PI, R2 = 0.405, Adjusted R2 =0.404, F (1, 398) = 270.981, p<.001.   

As indicated in Table 9., the multiple regression for social media marketing dimensions indicates, social media 

marketing dimensions statistically significantly predicted purchase intention, F (5,394) = 56.907, p <.001. The 

R2 for this equation is .419; that is, 41.9% of the variance in purchase intention was predictable from social 

media marketing dimensions. Therefore, according to Henseler (2010), this is a moderate relationship. 

Table 9. Regression Analysis between Social Media Marketing Dimensions and Purchase Intention (n=400) 

Variables B SE t Sig. β VIF 

Entertainment .170 .066 2.585 .010 .118 1.425 

Interaction .158 .052 3.063 .002 .152 1.667 

Trendiness .039 .037 1.065 .288 .055 1.826 

Customization .098 .031 3.205 .001 .157 1.621 

eWOM .304 .043 7.128 .000 .345 1.593 

(Constant) .706 .180 3.930 .000 - - 

a. Predictors: Entertainment, Interaction, Trendiness, Customization, eWOM, (Constant).  

b. Dep. Variable: Purchase Intention, R2 = 0.419, Adjusted R2 = 0.412, F (5,394) = 56.907, p< .001. 
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Sixthly, a bivariate regression was conducted to examine how customer inspiration predicts purchase 

intention.  A scatterplot showed that the relationship between customer inspiration and purchase intention 

was positive and linear and did not reveal any bivariate outliers. The correlation between purchase intention 

and customer inspiration was statistically significant, r (398) = 0.629, p< 0.001. The regression equation for 

predicting purchase intention from customer inspiration was ŷ = 1.002 + 0.750X (Customer Inspiration). The 

R2 for this equation was 0.394; that is, 39.4% of the purchase intention variance was predictable from customer 

inspiration. Therefore, according to Henseler (2010), this is a moderate relationship. The bootstrapped 95% 

confidence interval for the slope to predicate purchase intention from customer inspiration range from 0.841 

to 0.659 with a B = .750; thus, for each one-unit increase of customer inspiration, purchase intention increases 

by 0.659  to 0.841 points. 

Table 10.  Linear Regression Analysis between Customer Inspiration and Customer Purchase Intention (n=400) 

Variables B SE t β VIF 

CI .750 .046 16.146 .629 1.000 

(Constant) 1.002 .146 6.871 - - 

a. Predictors: CI (Constant).       

b. Dependent Variable: PI, R2 = 0.396, Adjusted R2 = 0.394, F (1,398) = 260.687, p< .001.   

   

Seventhly, the Path Analysis (PA) was used to verify the proposed hypotheses. In PA, the path coefficient (β) 

connecting two constructs is assessed. Hair, Sarstedt, Ringle, & Mena (2012) argued that for a definite impact 

in the model, β value is required to be at least 0.1. As indicated in Table 11, the path coefficient's evaluation 

illustrates that every projected hypothesis is supported. The model was significant as the values were equal to 

(0.000), which is less than 0.05, and it is considered sufficient for the significance of hypotheses.  

Partial Eta Squared (η2) as the effect size indicator was η2 = .081, which indicates a strong effect. The power of 

interaction effect was .99, which means that if the study were to be replication 100 times, we would correctly 

reject the null hypothesis on 99% of those replications. We used the original sample size (n=400) for the 

bootstrapping process, and we resample it 2000 times using the resampling method. 

Table 11. Hypotheses Testing 

Research Hypotheses β t Sig. Result 

H1: Social media marketing has a positive impact on 

customer inspiration.  
.717 20.538 .000 Supported 

H2: Social media marketing has a positive impact on 

customer purchase intention. 
.636 16.462 .000 Supported 

H3: Customer inspiration has a positive impact on 

customer purchase intention. 
.629 16.146 .000 Supported 

 

5. Discussion and Conclusions  

The study results support the proposed hypothesis regarding the positive impact of social media marketing 

on purchase intention (H2), which is coherent with the existing literature. Tuten & Solomon (2017) illustrated 

that the shaping of customer decision-making is a major goal of using social media to promote and 

communicate. According to Balakrishnan et al. (2014), online marketing communications, especially electronic 

word of mouth, online communities, and online advertising, effectively foster brand loyalty and purchase 

intention via corporate websites and social media platforms. Moreover, Schivinski & Dabrowski (2016) 

showed that users' social media communication has a positive influence on brand equity and brand attitude, 

while social media communication created by corporations only affected brand attitudes. Both brand equity 
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and brand attitudes have a positive impact on purchase intention. Worldwide organizations use social media 

platforms to invest a great deal in promoting their products. Therefore, the effectiveness of such promotions 

and whether they might draw more customers are also concerned(Alalwan, 2018). According to Shareef, 

Mukerji, Dwivedi, Rana, & Islam (2019), social media advertising should also be designed and organized so 

that all the important factors focusing on customers are taken into consideration. Accordingly, based on the 

study's multiple regression results, 41.9% of the variance in purchase intention was predictable from social 

media marketing factors (Entertainment, Interaction, Trendiness, Customization, and eWOM). As depicted in 

Table 9, apart from the entertainment and trendiness, all factors were found to impact purchase intention 

significantly.  

The formulated hypothesis about the positive impact of social media marketing on customer inspiration (H1); 

is also supported by the findings of this study, which has not been empirically investigated previously. 

Böttger's (2015) study pointed out that customer inspiring raises spending according to the motivational aspect 

of motivation, by increasing the desire to purchase a product. In a Malaysian context, Ghouri et al. (2019) 

proposed that consumer inspiration mediates market-orientated sub-construction with customer loyalty. 

Digital media offers collaborative touch-points for customers to be reached.  According to Nathues (2017), 

more work is required to demonstrate the effectiveness of inspiration in marketing, across industries, and 

context. For example, research should be performed using various marketing stimuli that make conclusions 

about inspiration's effectiveness. In addition to motivating stimuli, the researcher suggested; it is important to 

examine the media used to express the stimuli, as in social media. Accordingly, based on the study's statistical 

results, 52.0% of the variance in customer inspiration was from social media marketing factors. As shown in 

Table 7, aside from trendiness and customization, all factors were found to impact customer inspiration 

significantly. 

Moreover, the suggested hypothesis regarding the positive impact of customer inspiration on purchase 

intention (H3) is as well supported by the findings that have not been empirically examined previously. As 

seen in Table 10, based on bivariate regression results, 39.4% of the purchase intention variance was 

predictable from customer inspiration. Thus, by revealing a significant positive relationship between social 

media marketing, customer inspiration, and customer purchase intention, this study filled the customer 

inspiration literature gap.  

With a + 8.6% annual digital growth, social media users represent approximately 9% of the Afghan population 

(Internews, 2017). Thus, Afghanistan has about 3.42 million active social media users. As stated in Table 3, 

fifty-seven percent of social media users spend 4-6 hours on social media platforms, and 40% of them visit at 

least five times per month their telecommunication company social media accounts. Given these numbers, 

Afghanistan provides a credible platform to research on social media marketing. 

The results are useful in developing an effective social media marketing strategy for businesses and digital 

marketers to optimize the impacts of consumer inspiration and customer purchase intention through social 

media marketing. The digital transformation expanded touch-points for customers, and emerging technology 

creates more opportunities for the customer to inspire during the entire decision-making process and provide 

inspiration as a new marketing function (Böttger, 2015). Accordingly, this study showed that social media 

marketing would increase customer inspiration and customer purchase intention. Rudolph, Nagengast, and 

Weber (2014) demonstrated that brands could increase awareness, engagement, and, ultimately, sales through 

inspiring customers with abstract thinking. According to Lovemarks Campus (2011), inspired customers are 

brand supporters, community members, and brand owners.  

This study is based on cross-sectional data using convenience sampling in Afghanistan's telecom industry. 

Therefore, to better understand the impacts of social media marketing on customer inspiration and customer 

purchase intention, and to better generalize the results; a longitudinal study and empirical research on 

different industries, context, and nationalities are recommended using different sampling methods. The 

impact of social media as conveying stimuli is explored in this study. Hence, future studies should also 

research some other media types and technologies used to convey the stimuli. 
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Amaç – Bu araştırma, Türkiye’de faaliyet gösteren kamu, özel ve yabancı mevduat bankalarının 

finansal performanslarını değerlendirmek ve birbirleriyle karşılaştırmak amacı ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem – Araştırma çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan VİKOR yöntemi ile yapılmıştır. 

Araştırmada sermaye yeterliliği, likidite, karlılık ve aktif kalitesi ile ilgili olan ve bankaların bilanço 

ve gelir tablosundaki verilerden üretilen 14 farklı finansal oran değerlendirilmiştir. Araştırmada 

2016-2018 yıllarında faaliyet gösteren 25 adet kamu, özel yerli ve yabancı mevduat bankası analiz 

edilmiştir.  

Bulgular – Yapılan analiz sonucunda, bu üç yılın ortalamasına bakıldığında, en iyi performans 

sergileyerek birinci olan banka Deutsche Bank, ikinci en iyi banka Akbank ve üçüncü en iyi banka 

ise İş Bankası olmuştur.  

Tartışma – Performans sıralamada başarılı olan bankaların özellikle sermaye yeterliliği, likidite ve 

karlılık oranlarında diğer bankalara görece üstünlüğe sahip oldukları,  başarılı olmayan bankaların 

ise banka verimliliğinin en önemli göstergelerinden biri olan aktif kalitesine ilişkin oranlarda diğer 

bankalardan geride kaldıkları görülmektedir. 
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Purpose – This study has been conducted to evaluate and compare the financial performance of the 

public, private and foreign deposit banks operating in Turkey.  

Design/methodology/approach – As one of the multi criteria decision making methods, VIKOR 

method has been used in this study. Derived from balance sheet and income statement of banks, 14 

different financial ratios relating to capital adequacy, liquidity, profitability and asset quality have 

been evaluated in this study. 

Findings – In the study, a total of 25 public, private domestic and foreign deposit banks operating 

in Turkey between 2016-2018 have been analized. In the light of calculation of the average of these 

tree years concerning to financial performance of these deposit banks operating in Turkey, Deutsche 

Bank has been found to be the best that attained the first place in ranking. Following Deutsche Bank, 

Akbank has been in the second place. Then İş Bankası came in the third place in ranking.  

Discussion – It is observed that banks that are successful in performance ranking have relatively 

superiority to other banks, especially in capital adequacy, liquidity and profitability ratios, and that 

banks that are not successful are behind other banks in rates related to their active quality, which is 

one of the most important indicators of bank efficiency. 
 

 

1. GİRİŞ  

Ekonomik faaliyetlerin arttırılması ve bunun sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve kalkınmaya 

dönüştürülebilmesi için aktif, etkin bir finansal sisteme ve bu sistem içinde verimli çalışan finansal kurumlara 

gereksinim vardır. Fon arz edenler ile fon talep edenler arasında aracılık işlevi gören finansal kurumlar ve 

özellikle bankalar tasarruf fazlası olanlardan emanet olarak aldığı fonları kredi olarak yatırıma dönüştürürler 

(Aras, 2014: 225). Finansal piyasalarda faaliyet gösteren bankalar, yurtiçi ve küresel makroekonomik 

gelişmelerden etkilendikleri gibi, aynı zamanda onları da etkileme gücüne sahiptirler (Çetinceli ve diğerleri, 

2018: 426). Bu nedenle, günümüz koşullarında gerek ulusal ve gerekse küresel finansal piyasalarda rekabet 
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eden ticaret (mevduat) bankalarının finansal etkinliklerinin nesnel şekilde analiz edilmesi son derece 

önemlidir.  

Mevduat bankaların yeterli mevduat toplayabilme ve kredi verebilme potansiyeli onların etkinlik seviyelerine 

ve nihayetinde rekabet güçlerine bağlıdır. Mevduat bankalarında biriken fonlar, farklı isimlerle, tarım, sanayi 

ve hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere, şahıslara ve kamu kuruluşlarına kısa ya da uzun vadeli 

kredi olarak sunulmaktadır. Mevduat bankalarınca reel piyasalara aktarılan fonlar sayesinde ülke ekonomisi 

kalkınmakta ve ekonomik büyüme sağlanmaktadır (Gülhan, 2014:50). Bankacılık sektöründe gösterilen 

performansın düşük veya yüksek olması tüm ekonomik birimler (hane halkı, işletmeler ve devlet) açısından 

çok önemlidir (Doğukanlı, 2019:144). Güven esasına dayanan mevduat bankacılığında, bankaların getiri ve 

riske dayalı finansal performans değerlendirmesi ve bankaların bu yönüyle denetlenmesi büyük bir önem 

taşımaktadır (Gündoğdu, 2018:212). 

Faaliyet gösteren her mevduat bankası, artan rekabetin egemen olduğu liberal ekonomik sistem içinde 

finansal performansını sürekli yüksek seviyede tutmak durumundadır. Mevduat bankalarının performansları 

ekonomik ilişkiye sahip olduğu paydaşları tarafından devamlı izlenir. Bir mevduat bankasının paydaşları, 

onun müşterilerinden, çalışanlarından, yöneticilerinden, mevcut ve potansiyel ortaklarından, 

tedarikçilerinden, ona kredi veren diğer bankalardan ve rakip bankalardan ve hatta vergi alarak karına ortak 

olan devlet kurumlarından oluşur. Dolayısıyla, çok geniş bir kitle mevduat bankasının finansal 

performansından etkilenmektedir. 

Paydaşların mevduat bankasının finansal performansını doğru ölçebilmeleri için birtakım kriterlere dayalı 

performans ölçme tekniklerinden yararlanmaları gerekir. Bu kapsamda, bankaların finansal muhasebe ve 

finansal tablolarına dayalı “rasyo (oran) analizi” en sık başvurulan tekniklerden biridir. Ancak, birer 

performans kriteri olan bu finansal oranların çokluğu ve rakip bankaların performansını göstermemesi, 

paydaşların finansal piyasada rakip bankalarla birlikte faaliyet gösteren mevduat bankasına bütünsel bir bakış 

açısıyla bakmalarını engellemektedir. Böylece, paydaşların ya da karar vericilerin karar süreçleri de 

uzamaktadır. Buna çözüm olarak, yani finansal oranlardan daha hızlı ve etkin sonuçlar almak ve rakip 

bankalar karşısındaki konumu görebilmek için son zamanlarda Çok Kriterli Karar Verme ya da kısa adıyla 

(ÇKKV) tekniklerine başvurulmaktadır.  

Her bir mevduat bankasının sektördeki mevcut yerini gösterdiğinden, ÇKKV’ye dayalı finansal performans 

analizinin özellikle üst düzey banka yönetimine ve banka hissedarlarına sunduğu bilgiler ve bulgular çok 

değerlidir. Etkin ve verimli çalışmadığı için performans sıralamasında geride kalan mevduat bankalarının üst 

düzey yetkilileri, performans analizinin bulguları ışığında, kalıcı ve daha büyük sorunları deneyimlememek 

adına, uygun stratejik kararlar alabilirler. Bu sayede banka faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik artışı 

sağlayabilirler. 

ÇKKV teknikleri kapsamında, TOPSİS, GRI, MOORA, VIKOR gibi çeşitli teknikler yer almaktadır. Bu 

teknikler, rakip bankaların performanslarını da dikkate alarak, kalabalık-karmaşık bir görüntü sergileyen 

finansal oranlara ilişkin, sistematik ve bütünsel bir değerlendirme yaparak, bankanın finansal ve yönetsel 

performansı ile ilgili sade, net bilgiler sunmaktadır. Dolayısıyla, ÇKKV teknikleri oran analizinden bağımsız 

değildir. Oran analizinin daha kolay yorumlanmasını ve sonuçta karar vericilerin banka ile ilgili hızlı ve 

sağlıklı kararlar verebilmelerini sağlayan araçlardır. 

Çalışmanın yanıtlamayı hedeflediği sorulardan ilki, Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının 

güncel finansal performanslarının VİKOR yöntemiyle ölçülmesi halinde, en iyi ve en kötü 3 banka hangileri 

olacaktır? Ayrıca bankaların finansal performans bileşenleri içerisinde yer alan sermaye yeterliliği, likidite, 

karlılık, aktif kalitesi ana kriterlerinden hangisi daha fazla öne çıkmaktadır? Son olarak, bankaların mülkiyet 

türlerinin (kamu, özel veya yabancı mülkiyetli bankalar) onların finansal performanslarında temel belirleyici 

olup olmadığı sorusuna yanıt verilmeye çalışılacaktır. Bu sorular ilerleyen bölümlerde ayrıntılı bir biçimde 

araştırılacaktır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1. ÇKKV ve VIKOR Yöntemi   

ÇKKV, çok sayıda kritere göre alternatiflerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendiren analitik yöntemler 

topluluğudur (Hsieh vd, 2004:3). ÇKKV yöntemleri, karar verme sürecine destek olmak ve genellikle çelişen 

kriterlere göre farklı özelliklere sahip alternatifler kümesinden bir ya da daha fazla alternatifin seçimi veya bu 

alternatiflerin sıralanmasında kullanılmaktadır (Deng vd., 2000: 5). Bu anlamda ÇKKV yöntemleri tüm 

ekonomi, finans, sermaye yatırımı, üretim, insan kaynakları, planlama, risk analizi, başvuru 

değerlendirmeleri, grup karar verme, tesis yeri seçimi, kaynak tahsisi, ulaştırma, çatışma analizi, eğitim, 

sağlık, silah seçimi, kamu sektörü, portföy seçimi, pazar seçimi gibi alanlarda kullanılabilmektedir (Özden, 

2020: 7). 

VIKOR yöntemi, 1998 yılında Yugoslav kökenli Serafim Opricovic tarafından ortaya atılmış olup Sırpça’da 

“Çok Ölçütlü Optimizasyon ve Uzlaşık Çözüm” anlamına gelen (VlseKriterijumska Optimizacija I 

Kompromisno Resenje) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. VIKOR yöntemi aynı birimle 

ölçülemeyen, birbiriyle çelişebilen kriterlerden oluşan çok kriterli karar verme problemlerinin çözümü için ilk 

kez Opricovic ve Tzeng (2004:5) tarafından önerilmiştir (Opricovic vd.,2004: 445-455). VIKOR yönteminde, 

birden çok kriter birlikte değerlendirilip ideal çözüme en yakın olan uygulanabilir çözümler üretilir ve 

alternatifler arasından en iyi olanın seçilmesi veya bu alternatiflerin performanslarına göre sıralanması için 

kullanılır.  

2.2. VIKOR Yönteminin Adımları   

VIKOR yönteminin belli başlı aşamaları vardır. Bu aşamalar şunlardır: Problemin tanımlanması, performans 

ölçümünde kullanılacak kriterlerin ve kriter hedeflerinin tanımlanması,  performansları karşılaştırılacak 

alternatiflerin belirlenmesi, başlangıç matrisinin oluşturulması,  matriste kriter bazında en iyi (fi *) ve en kötü 

(fi -) değerlerin belirlenmesi, normalize edilmiş karar matrisinin elde edilmesi, kriter ağırlıklarının 

belirlenmesi, ağırlıklandırılmış karar matrisinin oluşturulması, her bir alternatifin tüm kriterler bazında 

ağırlıklandırılmış toplam değerinin (Sj) hesaplanması, her bir alternatifin ağırlıklandırılmış en yüksek kriter 

değerinin (Ri)  bulunması, matristeki en yüksek Sj (Sj -)  ve en düşük Sj (Sj *) değerinin bulunması, matristeki 

en yüksek Rj (Rj -) ve en düşük Rj (Rj *) değerinin bulunması, ideal alternatife en yakın uzlaşılmış ağırlığının 

(V) belirlenmesi, her bir Sj değerinin ideal alternatife yakınlık değerinin (Qj) ölçülmesi, alternatifler arasında 

ideal alternatife yakınlıklarına göre sıralama yapılması ve en iyi uzlaşılmış (uzlaşık) alternatifin seçilmesi. Bu 

aşamalara ilişkin ayrıntılı bilgiler izleyen kısımda verilmektedir; 

1-3.Aşamalar: ilk üç aşamada problemin, performans ölçümünde kullanılacak kriterlerin ve kriter hedeflerinin 

tanımlanması ve performansları karşılaştırılacak alternatiflerin belirlenmesi söz konusudur.  

4. Aşama: Başlangıç matrisinin oluşturulması: Başlangıç matrisi (X), karar vericiler tarafından uygulamanın 

başlangıcında oluşturulan matristir. Başlangıç matrisinin satırlarında m sayıda değerlendirilecek karar 

alternatifi, sütunlarında ise n sayıda değerlendirmede kullanılacak kriter yer alır.  

Xi(j) = [
X1(1) ⋯ X1(n)

⋮ ⋱ ⋮
Xm(1) ⋯ Xm(n)

]                                                          (1) 

5. Aşama: Her kriterin maksimum (fi *) ve minimum (fi -) değerlerinin belirlenmesi. Bu terimlerin elde edeceği 

değer, kriterin maliyet ya da kar (fayda) hedefli olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir.  Fayda 

hedefli kriterlerin maksimum olması, maliyet hedefli kriterlerin ise minimum olması arzu edilir.    

fij * = max xij,  fij - = min xij ; j. fonksiyon kar (fayda) cinsinden                                                     (2a) 

fij - = min xij,     fij * = max xij ; j. fonksiyon maliyet cinsinden                                                              (2b) 

6. Aşama: Normalize edilmiş karar matrisinin elde edilmesi: Her bir matris değerinin (fij ) maksimum (fi *) 

değerden çıkartılıp, maksimum (fi *) ve minimum (fi -) değer farkına bölünmesiyle normalize edilmiş karar 

matrisine ulaşılır. 
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Normalize Edilmiş Değer (nvij)  = (f* - fij ) / (f* - f- )                        (3) 

7. Aşama: Kriter ağırlıklarının (wj) belirlenmesi: Her bir kriterin önem derecesinin belirlendiği aşamadır. 

Kriter ağırlıklarının toplamının 1 olması gereklidir. Kriter ağrlıkları AHP veya ELECTRE gibi yöntemlere 

dayalı olarak uzman görüşlerine dayalı olarak belirlenebilmektedir. Ancak, uzman görüşlerinin de sübjektif 

olduğu unutulmamalıdır. 

∑ 𝑤𝑗 = 1𝑛
𝑗=0                                                                                                         (4) 

8. Aşama: Ağırlıklandırılmış karar matrisinin oluşturulması: Normalize edilmiş değerlerin kriter ağırlıkları ile 

çarpımı ile oluşturulur. 

WNij = Nij * Wj                                                                                                                                                                                                      (5) 

9.  Aşama: Sj değerlerinin hesaplanması. Bu adımda her bir alternatifin tüm kriterler bazında ağırlıklandırılmış 

toplam değeri (Sj) aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır: 

Sj =   ∑  𝑛
𝑖=1

𝑤𝑖(fi∗ − fij )

(fi∗ − fij )
                                              (6) 

10. Aşama: Rj değerlerinin hesaplanması. Bu aşamada her bir alternatifin ağırlıklandırılmış en yüksek kriter 

değeri (Rj)  bulunur:     

Rj =𝑚𝑎𝑥 [
𝑤𝑖(fi∗ − fij )

(fi∗ − fij )
]                                    (7) 

11-12. Aşamalar: Bu iki aşamada, matristeki en yüksek Sj (Sj -)  ve en düşük Sj (Sj *) değerinin bulunması ve 

matristeki en yüksek Rj (Rj -) ve en düşük Rj (Rj *) değerinin bulunması söz konusudur. 

13. Aşama: İdeal alternatife en yakın uzlaşmanın (V) belirlenmesi: Üç tür uzlaşma değeri söz konusudur. 

Uzlaşma, “çoğunluk oyu” (v > 0,5) ile, “konsensus” (v = 0,5) ile veya “veto” (v < 0,5) ile sağlanabilir (Ertuğrul 

ve Karakaşoğlu, 2019: 22; Tezergil, 2016:363). 

14. Aşama: Uzlaşık Qj değerlerinin hesaplanması. Her bir Sj değerinin ideal alternatife yakınlık değerinin (Qj) 

ölçülmesinin söz konusu olan adımdır: 

Q*j =   
𝑣(Sj − S∗)

(S− − S∗ )
+

(1−𝑣)(Rj − R∗)

(R− − R∗ )
                                         (8)      

15. Aşama: Uzlaşık Qj değerlerinin sıralanması. Küçük Qj değerden büyük değere doğru sıralanarak, 

alternatifler arasında sıralama tablosu elde edilir. Uzlaşık çözüm kümeleri (ideal çözüme en yakın uygun 

çözümü verecek küme) bir diğer ifadeyle karşılıklı kabul gören uygun çözüm kümelerinde yer alan 

alternatifler kabul edilebilir avantaj ve/veya kabul edilebilir istikrara sahip alternatiflerdir (Tezergil, 2016:369). 

Uzlaşık çözüm kümesinin bulunabilmesi için iki koşuldan birinin sağlanması gereklidir: 1. Kabul edilebilir 

avantaj ve 2. Kabul edilebilir istikrar. Kabul edilebilir avantaj, en iyi ve en iyiye en yakın seçenek arasında 

ciddi bir fark olduğunu ifade eder. Q(P2) - Q(P1 )≥ D(Q), P1→ en düşük Q değerine sahip olan birinci en iyi 

alternatiftir. P2 → en iyi ikinci alternatiftir. D(Q) = 1/( j-1 ) seklinde ifade edilmektedir. j alternatiflerin sayısıdır 

ve j < 4 ise D(Q)= 0,25 alınır. Kabul edilebilir istikrar ise en iyi Q değerine sahip P1 alternatifi S ve R değerlerinin 

en az bir tanesinde en iyi skoru elde etmiş olmalıdır. Belirtilen iki koşuldan biri sağlanamazsa uzlaşık çözüm 

kümesi şu şekilde önerilir:  2.Koşul sağlanmıyorsa P1 ve P2 alternatifleri, 1.Koşul sağlanmıyorsa P1, P2, ...PM 

alternatifleri Q(PM) - Q(P1) ≥ D(Q) eşitsizliği dikkate alınarak ifade edilir. Bu koşulun sağlanamaması bazı 

alternatifler arasında belirgin bir fark olmadığını ifade eder (Chen, 2019:7). 

3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Türkiye’de çok kriterli karar verme yöntemleriyle yapılan çalışmaların personel seçimi, işletme kuruluş yeri 

seçimi, satın alma tercihleri, lojistik gibi alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Kullanılan yöntemler arasında 
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CAMELS, AHP, TOPSİS, MOORA yöntemleriyle yapılan çalışmalar daha fazladır. Literatürde VIKOR 

yöntemi ile yapılan çalışmaların sayısı diğer çok kriterli karar yöntemlerine göre nispeten daha azdır. Özellikle 

finans alanında yapılan çalışmaların sayısının çok daha az olduğu görülmektedir.  

Ertuğrul ve Karakaşoğlu (2008) yapmış oldukları çalışmada, banka şubelerinin performansını ölçmek 

amacıyla VIKOR yöntemini kullanmışlardır. Ticari bir bankanın belirlenmiş bir bölgedeki 18 şubesinin 

performansları değerlendirilmiştir. Bankanın mevcut şube performans değerleme sisteminde banka 

tarafından ağırlıkları belirlenmiş 10 kriteri kullanmışlardır. Çalışma sonunda, VIKOR yöntemi ile bankanın 

mevcut performans değerleme sisteminin benzer sonuçlar verdiği görülmüştür (Ertuğrul ve Karakaşoğlu, 

2008: 28). 

Özden (2009) Türkiye’deki bankalarının performanslarının ölçülmesinde TOPSIS, PROMETHEE, ELECTRE 

ve VIKOR yöntemlerini bir arada kullanılmıştır (Özden, 2009:57). Wu ve diğerleri (2009) AHP ve VIKOR 

yöntemleri ile banka performansının ölçülmesi amacıyla bulanık ortamda üç bankayı analiz etmişlerdir (Wu 

ve diğerleri, 2009:10135-10147). 

Dinçer ve Görener (2011) kamu, özel ve yabancı sermayeli banka gruplarının finansal performanslarının 

ölçümünde VIKOR yöntemini kullanmışlardır. 2002-2008 yıllarını kapsayan çalışmada, banka grupları 31 

kriter ile AHP-VIKOR ile analiz edilmiştir. Çalışmada, AHP ile kriter ağırlıkları belirlenmiş, sonra bu ağırlıklar 

VIKOR tekniğinde kullanılmıştır. Çalışma sonunda; 2002, 2003 ve 2008 yıllarında yabancı sermayeli 

bankaların, 2004-2007 yılları arasında ise kamu bankalarının en iyi performansı gösterdiği görülmüştür 

(Dinçer ve Görener, 2011:127).  

Bayrakdaroğlu ve Yalçın (2012), İMKB 30’da işlem gören imalat sanayi işletmelerini 7 kritere göre VIKOR 

yöntemi ile değerlendirmişlerdir. Kriter ağırlıklarını Bulanık AHP ile belirlemişlerdir. İnceleme dönemi 1998-

2011 olup, yıl bazında ve ortalama bazında sıralama yapılmıştır (Bayrakdaroğlu ve Yalçın, 2012: 539). 

Kuru ve Akın (2012) birden fazla nitel ve nicel kritere göre en uygun entegre yönetim sisteminin seçilmesini 

problemini ele almışlardır. Araştırmada AHP, ELECTRE ve VIKOR yöntemleri kullanılmıştır.  VIKOR 

yönteminin maksimum grup faydasını ve buna bağlı karşıt görüşlerin minimum pişmanlığını sonuca etki 

ettirmesinden dolayı daha kullanışlı olduğunu belirtmişlerdir (Kuru ve Akın, 2012:129). 

Özden, Başar ve Kalkan (2012) hisseleri İMKB’de işlem gören çimento sektöründe faaliyet gösteren 16 şirketin 

finansal performanslarını VIKOR yöntemiyle değerlendirmişlerdir. Çalışmada bu şirketlerin 2011 yılına ait 

finansal performansları 8 kritere göre sıralanmıştır. Kullanılan kriterlerin ağırlıkları, piyasa uzmanı kişilere 

anket yapılarak belirlenmiştir. Elde edilen sıralamalar ile şirketlerin hisse senedi getirileri arasında bir ilişki 

olmadığı bulgusu saptanmıştır (Özden, Başar ve Kalkan, 2012: 44). 

Ghadikolaei ve Esbouei (2014) İran’da Tahran borsasında işlem gören otomotiv şirketlerinin finansal 

performanslarını BAHS, VIKOR, ARAS-F, Bulanık COPRAS ve Eşzamanlı Bulanık Vikor yöntemleriyle 

değerlendirmişlerdir (Ghadikolaei ve Esbouei, 2014:291).  

Tezergil (2016) Türkiye’deki 28 mevduat bankasının 2009-2013 yılları arasındaki finansal performanslarını 

VIKOR yöntemiyle değerlendirmiştir. Çalışmada 5 gösterge (Sermaye Yeterliliği, Bilanço Yapısı, Likidite, 

Karlılık, Gelir-Gider Yapısı) altında yer alan 9 kriter (finansal oran)  kullanılmıştır. Kriterler (Öz 

kaynaklar/Toplam Aktifler), (Toplam Mevduat/Toplam Aktifler), (Likit Aktifler /Kısa Vadeli Borçlar), (Net 

Dönem Karı/ Toplam Aktifler), (Net Dönem Karı/Öz kaynaklar), (Faiz Geliri/Toplam Aktifler), (Faiz Geliri/ 

Toplam Gelirler), (Bankanın Toplam Aktifleri /Sektörün Toplam Aktifleri), (Bankanın Toplam Mevduatı/ 

Sektörün Toplam Mevduatı) olarak belirlenmiştir.  Kriterlerin eşit önemde oldukları varsayılmıştır ve 

dolayısıyla her birinin ağırlığı (1/9) olarak alınmıştır. Analiz sonucunda, en iyi performansa sahip banka 2013 

yılında Citibank, 2012 ve 2011’de Ziraat, 2010 ve 2009’da ise Akbank olmuştur. Ayrıca,  Ziraat bankası 

inceleme döneminde sürekli ilk 4 içinde olmuştur. Citibank 2009-2012 döneminde ilk 10-20 arasında iken, 

2013’de en iyi banka olmasının toplam gelirler içinde faiz gelirlerinin ve toplam aktifler içinde net dönem 

karının payının artmasından kaynaklandığı belirtilmiştir. Citibank’ın faiz gelirinin sektör ortalamasının 

yaklaşık 2 katı olduğu saptanmıştır (Tezergil, 2016:371).  

Kandemir ve Karataş (2016) BİST’te işlem gören 12 mevduat bankasının, 2004-2014 yılları arasındaki finansal 

performanslarını GRA, TOPSİS ve VİKOR yöntemlerini kullanarak analiz etmişlerdir. Farklı 18 kriterin 
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kullanıldığı bu çalışma sonucunda, en iyi performansa sahip bankalar, Vakıfbank, Denizbank ve Halk Bankası 

olarak saptanmıştır. VİKOR yöntemi kullanılarak yapılan sıralamada Denizbank, Garanti ve İş Bankası en iyi 

bankalar olarak saptanmıştır. Ayrıca,  kamu bankalarının daha iyi performans gösterdiği sonucuna varılmıştır 

(Kandemir ve Karataş, 2016:1774).  

İç, Tekin, Pamukoğlu ve Yıldırım (2018) yıllık net satış geliri 25 milyon liranın üzerinde olan teknoloji 

sektöründeki 13 şirketin finansal performanslarını 12 kritere göre VİKOR yönteminin de olduğu çoklu bir 

modele göre yapmışlardır. VİKOR’un yanında TOPSİS, GİA ve MOORA yöntemleri de kullanılmıştır. 

Şirketlerin gerçek pazar performansları ile elde ettikleri performans sıralarını Spearman’ın Sıra İlişkisi Testini 

kullanarak sıralama tutarlılığı ölçülmüşler ve en iyi sonucu TOPSIS yönteminin verdiğini belirtmişlerdir (İç 

ve diğerleri, 2018:85).  

Tayyar ve Gökakın (2018) BIST GİP’te işlem gören 21 firmanın finansal performanslarını VIKOR ve GİA 

yöntemleri ile değerlendirmişlerdir. 2014 yılsonu verilerini inceleyen çalışmada 4 ana kriter ve 8 alt kriter 

kullanılmış ve iki yönteme göre ulaşılan sonuçlar karşılaştırılmıştır Çalışma sonucunda, VIKOR ve GİA 

yöntemlerine göre en başarılı şirket OSMEN olmuştur. Ancak, VİKOR uzlaşık ortam çözümünde DENGE 

şirketi de yer almış; GİA yönteminde kriterler için optimal değerlerin kullanılmasıyla en iyi şirketin OSMEN 

olduğu saptanmıştır (Tayyar ve Gökakın, 2018:78).  

Karaoğlan ve Şahin (2018) petrol ve kimyevi ürünler sektöründe, hisseleri BIST’de işlem gören 24 şirketin 

performanslarını çoklu yöntemlerle değerlendirmişlerdir. Çalışmada üç başlık altında 15 kriter kullanılmıştır. 

Kriter ağırlıklarının saptanması AHP tekniği ile gerçekleşmiştir. Şirketlerin finansal performansları VIKOR, 

TOPSIS, GİA ve MOORA yöntemleri ile saptanmıştır. Sonrasında elde edilen sıralamaları karşılaştırmışlarıdır 

(Karaoğlan ve Şahin, 2018: 63-80). 

Karakul ve Özaydın (2019) elektrik sektöründe, hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören 8 şirketin finansal 

performanslarını TOPSIS ve VIKOR yöntemlerine göre değerlendirmişlerdir. Çalışmada 7 finansal oran 

kullanılmıştır. Toplam 6 farklı sıralama listesi yapılmıştır. Sıralamadaki farklılıklar farklı v değerlerinin ele 

alınmasının yanı sıra TOPSIS ve VIKOR yöntemlerinin kullandığı algoritmaların farklılığından 

kaynaklanmaktadır; Oppricovic ve Tzeng (2004) iki yöntemin de “ ideale yakınlık” üzerine odaklandığını, 

ancak VIKOR yönteminin ideal çözüme “yakınlığı” sıralama indeksi ile; TOPSIS yönteminin ise seçilen 

alternatifin ideal çözüme “en yakın”, negatif ideal çözüme “en uzak” olan mesafelerle belirlediğini ifade 

ederler. TOPSIS yöntemi iki referans noktası vermekte ancak bu noktalara uzaklıkların göreli önemini dikkate 

almamaktadır. Ayrıca VIKOR yöntemi doğrusal normalizasyon yaparken, TOPSIS yöntemi vektör 

normalizasyonu yapmaktadır (Karakul ve Özaydın, 2019:68-86). 

Arslan ve Bircan (2020) OECD üyesi 23 ülkenin 5 kritere göre performanslarını TOPSIS, GİA, VIKOR ve 

MOORA referans nokta yöntemleri ile ölçtükten sonra elde edilen farklı sıralama sonuçlarını Copeland 

yöntemiyle birleştirmiştir. Birleştirilen sonuç, COPRAS, MOORA ve ARAS yöntemlerinden elde edilen 

sonuçlar ile karşılaştırılmış ve güvenirliği test edilmiştir. Kendi aralarında yüksek korelasyona sahip TOPSIS, 

GİA ve VIKOR yöntemlerinin sonuçları, birleştirilen sonuçlarla aynı derecede yüksek korelasyona sahiptir. 

MOORA Referans nokta yöntemi ise hem birleştirilen yöntemler arasında hem de birleşik sıralama 

sonuçlarıyla düşük uyuma sahiptir. Aynı zamanda birleştirilmeye dahil edilmeyen COPRAS, MOORA ve 

ARAS yöntemlerinden elde edilen sonuçların hesaplanan birleşik sıralamayla yüksek derecede uyumlu 

olduğu görülmüştür. Dolayısıyla birleştirme işleminin, belirli referans değerine göre sıralama yapan 

yöntemleri belirli referans değerinden etkilenmeyerek sıralama yapan yöntemlere yaklaştırdığı söylenebilir 

(Arslan ve Bircan, 2020:109-127).  

4. YÖNTEM  

Çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının etkinliklerini ölçerek aralarında bir 

karşılaştırma ya da sıralama yapmaktır. Türkiye’de mevduat bankacılığı yapan ticari bankaların 2016-2018 

dönemine ilişkin 3 yıllık yılsonu bilanço ve gelir tablolarından elde edilen finansal oranların (rasyoların) 

analizi ile uygulama gerçekleştirilecektir. 

Çalışma kapsamında incelenen bankaların farklı sahiplik (mülkiyet) yapıları vardır. Değerlendirilen 

bankaların mülkiyet durumları itibarıyla kamu, özel yerli ve yabancı bankalardan oluştuğunu belirtmek 

gerekir. Çalışma kapsamında, Adabank, Rabobank ve Bank of China hariç olmak üzere, Türkiye’de işlevini 
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sürdüren 25 mevduat bankasının finansal oranları incelenmiştir. Bahsi geçen üç bankanın değerlendirmeye 

esas olan finansal oranlarının, incelenen dönem boyunca sektör ortalamasından aşırı uzakta gerçekleştiği 

gözlemlendiğinden ya da bazılarının henüz Türkiye’de en az 3 yıllık faaliyeti bulunmadığından araştırmaya 

dahil edilmemişlerdir. 

Analizde üzerinde inceleme yapılan bilgiler Türkiye Bankalar Birliği’nin istatistiklerinden elde edilmiştir. 

Analizde kullanılan oranlar, literatürde sıkça kullanılan finansal oranlardan oluşturulmuştur. Ana finansal 

kriterler olarak sermaye yeterliliği, likidite, karlılık, aktif kalitesi seçilmiştir. Çalışmada aşağıdaki tabloda 

bulunan 14 finansal alt kriter (rasyo) kullanılmıştır. Herhangi bir finansal rasyonun yüksek olması 

bekleniyorsa hedef “maksimum”, düşük olması bekleniyorsa, hedef “minimum” olarak saptanmıştır: Sadece 

K14 kriteri maliyet hedefli olduğundan, minimum olması arzu edilmektedir. Diğer 13 kriterin fayda hedefli 

olması nedeniyle, maksimum olması hedeflenir. Çalışmada performans değerlemesi kapsamında olan 

mevduat bankaları ile bu bankaların finansal performanslarının ölçümünde kullanılan finansal kriterler 

aşağıda Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1. Alternatifler ve Değerlendirmede Kullanılan Kriterler 

KOD ALTERNATİFER KOD KRİTERLER 

A1 Ziraat Bankası  K1 Sermaye Yeterlilik oranı   

A2 Halk Bankası  K2 Öz kaynaklar / Toplam Aktifler  

A3 Vakıflar Bankası  K3 ( Öz kaynaklar – Duran Aktifler ) / Toplam Aktifler 

A4 Akbank  K4 Öz kaynaklar / ( Mevduat + Mevduat dışı Kaynaklar ) 

A5 Anadolubank  K5 Likit Aktifler / Toplam Aktifler  

A6 Fibabanka  K6 Likit Aktifler / Kısa Vadeli Yükümlülükler  

A7 Şekerbank  K7 Ortalama Aktif Karlılığı 

A8 Turkish Bank  K8 Ortalama Öz kaynak Karlılığı 

A9 Ekonomi Bankası  K9 Vergi Öncesi Kar / Toplam Aktifler  

A10 İş Bankası  K10 Net Dönem karı (zararı) / Ödenmiş Sermaye 

A11 Yapı ve Kredi Bankası  K11 Finansal Varlıklar (net) / Toplam Varlıklar 

A12 Alternatifbank  K12 Toplam Krediler / Toplam Varlılar 

A13 Arap Türk Bankası  K13  Toplam Krediler / Toplam Mevduat 

A14 Burgan Bank  K14(*) Donuk alacaklar / Toplam Krediler 

A15 Citibank   ANA KRİTERLER 

A16 Denizbank  K1-K4 Sermaye Yeterliliği 

A17 Deutsche Bank  K5-K6 Likidite  

A18 HSBC Bank  K7-K10 Karlılık 

A19 ICBC Turkey Bank  K11-K14 Aktif Kalite 

A20 ING Bank    
A21 MUFG Bank Turkey   
A22 Odea Bank    
A23 QNB Finansbank    
A24 Turkland Bank    
A25 Garanti Bankası    

Kaynak: TBB İstatistiki Bilgiler Seçilmiş Rasyolar. (*) K14 rasyosu, maliyet temelli olduğundan minimum olması 

hedeflenir. Diğerlerinin ise maksimum olması hedeflenir. 

5. BULGULAR 

Problemin (amacın) tanımlanması, değerlendirilecek alternatiflerin ve değerlendirme kriterlerinin 

belirlenmesinden sonra başlangıç matrislerinin oluşturulması ile uygulama süreci başlamaktadır. 

Çalışmamızda bundan sonraki kısmı 2018 yılı yılsonu verileri üzerinden örneklendirilerek ilerleyecektir.  
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5.1. Karar Matrislerinin Elde Edilmesi  

A1-A25 kodlu bankaların K1-K14 kodlu kriterlere göre 2018 yılında gerçekleşen değerlerinin (yüzdesel olarak) 

yer aldığı başlangıç matrisi Tablo 2.de gösterilmektedir: 

Tablo 2. Başlangıç Matrisi: Kriterler (K) ve Alternatifler (A) (2018) 

K/A  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 

A1 14.8 10.7 8.0 12.6 8.6 14.0 1.6 15.2 1.9 130.5 26.7 69.1 112.0 2.0 

A2 13.8 7.7 5.4 9.2 10.6 17.8 0.7 9.3 0.7 201.7 30.6 66.2 100.7 3.4 

A3 17.0 8.6 6.3 10.4 11.2 22.2 1.4 16.1 1.6 166.2 27.4 66.9 123.5 4.9 

A4 18.2 13.4 10.3 17.3 14.9 29.7 1.8 13.5 2.1 142.2 38.5 56.5 98.3 4.2 

A5 18.6 16.3 8.4 20.8 16.0 123.4 2.1 15.1 2.7 51.4 21.1 68.1 88.8 8.4 

A6 19.5 6.4 3.8 8.8 14.7 35.6 1.0 14.1 1.2 20.9 27.4 68.5 124.8 4.4 

A7 15.1 7.6 1.8 9.0 11.9 21.7 0.3 3.4 0.3 7.5 25.9 65.7 89.1 5.7 

A8 18.7 13.6 10.0 16.3 30.1 46.0 0.4 2.8 0.5 3.2 31.0 63.4 80.0 7.4 

A9 16.9 10.0 9.0 12.7 20.5 33.1 1.1 10.7 1.3 45.4 30.6 66.0 99.7 4.3 

A10 16.5 11.9 6.3 15.1 11.7 22.1 1.7 14.6 1.9 150.4 29.2 62.5 106.1 4.3 

A11 16.1 11.2 7.7 15.1 16.5 31.6 1.4 13.5 1.7 55.3 33.0 60.7 104.3 5.9 

A12 17.2 6.7 3.7 8.3 14.9 32.1 0.9 12.0 12.0 12.0 30.0 64.2 112.8 4.4 

A13 18.0 14.5 10.9 17.2 49.8 87.0 1.8 12.2 12.2 12.2 64.3 31.8 43.3 4.6 

A14 20.7 9.6 6.5 12.9 15.0 39.4 0.9 9.5 9.5 9.5 24.1 71.9 140.0 4.9 

A15 22.7 16.6 16.4 21.4 50.1 65.0 5.3 31.6 31.6 31.6 59.1 37.6 48.5 2.5 

A16 19.5 11.2 2.5 15.1 13.1 24.6 1.7 15.4 15.4 15.4 24.7 63.3 103.6 6.8 

A17 31.5 22.1 21.8 29.9 38.2 98.4 4.3 22.3 22.3 22.3 53.2 42.8 118.0 0.0 

A18 20.0 8.9 8.1 11.2 44.2 67.9 1.2 12.2 12.2 12.2 48.9 47.8 63.0 5.6 

A19 30.8 7.2 6.5 8.9 24.7 57.2 0.4 5.6 5.6 5.6 49.6 49.1 92.9 1.2 

A20 21.7 12.7 11.3 16.8 23.3 42.8 1.9 16.1 16.1 16.1 32.5 65.0 117.7 5.4 

A21 14.0 5.4 5.4 5.8 38.1 99.3 1.2 20.5 20.5 20.5 39.0 60.6 160.7 0.0 

A22 21.4 10.3 9.0 13.0 21.5 40.6 0.1 0.5 0.5 0.5 34.4 59.3 86.3 9.5 

A23 15.4 9.3 6.4 12.3 12.6 26.2 1.7 18.0 18.0 18.0 34.1 59.7 108.0 6.5 

A24 13.1 10.9 7.2 12.8 16.5 28.0 -6.2 -47.7 -47.7 -47.7 44.4 49.0 61.4 48.6 

A25 18.3 13.0 9.4 17.3 17.5 33.4 1.9 15.1 15.1 15.1 32.2 62.1 102.4 5.1 

F* 31.5 22.1 21.8 29.9 50.1 123.4 5.3 31.6 31.6 201.7 64.3 71.9 160.7 48.6 

F- 13.1 5.4 1.8 5.8 8.6 14.0 -6.2 -47.7 -47.7 -47.7 21.1 31.8 43.3 0.0 

Kaynak: TBB (2019) İstatistik Raporları, seçilmiş rasyo verileri kullanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır.  

A1-A25 kodlu bankaların K1-K14 kodlu kriterlere göre 2018 yılında gerçekleşen değerlerinin yer aldığı 

başlangıç matrisinin normalize edilmesiyle Tablo 3.deki değerler elde edilmektedir: 

Tablo 3. Normalize Edilmiş Karar Matrisi (2018) 

K/A  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 

A1 0.91 0.68 0.69 0.72 1.00 1.00 0.32 0.21 0.37 0.29 0.87 0.07 0.41 0.04 

A2 0.96 0.86 0.82 0.86 0.95 0.96 0.39 0.28 0.39 0.00 0.78 0.14 0.51 0.07 

A3 0.79 0.81 0.77 0.81 0.94 0.92 0.34 0.20 0.38 0.14 0.85 0.13 0.32 0.10 

A4 0.72 0.52 0.57 0.52 0.85 0.86 0.30 0.23 0.37 0.24 0.60 0.38 0.53 0.09 

A5 0.70 0.35 0.67 0.38 0.82 0.00 0.28 0.21 0.36 0.60 1.00 0.10 0.61 0.17 

A6 0.65 0.94 0.90 0.88 0.85 0.80 0.37 0.22 0.38 0.73 0.85 0.09 0.31 0.09 

A7 0.89 0.87 1.00 0.87 0.92 0.93 0.43 0.36 0.39 0.78 0.89 0.16 0.61 0.12 

A8 0.70 0.51 0.59 0.57 0.48 0.71 0.43 0.36 0.39 0.80 0.77 0.21 0.69 0.15 

A9 0.79 0.72 0.64 0.71 0.71 0.82 0.36 0.26 0.38 0.63 0.78 0.15 0.52 0.09 

A10 0.81 0.61 0.78 0.61 0.93 0.93 0.31 0.21 0.38 0.21 0.81 0.24 0.46 0.09 

A11 0.84 0.65 0.70 0.61 0.81 0.84 0.33 0.23 0.38 0.59 0.72 0.28 0.48 0.12 
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A12 0.78 0.92 0.90 0.90 0.85 0.83 0.38 0.25 0.25 0.76 0.79 0.19 0.41 0.09 

A13 0.73 0.46 0.54 0.53 0.01 0.33 0.30 0.24 0.24 0.76 0.00 1.00 1.00 0.09 

A14 0.58 0.75 0.76 0.71 0.85 0.77 0.38 0.28 0.28 0.77 0.93 0.00 0.18 0.10 

A15 0.48 0.33 0.27 0.35 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.68 0.12 0.86 0.96 0.05 

A16 0.65 0.65 0.97 0.62 0.89 0.90 0.31 0.20 0.20 0.75 0.92 0.21 0.49 0.14 

A17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.23 0.08 0.12 0.12 0.72 0.26 0.73 0.36 0.00 

A18 0.62 0.79 0.69 0.77 0.14 0.51 0.36 0.24 0.24 0.76 0.36 0.60 0.83 0.12 

A19 0.04 0.89 0.77 0.87 0.61 0.61 0.42 0.33 0.33 0.79 0.34 0.57 0.58 0.03 

A20 0.53 0.56 0.52 0.54 0.65 0.74 0.29 0.20 0.20 0.74 0.73 0.17 0.37 0.11 

A21 0.95 1.00 0.82 1.00 0.29 0.22 0.35 0.14 0.14 0.73 0.59 0.28 0.00 0.00 

A22 0.55 0.71 0.64 0.70 0.69 0.76 0.45 0.39 0.39 0.81 0.69 0.32 0.63 0.19 

A23 0.87 0.77 0.77 0.73 0.90 0.89 0.31 0.17 0.17 0.74 0.70 0.30 0.45 0.13 

A24 1.00 0.67 0.73 0.71 0.81 0.87 1.00 1.00 1.00 1.00 0.46 0.57 0.85 1.00 

A25 0.72 0.55 0.62 0.52 0.79 0.82 0.29 0.21 0.21 0.75 0.74 0.24 0.50 0.11 

Kaynak: TBB (2019) İstatistik Raporları, seçilmiş rasyo verileri kullanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır.  

A1-A25 kodlu bankaların K1-K14 kodlu kriterlere göre 2018 yılında gerçekleşen değerlerinin normalize 

edilmiş değerlerinin wi ağırlık katsayısı çarpımıyla ağırlıklandırılmış karar matrisi Tablo 4.te elde edilmiştir.   

Tablo 4. Ağırlıklandırılmış Karar Matrisi (2018) 

K /A  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 

wi 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 

A1 0.065 0.049 0.049 0.051 0.071 0.071 0.023 0.015 0.027 0.020 0.062 0.005 0.030 0.003 

A2 0.069 0.062 0.058 0.061 0.068 0.069 0.028 0.020 0.028 0.000 0.056 0.010 0.036 0.005 

A3 0.056 0.058 0.055 0.058 0.067 0.066 0.024 0.014 0.027 0.010 0.061 0.009 0.023 0.007 

A4 0.052 0.037 0.041 0.037 0.061 0.061 0.022 0.016 0.027 0.017 0.043 0.027 0.038 0.006 

A5 0.050 0.025 0.048 0.027 0.059 0.000 0.020 0.015 0.026 0.043 0.071 0.007 0.044 0.012 

A6 0.047 0.067 0.064 0.063 0.061 0.057 0.027 0.016 0.027 0.052 0.061 0.006 0.022 0.006 

A7 0.063 0.062 0.071 0.062 0.066 0.066 0.031 0.025 0.028 0.056 0.064 0.011 0.044 0.008 

A8 0.050 0.037 0.042 0.040 0.034 0.051 0.030 0.026 0.028 0.057 0.055 0.015 0.049 0.011 

A9 0.056 0.052 0.046 0.051 0.051 0.059 0.026 0.019 0.027 0.045 0.056 0.011 0.037 0.006 

A10 0.058 0.043 0.055 0.044 0.066 0.066 0.022 0.015 0.027 0.015 0.058 0.017 0.033 0.006 

A11 0.060 0.047 0.050 0.044 0.058 0.060 0.024 0.016 0.027 0.042 0.052 0.020 0.034 0.009 

A12 0.056 0.066 0.064 0.064 0.061 0.060 0.027 0.018 0.018 0.054 0.057 0.014 0.029 0.006 

A13 0.052 0.033 0.039 0.038 0.000 0.024 0.021 0.017 0.017 0.054 0.000 0.071 0.071 0.007 

A14 0.042 0.054 0.054 0.050 0.060 0.055 0.027 0.020 0.020 0.055 0.066 0.000 0.013 0.007 

A15 0.034 0.024 0.019 0.025 0.000 0.038 0.000 0.000 0.000 0.049 0.009 0.061 0.068 0.004 

A16 0.047 0.047 0.069 0.044 0.064 0.065 0.022 0.015 0.015 0.053 0.065 0.015 0.035 0.010 

A17 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020 0.016 0.006 0.008 0.008 0.051 0.018 0.052 0.026 0.000 

A18 0.045 0.056 0.049 0.055 0.010 0.036 0.025 0.017 0.017 0.054 0.025 0.043 0.059 0.008 

A19 0.003 0.064 0.055 0.062 0.044 0.043 0.030 0.023 0.023 0.056 0.024 0.041 0.041 0.002 

A20 0.038 0.040 0.037 0.039 0.046 0.053 0.021 0.014 0.014 0.053 0.052 0.012 0.026 0.008 

A21 0.068 0.071 0.059 0.071 0.021 0.016 0.025 0.010 0.010 0.052 0.042 0.020 0.000 0.000 

A22 0.039 0.051 0.046 0.050 0.049 0.054 0.032 0.028 0.028 0.058 0.049 0.023 0.045 0.014 

A23 0.062 0.055 0.055 0.052 0.065 0.063 0.022 0.012 0.012 0.053 0.050 0.022 0.032 0.010 

A24 0.071 0.048 0.052 0.051 0.058 0.062 0.071 0.071 0.071 0.071 0.033 0.041 0.060 0.071 

A25 0.051 0.039 0.044 0.037 0.056 0.059 0.021 0.015 0.015 0.053 0.053 0.017 0.035 0.008 

Kaynak: TBB (2019) İstatistik Raporları, seçilmiş rasyo verileri kullanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır.  

Banka finansal performansını ölçmekte kullanılan 14 kriterin önem dereceleri konusunda herhangi bir nesnel 

araştırma yapılmadığından, her bir kritere eşit ağırlık verilmiştir. Bu konuda AHP veya ELECTRE yöntemleri 

kullanılarak uzman görüşüne göre nesnel önem derecelerini de belirlemek mümkündür. 
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5.2. Sj, Rj ve Qj Değerlerinin Hesaplanması   

A1-A25 kodlu bankaların K1-K14 kodlu kriterlere göre 2018 yılında gerçekleşen değerlerinin yer aldığı 

başlangıç matrisi, normalize edilmiş karar matrisi ve ağırlıklandırılmış karar matrisinin elde edilmesinden 

sonra, bankalar arası finansal performans sıralamasına esas teşkil edecek olan Qj değerleri Tablo 5.te 

gösterilmektedir. Tablo 5.te ayrıca Bankaların Qj değerleri hesaplanırken formülde kullanılan Sj, Rj terimlere 

ilişkin bilgiler de verilmiştir:  

Tablo 5. Sj, Rj ve Qj Değerleri, Minimum/Maksimum Sj, Rj ve Qj (2018) 

Alternatif Sj Rj Qj 

Minimum/Maksimum S ve R 

Sembolleri  

Değeri 

A1 0.541 0.071 0.767 Minimum Sj (S*) 0.207 

A2 0.571 0.069 0.726 Maksimum Sj (S-) 0.833 

A3 0.535 0.067 0.646 Minimum Rj (R*) 0.052 

A4 0.485 0.061 0.461 Maksimum Rj (R-) 0.071 

A5 0.446 0.071 0.691 S'nin ağırlığı(v değeri) 0.500 

A6 0.576 0.067 0.685   

A7 0.658 0.071 0.860   

A8 0.525 0.057 0.382   

A9 0.541 0.059 0.448   

A10 0.526 0.066 0.621   

A11 0.542 0.060 0.474   

A12 0.593 0.066 0.665   

A13 0.446 0.071 0.691   

A14 0.523 0.066 0.623   

A15 0.330 0.068 0.518   

A16 0.564 0.069 0.722   

A17 0.207 0.052 0.000   

A18 0.502 0.059 0.429   

A19 0.511 0.064 0.543   

A20 0.454 0.053 0.231   

A21 0.465 0.071 0.706   

A22 0.566 0.058 0.434   

A23 0.565 0.065 0.610   

A24 0.833 0.071 1.000   

A25 0.504 0.059 0.414   

Kaynak: TBB (2019) İstatistik Raporları, seçilmiş rasyo verileri kullanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır.  

5.3. Qj Değerine Göre Performans Sıralaması (2018)  

A1-A25 kodlu bankaların K1-K14 kodlu kriterlere göre 2018 yılında hesaplanan Qj değerine performans 

sıralaması Tablo 6.da gösterilmiştir:  

Tablo 6. Performans Sıralaması (2018) 

Alternatif Performans Sırası Qj Değeri 

A17 1 0.000 

A20 2 0.231 

A8 3 0.382 

A25 4 0.414 

A18 5 0.429 

A22 6 0.434 

A9 7 0.448 

A4 8 0.461 

A11 9 0.474 
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A15 10 0.518 

A19 11 0.543 

A23 12 0.610 

A10 13 0.621 

A14 14 0.623 

A3 15 0.646 

A12 16 0.665 

A6 17 0.685 

A5 18 0.691 

A13 19 0.691 

A21 20 0.706 

A16 21 0.722 

A2 22 0.726 

A1 23 0.767 

A7 24 0.860 

A24 25 1.000 

Kaynak: TBB (2019) İstatistik Raporları, seçilmiş rasyo verileri kullanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır.  

2018 yılı mevduat bankalarının finansal oranlarına uygulanan VIKOR metodu sonucunda; en iyi durumda 

olan 3 bankanın sırasıyla A17-Deutsche Bank, A20-ING Bank ve A8-Turkish Bank olduğu tespit edilmiştir. En 

kötü durumdaki bankalar ise, listede yukarıdan aşağıya doğru, A1-Ziraat Bankası, A7-Şekerbank ve A24-

Turkland Bank olmuştur. 

Yukarıda 2018 yılı için yaptığımız her adımı, incelediğimiz 2016 ve 2017 yılı için de aynı şekilde 

gerçekleştirdiğimizde, üç yıl için yıllık banka performanslarına ulaşmış oluruz. Tablo 7.de bu iki yıla ilişkin 

yıllık performans sıralamalarına ilişkin bilgiler verilmektedir: 

Tablo 7. Performans Sıralaması (2016 ve 2017) 

Alternatif 

Performans 

Sırası 

Qj Değeri 

2016 Alternatif 

Performans 

Sırası 

Qj Değeri 

2017 

A17 1 0.228 A4 1 0.185 

A10 2 0.272 A10 2 0.302 

A15 3 0.336 A17 3 0.392 

A1 4 0.345 A15 4 0.395 

A4 5 0.394 A1 5 0.437 

A25 6 0.453 A3 6 0.544 

A9 7 0.481 A25 7 0.565 

A3 8 0.528 A9 8 0.594 

A11 9 0.530 A20 9 0.616 

A20 10 0.531 A13 10 0.654 

A23 11 0.570 A18 11 0.692 

A5 12 0.601 A23 12 0.707 

A22 13 0.676 A22 13 0.712 

A16 14 0.681 A16 14 0.723 

A24 15 0.683 A11 15 0.730 

A13 16 0.700 A19 16 0.738 

A8 17 0.701 A2 17 0.777 

A19 18 0.735 A6 18 0.825 

A6 19 0.739 A21 19 0.833 

A12 20 0.749 A12 20 0.836 

A14 21 0.761 A5 21 0.842 

A2 22 0.787 A14 22 0.865 

A21 23 0.868 A24 23 0.943 

A7 24 0.956 A8 24 0.952 

A18 25 1.000 A7 25 1.000 

Kaynak: TBB (2019) İstatistik Raporları, seçilmiş rasyo verileri kullanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır.  
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2016 yılına uygulanan VIKOR analizi sonucunda en iyi değerlere sahip olan bankaların Deutsche Bank, İş 

Bankası ve Citibank olduğu bulgusu elde edilmiştir. En kötü verilere sahip olan bankalar ise MUFG Bank 

Turkey, Şekerbank ve HSBC Bank’tır. 

2017 yılında ise en iyi durumda olan 3 bankanın Akbank, İş Bankası ve Deutsche Bank’ın olduğu tespit 

edilmiştir. En kötü Qj değerlerine sahip olan bankalar ise listede yukarıdan aşağıya doğru, Turkland Bank, 

Turkish Bank ve Şekerbank olarak belirlenmiştir. 

5.4. Üç Yıllık Ortalama Qj Değerine Göre Performans Sıralaması   

A1-A25 kodlu bankaların K1-K14 kodlu kriterlerine göre 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait hesaplanan Qj 

değerlerinin aritmetik ortalaması baz alınarak yapılan performans sıralaması Tablo 8.de gösterilmiştir: 

Tablo 8. Bankaların 3 Yıllık Ortalama Performans Sıralaması (2016-2018) 

Alternatif Performans Sırası Ortalama Qj Değeri (2016-2018) 

A17 1 0.206581 

A4 2 0.346518 

A10 3 0.398199 

A15 4 0.416044 

A20 5 0.459268 

A25 6 0.477343 

A9 7 0.50728 

A1 8 0.516247 

A3 9 0.572661 

A11 10 0.577931 

A22 11 0.607437 

A23 12 0.629088 

A19 13 0.672317 

A8 14 0.678281 

A13 15 0.681742 

A18 16 0.706758 

A16 17 0.708803 

A5 18 0.711296 

A14 19 0.749424 

A6 20 0.74948 

A12 21 0.749968 

A2 22 0.763272 

A21 23 0.802386 

A24 24 0.875173 

A7 25 0.938504 

Kaynak: TBB (2019) İstatistik Raporları, seçilmiş rasyo verileri kullanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 

VİKOR yöntemi ile yapılan uygulamaya göre, 2016, 2017 ve 2018 yıllarının banka VİKOR puan ortalamalarına 

bakıldığında sıralamada en iyi durumda sırasıyla Deutsche Bank, Akbank ve İş Bankası’nın olduğu 

gözükmektedir. Performans sıralamasında listenin son üçü, yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla MUFG Bank 

Turkey, Turkland Bank ve Şekerbank olarak saptanmıştır. 

Sıralamada ilk üçe giren bankalardan Deutsche Bank ile İş Bankası’nın özellikle sermaye yeterliliği ve likidite 

oranlarında diğer bankalara göre karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları,  Akbank’ın ise karlılık oranları 

konusunda daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Sıralamada son iki içinde bulunan bankalardan Turkland Bank 

ve Şekerbank’ın ise aktif kalitesine ilişkin oranlarda diğer bankalara göre geride kaldıkları görülmektedir. 
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Kamu bankalarının sıralamada ilk 5 banka içinde yer alamadığı görülmüştür. Son üç yıllık ortalama bazında 

kamu bankalarının sıralaması yapıldığında en iyi banka Ziraat Bankası (mevduat bankaları içinde 8.sırada), 

ikinci en iyi Vakıflar Bankası (mevduat bankaları içinde 9.sırada) ve en düşük performans gösteren bankanın 

ise Halk Bankası (mevduat bankaları içinde 22.sırada) olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Yerli özel sermayeli bankaların listede geniş bir dağılım gösterdikleri, listede çok farklı yerlerde bulundukları 

saptanmıştır. En iyi yerli özel banka Akbank olurken, ikinci en iyi banka İş Bankası olmuştur. Türk Ekonomi 

Bankası listede 7.sırada, Yapı ve Kredi Bankası 10.sırada, Turkish Bank 14.sırada, Anadolubank 18.sırada, 

Fibabanka 20.sırada ve Şekerbank 25.sırada yer almıştır. 

Yabancı sermayeli bankaların listedeki dağılımı da geniş bir bant içinde gerçekleşmiştir. En iyi yabancı 

sermayeli banka Deutsche Bank, aynı zamanda tüm mevduat bankaları içinde en iyi banka olmuştur. İkinci 

en iyi banka Citibank (mevduat bankaları içinde 4.sırada) ve üçüncü en iyi banka Garanti Bankası (mevduat 

bankaları içinde 6.sırada) olmuştur. Diğer yabancı sermayeli bankalardan, Odea Bank 11.sırada, QNB 

Finansbank 12.sırada, ICBC Turkey Bank 13.sırada, Arap Türk Bankası 15.sırada, HSBC Bank 16.sırada, 

Denizbank 17.sırada, Burgan Bank 19.sırada, Alternatifbank 21.sırada, MUFG Bank Turkey 23.sırada ve 

Turkland Bank 24.sırada yer almıştır. 

5.5. Uzlaşık Çözüm Kümesi    

Karşılıklı kabul gören veya diğer bir anlatımla ideal çözüme en yakın uygun çözümü verecek olan uzlaşık 

çözüm kümeleri Tablo 9.da gösterilmiştir: 

Tablo 9. Uzlaşık Çözüm Kümesi 

Alternatif 

Ortalama Qj Değeri   

(2016-2018) Qj Değeri Farkı C1 Koşulu C2 Koşulu 

A17** 0.2065809 0 TRUE TRUE 

A4** 0.346518312 0.13993741 TRUE TRUE 

A10 0.398198838 0.05168053 FALSE FALSE 

A15* 0.416044288 0.01784545 TRUE FALSE 

A20 0.459267977 0.04322369 FALSE FALSE 

A25 0.477342991 0.01807501 FALSE FALSE 

A9 0.507280494 0.0299375 FALSE FALSE 

A1* 0.516246919 0.00896642 TRUE FALSE 

A3 0.572660776 0.05641386 FALSE FALSE 

A11 0.577931092 0.00527032 FALSE FALSE 

A22 0.607437103 0.02950601 FALSE FALSE 

A23* 0.629088276 0.02165117 TRUE FALSE 

A19 0.672317176 0.0432289 FALSE FALSE 

A8 0.678280953 0.00596378 FALSE FALSE 

A13 0.68174237 0.00346142 FALSE FALSE 

A18 0.706758325 0.02501595 FALSE FALSE 

A16 0.708802917 0.00204459 FALSE FALSE 

A5 0.71129633 0.00249341 FALSE FALSE 

A14 0.749424105 0.03812778 FALSE FALSE 

A6 0.74948033 5.6224E-05 FALSE FALSE 

A12 0.74996849 0.00048816 FALSE FALSE 

A2 0.763272086 0.0133036 FALSE FALSE 

A21* 0.802385914 0.03911383 TRUE FALSE 

A24* 0.875173496 0.07278758 TRUE FALSE 

A7 0.938503599 0.0633301 TRUE FALSE 

Kaynak: TBB (2019) İstatistik Raporları, seçilmiş rasyo verileri kullanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır.  
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Tabloda (**) işaretli bankalar hem kabul edilebilir avantaja (C1 koşulu) hem de kabul edilebilir istikrara (C2 

koşulu) sahiptirler. Bu anlamda Deutsche Bank ve Akbank her iki koşula sahiptirler. Yani bu bankalar Qj 

değeri sıralamasında bir sonraki bankaya göre kabul edilebilir bir üstünlüğe sahip olmalarının yanı sıra Sj 

veya RJ değerlerinden en az birinde en düşük puana sahiptirler. Tabloda (*) işaretli bankalar ise sadece kabul 

edilebilir avantaja sahip bankalardır. Yani bir sonraki banka ile aralarındaki Qj Değeri Farkı, (DQj) değerinden 

(1/n-1=1/24=0.04166) daha büyüktür. Citibank, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, MUFG Bank Turkey ve 

Turkland Bank bu özellikleri taşıyan bankalardır. 

6. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Reel sektöre kaynak aktararak ülkenin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlayan bankacılık 

sektörünün etkinliğinin sürekli izlenmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve böylece olası risklerin önceden 

tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması son derece önemlidir. Bankaların geniş bir paydaş kitleye sahip 

olması, yarı kamusal niteliği ve finansal aracılık işlevleri, bankacılık sisteminin finansal performans 

değerlendirmesinin ne denli önemli olduğunu açıkça göstermektedir. Ülkenin her sektörüne kredi veren ve 

böylece tüm sektörleri doğrudan veya dolaylı etkileyen bankacılık sektörünün faaliyetleri etkin, istikrarlı ve 

sürdürülebilir olmalıdır. Bankacılık sektörünün sağlam, etkin ve verimli çalışmasını sağlamak üzere finansal 

performansının bütünsel bir yaklaşımla değerlendirilmesi gereklidir. Mevduat bankaları ülkemizdeki 

bankacılık sisteminde büyük bir hacme sahip olması sebebiyle, bu sistemin işleyişinde en önemli yapı 

taşlarından biri olarak rol oynamaktadır. Günümüzde elinde fon fazlası olan hane halkı ve işletmeler nakit ve 

benzeri finansal varlıklarını bankalara güvenerek emanet ettikleri için mevduat bankalarının sağlam ve etkin 

çalışmaları büyük öneme sahiptir. 

Bu çalışma kapsamında, Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren mevduat bankalarının 2016-2018 

yıllarındaki finansal performansları 14 farklı finansal oran kullanılarak VİKOR yöntemiyle ölçülmüş ve analiz 

edilmiştir. 2016-2018 yılları arasında VİKOR yöntemi kullanılarak yapılan banka performans 

değerlendirmesinin sonucuna göre, en iyi performansı gösteren banka Deutsche Bank olmuştur. Bu bankayı 

Akbank izlemiştir. Üçüncü sırada ise İş Bankası yer almıştır. Sıralamada ilk üçe giren Deutsche Bank ve İş 

Bankası’nın sermaye yeterliliği ve likidite oranlarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları, Akbank’ın 

ise karlılık oranlarında öne çıktığı tespit edilmiştir. Son üç içinde yer alan Turkland Bank ve Şekerbank’ın ise 

aktif kalitesine ilişkin oranlarda, MUFG Bank Turkey’in de sermaye yeterliliğinde geride kaldıkları 

görülmektedir. Böylece, çalışmamızda yanıtlamayı hedeflediğimiz sorulardan ilki, yani Türkiye’de faaliyet 

gösteren mevduat bankalarının güncel finansal performansları VİKOR yöntemiyle ölçülerek en iyi ve en kötü 

3 bankanın hangileri olduğu sorusuna cevap verilmiştir. Ayrıca, ikinci araştırma sorumuza yanıt olarak, 

bankaların finansal performans bileşenleri içinde yer alan sermaye yeterliliği, likidite, karlılık, aktif kalitesi 

ana kriterlerinden herhangi birinin diğerlerine göre herhangi bir üstünlüğe sahip olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Bankaların mülkiyet yapısına göre yapılan sıralamada ise, göze çarpan bulgulardan biri, kamu 

sermayeli bankaların ilk 5 banka içinde yer alamamasıdır. Kamu bankaları içinde en iyi performansa sahip 

banka Ziraat Bankası sıralamada 8.sırada yer almıştır. Özel yerli ve yabancı bankaların listede geniş bir bant 

içinde dağılım gösterdikleri bulgusuna rastlanmıştır. En iyi performans gösteren banka, yabancı sermayeli bir 

banka olurken, en kötü performans yerli bir özel bankaya aittir. Böylece, kamu bankaları hariç, mülkiyet 

türünün (özel veya yabancı sermayeli banka) mevduat bankalarının finansal performanslarında temel 

belirleyici olup olmadığına dair çalışmamızın başında sorduğumuz üçüncü soruya ilişkin yanıt, mülkiyet 

türünün bankaların performansında kısmen belirleyici olduğu yönündedir. Böylece, çalışmanın başında 

sorduğumuz üç temel araştırma sorusuna cevap verilmiştir.  

Performans sıralamasına ilişkin elde edilen ilk sonuç, daha önceki araştırmaların sonuçları ile karşılaştırılırsa, 

Tezergil (2016) ile Kandemir ve Karataş’ın (2016) bulgularından farklıdır. Tezergil’in 2009-2013 dönemini 

araştıran çalışmasında performansı en iyi bankalar içinde yer alan Citibank ve Ziraat Bankası, çalışmamızda 

aynı başarıyı gösterememişlerdir. Aynı şekilde, Kandemir ve Karataş’ın (2016) 2004-2014 dönemini içeren 

çalışmasında en iyi banka olan Denizbank çalışmamızda en iyi 3 banka arasında yer alamamıştır. Doğal olarak, 

incelenen dönemlerin birbirinden farklı olması, performans sonuçlarının da farklı çıkmasına neden olmuştur. 

Buna karşılık, ikinci ve üçüncü araştırma sorularına ilişkin elde edilen bulgular, Dinçer ve Görener (2011) ile 

Tezergil (2016) tarafından yapılan çalışmaların bulguları ile uyumludur. Ancak, kamu bankalarının daha iyi 

performans gösterdiğine ilişkin Kandemir ve Karataş’ın (2016) sonucu ile çelişmektedir. 
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Çalışmamızın bulgularına dayanarak, mevduat bankaları arasındaki performans sıralamasının dinamik 

olduğu; incelenen finansal döneme göre değişebileceği, sermaye yeterliliği, likidite, karlılık ve aktif kalitesi 

kriterlerinin performans sıralamasındaki etkileri arasında belirgin bir fark bulunmadığı ve bankaların 

mülkiyet yapısının performans sıralamasında temel belirleyici faktör olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

VİKOR yönteminde kullanılan kriterlerin seçimi ve bu kriterlere verilen ağırlıkların araştırmacıya bağlı olması 

nedeniyle sübjektif sonuçlar söz konusu olabilir. Gelecekteki çalışmalarda diğer çoklu karar verme yöntemleri 

kullanılarak yapılan ölçümler bu çalışmadaki analiz sonuçları ile karşılaştırılabilir.  
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Amaç – Bu çalışmada, pay senedi Borsa İstanbul’da işlem gören ve XTAST (BIST Taş Toprak Sektörü) 

endeksinde bulunan 16 çimento şirketinin işletme sermayesi yönetiminin şirket performansı üzerindeki 

etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem – İlgili şirketlerin analizi için 2003-2018 yılları arasındaki 16 dönemi kapsayan dengeli panel veri seti 

oluşturulmuştur. Şirket performansı ölçüsü olarak ROA (varlıkların kârlılık oranı) ve ROE (özkaynakların 

kârlılık oranı)’nin bağımlı değişken olduğu farklı modeller kurulmuştur. Nakit dönüşüm süresi (NDS) ve bu 

sürenin uzunluğunu belirleyen stok devir hızı (SDH), ticari alacakların devir hızı (ADH) ve ticari borçların 

devir hızı (BDH) oranları işletme sermayesi yönetimine dair seçilen bağımsız değişkenlerdir. Çalışmada 

panel regresyon analizi yöntemi uygulanmıştır. 

Bulgular – Analiz sonucunda nakit dönüşüm süresinin çimento şirketlerinin incelenen dönemdeki 

kârlılığında anlamlı bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Stok devir hızının negatif etkisine dair bulgulara 

ulaşılmıştır. Alacak devir hızı ve borçların devir hızının pozitif etkisi görülse de zaman etkisinin dikkate 

alındığı modellerde bu etkinin ortadan kalktığı bulunmuştur. Kontrol değişkenlerinden net satışların firma 

kârlılığı üzerinde pozitif etkisi; kaldıraç oranının ise firma kârlılığı üzerinde negatif etkisi mevcuttur. 

Tartışma – Çalışma işletme sermayesi yönetiminin firma performansı üzerindeki etkilerine dair güncel 

bulgular ortaya koymaktadır. Çimento sektörü özelinde gerçekleştirilen analizlerde firma kârlılığının işletme 

sermayesi yönetiminin farklı boyutlarını temsil eden değişkenlerden nasıl etkilendiği görülmüştür. Diğer 

bulgular yanında nakit dönüşüm süresinin firma kârlılığı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmaması 

Türkiye’deki çimento firmaların kârlılıklarının kaldıraç oranı, satışlar, makroekonomik değişkenler ve zaman 

etkileri gibi farklı belirleyicileri olduğuna işaret etmektedir. 
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Purpose – The aim of the study is to investigate the impact of working capital management on firm 

profitability with a sample of 16 cement firms with shares traded in Borsa Istanbul and listed in XTAST (BIST 

Stone and Soil Sector) index. 

Design/methodology/approach – A balanced panel dataset for firms’ annual data for the 16 years between 

2003 and 2018 is formed. Alternative models utilizing ROA (Return on Assets) and ROE (Return on Equity) 

as dependent variables are originated. Cash conversion cycle; and three determinants of this cycle, namely, 

investory turnover, accounts receivable turnover and accounts payable turnover are the independent 

variables capturing working capital management. Main methodology employs panel regression analysis. 

Findings – A main finding in the analyses suggests that cash conversion cycle does not have a significant 

effect on the profitability of cement firms within studied time span. Moreover, we provide evidence on the 

negative impact of inventory turnover on firm profitability. While partial evidence exists on the positive 

effects of accounts receivable turnover and accounts payable turnover, documented finding disappears in the 

use of models incorporating time fixed effects. Two firm specific control variables, firm size proxied by net 

sales and leverage ratio have positive and negative effects on profitabiliy, respectively. 

Discussion – The study provides fresh evidence on the role of working capital management on firm 

performance. The findings focused on cement sector shed new light on how firm profitability is affected by 

different components of working capital management. Among the obtained findings, absence of a significant 

relationship between cash conversion cycle and profitability may suggest that the profitability of cement 

companies in Turkey is more likely determined by other factors such as leverage ratio, firm size, 

macroeconomic variables and other time effects. 
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1. GİRİŞ  

İşletme sermayesi yönetimi şirketlerin özellik, plan ve hedeflerine uygun olarak dönen varlık yatırım düzeyinin 

belirlenmesi ve finansmanının sağlanması gibi aşamaların gerçekleştirilmesini kapsar. Bu açıdan, işletme 

sermayesi yönetiminin firma performansı ile doğrudan ilgili olması beklenebilir. İşletme sermayesi yönetimine 

dair temel gösterge nakit dönüşüm süresidir. Nakit dönüşüm süresi firmanın alacaklarının ortalama tahsilat 

süresi ile stok tutma süresinin toplanması ve firmanın kısa vadeli borçlarının ortalama ödeme süresinin 

çıkarılması ile bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında hem nakit dönüşüm süresinin hem de belirtilen diğer üç 

alt değişkenin firma performansı üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Firma performans ölçütleri olarak ise 

toplam varlıkların kârlılık oranı (ROA) ve özkaynakların kârlılık oranı (ROE) kullanılmıştır. 

İşletme sermayesi yönetimine dair değişkenlerin firma kârlılığı üzerindeki etkileri çok yönlü olabilmekte, birden 

fazla etki mekanizması da beraber çalışabilmektedir. Örneğin hammadelerin satın alınmasından satılan ürünlerin 

karşılıklarının toplanmasına kadar geçen süreyi temsil eden nakit dönüşüm süresinin fazla olması işletme 

sermayesine yapılan yüksek yatırıma işaret ederken bu yatırımın kârlılığı artırması beklenebilir. Diğer yandan bu 

yatırımların maliyetinin geniş stoklar ve alıcılara sağlanan kredi kolaylıklarının sağlayacağı faydadan daha büyük 

olması da mümkün olup kârlılığa olumsuz etkisinin olması beklenebilir (Deloof, 2003). İşletme sermayesi 

yönetiminin yoğunlaşma birimi olan dönen varlıklara düşük yatırımlar yapmak agresif işletme sermayesi 

yönetim stratejisi olarak değerlendirilirken bu durum yüksek risk ve yüksek getiri ile ilişkilendirilmektedir. Diğer 

yandan, toplam varlıklar içerisinde dönen varlıkların payının fazla olması kontrollü ya da muhafazakar yönetim 

stratejisi olarak görülmektedir (Nazir ve Afza, 2009). Bu bağlamda altı çizilmesi gereken önemli bir nokta nakit 

dönüşüm süresi, stok, alacak ve borç devir hızları gibi değişkenlerin her firma için farklı bir ideal seviyesi 

olabileceği ve bu seviyenin altında ve üstünde kalmanın firma kârlılığını olumsuz etkileyebileceğidir.  

Bu çalışmanın amacı; işletme sermayesinin firma performansına etkisinin varlığını ve bunun ekonomik 

büyüklüğünü araştırmak suretiyle yeni bulgu ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, Borsa İstanbul (BIST) pay 

piyasasında işlem gören ve BIST Taş Toprak endeksinde listelenen çimento firmalarının 2003-2018 arası güncel 

verileri kullanılmıştır. Çimento sektörü incelemeleri için Türkiye en uygun ülkelerdendir. Zira Türkiye çimento 

üretiminde dünyada dördüncü, çimento ihracatında ise dünyada üçüncü sırada bulunmaktadır (T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Çimento Sektörü 2019 Raporu). 

Bu çalışmadaki analizler nakit dönüşüm süresinin çimento sektöründeki firmaların performansı üzerinde anlamlı 

bir etkisi olmadığına işaret etmektedir. Araştırılan firmaların işletme sermayesine yapılan yatırımları düzenli 

olarak kârlılığa yansıtamadıkları görülmektedir. Etkinin alacaklar, stoklar ve kısa vadeli borçlar ile ilgili alt 

kırılımları da çok yönlü sonuçlar ortaya koymaktadır. Stok devir hızı kârlılığı olumsuz yönde etkilemekte, bu 

ilişki stoklara daha fazla yatırım yapılan firma ve dönemlerde kârlılığın daha fazla olduğuna işaret etmektedir. 

Literatürdeki yaygın bulguların aksine Türkiye’deki çimento sektöründe ve çalışılan dönemde stoklara yüksek 

yatırımlar yaparak bu yatırımların fırsat maliyetine katlanan, öte yandan stokların tükenmesi riskini azaltarak 

kontrollü strateji benimseyen firmaların kârlılığının daha fazla olduğu görülmüştür. Bu durum sektörde inişli 

çıkışlı talep eğilimleri olabileceğine, talep patlamalarına karşı geniş stok tutabilen firmaların daha iyi performans 

gösterebildiğine işaret etmektedir. Alacakların devir hızı ve borçların devir hızının makroekonomik değişkenlerin 

kontrol edildiği modellerde kârlılığa katkı yaptığı gözlenirken, makroekonomik değişkenler yerine zaman 

etkilerinin kontrol edilmesi durumunda bu katkıya dair anlamlı bulgular ortadan kalkmaktadır. Bu bulgu da 

sektör bazlı değişken dinamiklere işaret etmektedir. 

Çalışmanın, literatürdeki yaygın bulgu olan agresif işletme sermayesi yönetiminin kârlılığa olumlu etkisinin 

aksine bulgular ortaya koyması önemlidir. Farklı ülke ve sektörlerde ve değişik zaman dilimleri ve piyasa 

koşullarında işletme sermayesi yönetiminde agresif stratejilerin iyi sonuç vermeyebileceğine dair alternatif 

sonuçlara ulaşılması yeni çalışmalara zemin hazırlamaktadır. Çalışma bulgularının işletme sermayesi yönetiminin 

alacaklar, stoklar ve kısa vadeli borçlar olmak üzere farklı boyutlarda verimliliğine dair olması incelenen sektör 

özelinde firma performanslarının hangi alandaki verimliliğe ne kadar duyarlı olduğuna işaret etmesi açısından 

önemlidir. Bu bağlamda, literatüre sağlanan sektör bazlı güncel sonuç katkısı dışında sektördeki firmalar ve 

yatırımcıların kullanımına sunulan bulgular temelinde reel hayat katkıları mevcuttur. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ  

Literatürde işletme sermayesi yönetiminin şirket kârlılığı üzerindeki etkisini inceleyen çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Geniş literatürde, çalışılan ülkeler, sektörler, değişkenler ve yöntemler çeşitlilik göstermesinden 

dolayı, incelenen etkiye dair farklı bulgular mevcut olmakla birlikte yaygın olan sonuç; nakit dönüşüm süresinin 

kısalığı ile işletme sermayesi yönetimi etkinliğinin şirket kârlılığı üzerinde olumlu etkisi olduğuna yöneliktir. 

Jose vd. (1996) 1974-1993 yılları arasında doğal kaynaklar, inşaat, imalat, hizmet, perakendecilik, finansal 

hizmetler ve profesyonel hizmetleri kapsayan sektörlerdeki 2,718 firmanın nakit dönüşüm süresi ile kârlılığı 

arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çoklu regresyon ve parametrik olmayan testlerin analiz sonuçlarına göre 

agresif nakit dönüşüm süresi stratejilerinin kârlılığı olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Shin ve Soenen 

(1998) 1975-1994 yılları arasında Amerikan firmalarının nakit dönüşüm süreleri ile kârlılıkları arasında güçlü 

negatif ilişki bulmuştur. Deloof (2003) Belçika’da finans sektörü dışında faaliyet gösteren 1,009 büyük şirketin 

1992-1996 dönemleri arasındaki verisi ile yaptığı araştırmasında alacak devir hızı, stok devir hızı ve borçların 

devir hızının artırılmasının kârlılığı artırdığını ortaya koymuştur. Garcia‐Teruel ve Martinez‐Solano (2007) 8,872 

adet küçük ve orta ölçekli işletme için gerçekleştirdikleri çalışmada benzer bulgulara ulaşmış, KOBİ’lerde de 

stokta bekleme ve alacakların tahsilat sürelerinin azaltılmasının kârlılığa olumlu yansıdığı gösterilmiştir. Ayrıca, 

nakit dönüşüm süresinin de kârlılık ile negatif ilişkisi gözlenmiştir. Atina Borsası (Lazaridis ve Tryfonidis, 2006) 

ve Vietnam Borsası’nda (Dong ve Su, 2010) listelenen firmalar için gerçekleştirilen analizlerde nakit dönüşüm 

süresi ve bileşenlerinin kârlılık üzerindeki etkilerine dair benzer bulgular ortaya konulmuştur. 

Enqvist, Graham ve Nikkinen (2014) 1990-2008 arası NASDAQ OMX Helsinki Borsası’nda işlem gören firmalar 

ile gerçekleştirdikleri çalışmada işletme sermayesi yönetimi değişkenleri ile kârlılık arasındaki ilişkide ekonomik 

gerileme ve yükseliş dönemlerinin payına yoğunlaşmışlardır. Nakit dönüşüm süresinin aktif kârlılığı üzerinde 

olumsuz etkisi gösterilirken, ekonomik gerileme ve yükseliş periyotlarında bu ilişkinin değişmediği ortaya 

konulmuştur. Ancak brüt işletme kârı üzerindeki etkinin ekonomik gerileme dönemlerinde diğer zamanlara göre 

daha şiddetli olduğu bulunmuştur. Alacakların temin süresi ve kısa vadeli borçların ödeme süresinin ekonomik 

dönemlerden bağımsız olarak aktif kârlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Stok dönüş süresinin aktif 

kârlılığı üzerinde negatif etkisi ve bu etkinin ekonomik gerileme dönemlerinde daha şiddetli olduğu ortaya 

konulmuştur. Dolayısıyla, nakit dönüşüm süresi ve bileşenlerine dair farklı bulgular olmakla birlikte ekonomide 

yaşanan gerileme ve yükselişlerin de bu ilişkiyi belirlemede etkin olduğu anlaşılmaktadır. 

Akdağ ve İskenderoğlu (2018) ABD, Belçika, Çin, Estonya, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, İngiltere, 

İspanya, İsveç, İtalya, Japonya, Portekiz ve Slovakya’da faaliyet gösteren 131 turizm şirketinin 2007-2016 yılları 

arasındaki verilerini kullandıkları çalışmada net işletme sermayesi devir hızının özkaynak kârlılığını artırdığını, 

aktif devir hızının ise özkaynak kârlılığı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını belirlemişlerdir. Ren vd. (2019) 

farklı tiplerdeki Çinli firmaların 2010-2017 yılları arasında kârlılıklarının işletme sermayesi yönetiminden nasıl 

etkilendiklerini incelemişlerdir. Çalışmada, nakit dönüşüm süresinin yalnız devletin sahip olmadığı kuruluşlarda 

(nonSOEs) kârlılığı negatif yönlü etkilediği, devlet kuruluşlarında (SOEs) böyle bir etkinin olmadığı ortaya 

konmuştur. 

Türkiye’de işletme sermayesinin firma performansı üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar Borsa İstanbul’da 

listelenen firmalar veya bu firmaların bir kısmına (örneğin sektör bazlı) dair veriler ile gerçekleştirilmiş olup 

çoğunlukla uluslararası literatür ile uyumlu sonuçlar ortaya koymaktadır. Ancak, alternatif bulgular da 

mevcuttur. Türkiye’deki firmaların incelendiği çalışmaların önemli bir kısmı imalat sektöründeki firmalara 

yoğunlaşmakta, diğer bazı çalışmalar turizm gibi hizmet sektörlerini ele almaktadır. 

Yücel ve Kurt (2002) BIST’te bulunan 167 şirketin 1995-2000 dönemlerine ilişkin yıllık verilerini kullanarak nakit 

dönüşüm süresinin kârlılık, likidite ve borç yapısı ile ilişkisini incelemiştir. Çalışmada nakit dönüşüm süresinin 

aktif kârlılığı ve özsermaye kârlılığı ile negatif ilişkisi bulunduğu ve sektörler açısından incelendiğinde ise, sanayi 

sektöründeki işletmelerin nakit dönüş süresinin hizmet sektörü ve diğer sektörlere göre daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Türkiye’deki firmalara dair verilerin kullanıldığı en kapsamlı çalışmalardan olan Demirci (2017) 

imalat sektöründe faaliyet gösteren toplam 2,874 adet firmanın 1996-2015 aralığındaki kârlılığını etkileyen işletme 
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düzeyindeki değişkenleri araştırmıştır. İmalat sektöründe aktif kârlılık oranlarının kaldıraç oranı ve maddi duran 

varlıkların toplam varlıklara oranından olumsuz yönde; alacak devir hızı ve aktif büyüklüğünden ise olumlu 

yönde etkilendiği ortaya konulmuştur. 

Öz ve Güngör (2007) 1992-2005 döneminde BIST imalat sektöründeki 68 firmanın verilerinden yararlanarak 

çalışma sermayesi yönetiminin firma kârlılığına olan etkisini araştırdıkları çalışmalarında, alacak devir hızı, borç 

devir hızı, stok devir hızı ve net ticaret süresinin firma kârlılığıyla negatif ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. 

Benzer inceleme aralığına sahip (1991-2005) Coşkun ve Kök (2011) 7 farklı sektördeki 74 üretim firmasının çalışma 

sermayesi politikalarının firma kârlılığındaki rolünü incelemişlerdir. Çalışma sermayesi politikaları ölçütü olarak 

sektöre göre düzeltilmiş nakit dönüşüm süresi, stok devir süresi, alacakların tahsil süresi ve borç ödeme süresinin 

kullanıldığı çalışmada kısa stokta kalma ve alacak tahsil süreleri yoluyla kendi sektörüne göre daha agresif yatırım 

stratejileri uygulayan firmaların kârlılıklarının arttığı görülmüştür. Dursun ve Ayrıçay (2012) Borsa İstanbul’da 

listelenen 120 adet üretim ve ticaret firmasının 1996-2005 yılları arasındaki verileri ile yaptıkları çalışmada işletme 

sermayesi değişkenleri ile brüt kârlılık arasında negatif ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Stoklara yapılan 

yatırımların ve ticari borçların vadesinin uzamasının kârlılığı azalttığı tespit edilmiştir. 

Akbulut (2011) 2000-2008 yılları arasında BIST imalat sektöründeki 127 firma için nakit dönüşüm süresi, stok devir 

süresi ve alacak tahsil süresinin aktif karlılığı üzerindeki etkisini araştırmıştır. İşletme sermayesi yönetimine dair 

kullanılan değişkenlerin hiçbirinin kârlılık üzerinde anlamlı bir etkisine rastlanmamıştır. Benzer veri aralığına 

(2000-2009) sahip çalışmada, Aygün (2012) BIST’te faaliyet gösteren imalat sektöründeki 107 firmanın verilerini 

kullanarak nakit dönüşüm süresi, alacakların ortalama tahsil süresi, stok devir süresi ve borç ödeme süresi ile 

aktif kârlılığı arasındaki ilişkiyi negatif yönlü olarak tespit etmiştir. Aynı döneme dair bir diğer çalışmada Çakır 

ve Küçükkaplan (2012) 2000-2009 yılları arası BIST’te listelenen 122 üretim firmasında işletme sermayesinin firma 

kârlılığı ve piyasa değerine etkisini incelemişlerdir. Cari oran ve kaldıraç oranının aktif kârlılığı üzerinde olumsuz; 

stok devir hızı ve aktif devir hızının olumlu etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. 

Şahin (2011) Borsa İstanbul’da listelenen 140 imalat firmasının işletme sermayesi finansman ve yatırım 

politikalarının 2005-2010 yılları arası firma başarısı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışmada, işletme 

sermayesi yatırım politikasını belirlemede “dönen varlıklar/toplam aktif”, işletme sermayesi finansman 

politikasını belirlemede ise “kısa vadeli borçlar/toplam aktif” oranları kullanılmıştır. Firma performans 

göstergeleri olarak, aktif kârlılığı, öz sermaye kârlılığı ve Tobin Q [(toplam borçlar+şirket piyasa değeri)/toplam 

aktif defter değeri] kullanılmıştır. Türkiye’deki imalat şirketlerinin performanslarını arttırabilmek için işletme 

sermayesi yatırım ve finansman politikalarını benimsemelerinin daha faydalı olacağı tespit edilmiştir. Öner (2016) 

Borsa İstanbul'da 2005-2014 döneminde listelenen 110 imalat firması ile gerçekleştirdiği analizlerde nakit 

dönüşüm süresinin firmaların kârlılığı üzerinde negatif etkiye sahip olduğu, benzer şekilde ortalama alacak 

süresinin kârlılığı olumsuz yönde etkilediği, diğer yandan borçların ortalama ödenme süresinin kârlılığı artırdığı 

sonuçlarına ulaşmıştır. Şamiloğlu ve Akgün (2016), BIST’te listelenen 120 imalat firmasının performansının 2003-

2012 yıllarında işletme sermayesi yönetiminden nasıl etkilendiğini araştırmışlardır. Çalışmada nakit dönüşüm 

süresi ve alacak tahsil süresinin aktif kârlılığı üzerinde pozitif etkisi olduğu gözlenmiştir. Akyüz ve Atmaca (2019) 

imalat sektöründe yer alan 160 firmanın 2010-2018 dönemleri arasındaki verilerini incelemiştir. Stokta kalma 

süresi ve alacakların tahsil süresinin aktif kârlılığını azalttığı, özkaynak kârlılığı üzerinde ise anlamlı bir etki 

oluşturmadığı belirtilmiştir. 

Çerçel ve Sökmen (2019) 2010-2017 yılları arasında metal eşya, makine ve gereç yapım sektöründe faaliyet 

gösteren ve BIST’te listelenen 32 adet firmanın çalışma sermayesi yönetimi ile kârlılığı arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Çalışmada, nakit dönüşüm süresi ve stok devir hızının aktif kârlılığı üzerinde pozitif yönlü etkisi 

görülmüştür. Atmaca (2016) finansal oranlar aracılığıyla çalışma sermayesi bileşenlerinin kârlılık üzerine etkisini 

araştırmaktadır. Araştırma kapsamını, Borsa İstanbul’da işlem gören kimya, plastik ve kauçuk sektöründeki 24 

firmanın 2009-2015 verileri oluşturmaktadır. Çalışmada işletme sermayesi yönetimi değişkenleri ile kârlılık 

arasında anlamlı ilişki olmadığı önerilmektedir. İltaş ve Erdoğan (2017) BIST’te listelenen Metal, Gıda, Kimya ve 

Tekstil sektörlerindeki işletmelerin 2003-2013 dönemi verileri ile çalışmışlardır. Yalnız aktif devir hızının kısa 

dönemli etkisi görülürken, nakit dönüşüm süresi, kaldıraç oranı ve aktif devir hızının uzun dönemli etkilerinin 
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mevcut olduğu ortaya konulmuştur. Koç vd. (2016) BIST’te 2010-2015 döneminde işlem gören tarım ve 

hayvancılık işletmelerinin verilerini kullanılarak yaptıkları araştırma sonuçlarına göre aktif devir hızının kârlılık 

üzerinde pozitif yönlü bir etkiye, nakit dönüşüm süresi, stok devir hızı ve alacak devir hızının ise kârlılık üzerinde 

negatif etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Öztürk ve Vergili (2017) Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören 

maden firmalarının 2009-2015 dönemlerine ait verileri ile çalışarak nakit dönüşüm süresi ile aktif kârlılığı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edememişlerdir. 

Kendirli ve Konak (2014) BIST Gıda, İçecek Endeksi’nde yer alan 18 şirketin 2008-2012 dönemlerindeki kârlılıkları 

üzerinde işletme sermayesi yönetiminin etkisini incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda alacak devir hızı ve nakit 

dönüşüm süresinin ROA ve ROE üzerindeki etkisine dair bulgular ancak %10 düzeyinde anlamlı bulunmuş, firma 

performansı Tobin Q değişkeni ile ölçüldüğünde anlamlı bir etki görülmemiştir. Keskin ve Gökalp (2016) BIST’te 

listelenen gıda ve içecek sektöründeki firmaların 2009-2013 dönemine ait verilerini kullanarak yaptıkları 

çalışmada nakit dönüşüm süresinin kârlılık üzerinde anlamlı bir etkisine rastlamamıştır. Benzer şekilde stok devir 

süresinin de kârlılık üzerinde bir etkisi tespit edilmemiştir. Gıda ve içecek sektöründeki firmaların kârlılıklarının 

alacak tahsil süresi ile azaldığı görülmüştür. İçigen ve Karaş (2017) 2012-2016 yılları arasında BIST’te listelenen 

perakende firmalarının işletme sermayesi yönetimine dair değişkenlerin firma kârlılığını açıklamadıklarını ortaya 

koymuştur. 

Karadeniz ve İskenderoğlu (2011) Borsa İstanbul’da işlem gören turizm firmalarının 2002–2009 yılları arasındaki 

çeyrek dönemlik verileri üzerinde yaptıkları analizde net işletme sermayesi devir hızı ve aktif devir hızının aktif 

kârlılığında pozitif etkisi olduğu sonucunu elde etmişlerdir. Ayrıca, alacak devir hızı ile stok devir hızının aktif 

kârlılığı üzerinde anlamlı bir etkisine ulaşılamamıştır. Erdaş (2015) 2008-2014 yılları arasında Borsa İstanbul’da 

listelenen 8 adet turizm firmasının işletme sermayesi yönetimi ile kârlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi analiz 

etmiştir. Çalışmada nakit dönüşüm süresinin kârlılık üzerinde negatif etkisi, ticari borçların devir hızının ise 

pozitif etkisi bulunmuştur. Turizm sektöründeki firmalarda alacak devir hızının kârlılık üzerinde anlamlı bir 

etkisi görülmemiştir. Bu çalışmanın aksine, Kendirli ve Çankaya (2016) BIST Turizm endeksinde listelenen 

firmaların kârlılıklarının 2010-2014 döneminde işletme sermayesi yönetimi etkinliğinden nasıl etkilendiğini 

inceledikleri çalışmada nakit dönüşüm süresinin artmasının kârlılığı artırdığı bulgusuna ulaşmışlardır. Helhel ve 

Karasakal (2017) Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren 5 adet 

işletmenin 2005-2015 dönemleri ile ilgili olarak çalışma sermayesi yönetiminin kârlılığa etkisini incelemişlerdir. 

Aktif devir hızı ve alacak devir hızının aktif kârlılığını pozitif yönde etkilediği ortaya konulmuştur. Diğer 

değişkenlerin ise (asit-test oranı, stok devir hızı oranı, cari oran, nakit oranı, kısa vadeli borç oranı, işletme 

sermayesi devir hızı ve kısa vadeli borç/toplam borç oranı) kârlılık üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit 

edilmiştir. Kılıç ve Güler (2019) 2013-2018 yılları arasında Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören lojistik firmalarının 

kârlılığının alacak devir hızından olumlu yönde, kaldıraç oranı ve aktif büyüklüğünden ise negatif yönde 

etkilendiğini bulmuştur.  

Borsa İstanbul’daki diğer bazı alt endekslerde listelenen firmalara yoğunlaşan güncel çalışmalar da 

bulunmaktadır. Topaloğlu ve Nur (2016) Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde 2010-2014 yılları arasında 

listelenen 18 şirketin nakit dönüşüm sürelerinin finansal performanslarına olan etkisini incelemişlerdir. Nakit 

dönüşüm süresi ile aktif kârlılığı arasında pozitif bir ilişki tespit edilirken, benzer bir ilişki özsermaye kalılığı için 

gözlenmemiştir. Topak (2018) BIST Ticaret Endeksi’nde yer alan 12 şirketin 2004-2017 dönemlerine ilişkin verileri 

ile çalışma sermayesi yönetiminin şirket kârlılığı üzerindeki etkisini araştırmıştır. Nakit dönüşüm süresi, ortalama 

satış süresi ve ortalama tahsil süresinin aktif kârlılığı üzerinde negatif etkisi bulunmuştur. Çalışmada ticari 

borçların ortalama ödenme süresinin kârlılık üzerinde etkisine rastlanmamıştır. Yenisu (2019) bir şehir bazlı 

endeks olan BIST Bursa endeksi’nde listelenen firmaların 2013-2017 verilerini kullanarak yaptığı çalışmada nakit 

dönüşüm süresinin aktif kârlılığını azalttığını bulmuştur. Yıldız ve Deniz (2020) BIST Yıldız endeksinde listelenen 

firmaların 2010-2018 arasındaki kârlılıklarının stok devir hızı ile arttığını tespit etmiştir. Öte yandan, nakit 

dönüşüm süresi, alacak devir hızı ve borç devir hızının endekste listelenen firmaların kârlılıkları üzerinde anlamlı 

bir etkisi olmadığı gözlenmiştir. Taysı (2020) Borsa İstanbul’a kote 35 firmanın 1998-2017 dönemlerini kapsayan 

finansal bilgilerini kullanarak aktif devir hızı ve stok devir hızının aktif kârlılığını pozitif yönde etkilediğini ortaya 
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koymuştur. Eskin ve Güvemli (2020) 2012- 2016 yılları arasında Borsa İstanbul 50 endeksinde işlem gören ve mali 

kuruluş olmayan 33 işletmenin işletme sermayesi bileşenlerinin kârlılık üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Bu 

firmaların nakit dönüş sürelerinin aktif kârlılığı ve faaliyet kârı üzerinde etkisine dair bulguya ulaşılamamıştır. 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı işletme sermayesi yönetiminin şirket performansı üzerindeki etkisini Borsa İstanbul taş 

toprak endeksinde listelenen ve çimento sektöründe faaliyet gösteren firmalar özelinde araştırmaktır. Bu 

doğrultuda, şirket performansının ölçüsü olarak aktif kârlılığı (ROA) ve özkaynak kârlılığı (ROE) kullanılmıştır. 

İşletme sermayesi yönetiminin etkinliğini temsilen seçilen değişkenler ise nakit dönüşüm süresi (NDS) ve bu 

sürenin uzunluğunu belirleyen stok devir hızı, ticari alacakların devir hızı ve ticari borçların devir hızı oranlarıdır. 

3.2. Veri Setinin Oluşturulması   

Pay senedi Borsa İstanbul’da işlem gören ve XTAST (BIST Taş Toprak) endeksinde  listelenen 16 çimento 

firmasının tamamına dair ve 2003-2018 arasındaki 16 yılı kapsayan dengeli panel veri seti oluşturulmuştur.  

Şirketlere ilişkin veriler şirketlerin konsolide olmayan finansal tabloları kullanılarak hesaplanmıştır. Analiz 

kapsamındaki finansal tablolara ilişkin veriler Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun resmi internet sayfasından 

(www.kap.gov.tr), makro ekonomik değişkenlere ilişkin veriler ise T.C. Merkez Bankası’nın resmi internet 

sitesinden (www.tcmb.gov.tr) temin edilmiştir. 

3.3. Değişkenler   

Çalışmada kullanılan değişkenler ilgili literatür ile uyumlu olarak belirlenmiştir. Şirket performansı, finansal 

tablolar üzerinden değerlendirildiğinde en yaygın olarak kullanılan performans ölçüleri aktif kârlılığı ve 

özkaynak kârlılığıdır. Performans üzerinde etkili olması beklenen değişkenler ise çalışmada şirkete özgü 

değişkenler ve makroekonomik değişkenler olmak üzere iki katagoride ele alınmıştır. Şirkete özgü değişkenler 

arasında işletme sermayesinin etkinliğini temsilen kullanılan bağımsız değişkenler; nakit dönüşüm süresi ve bu 

sürenin uzunluğunu belirleyen stokların devir hızı, ticari alacakların devir hızı ve ticari borçların devir hızı 

oranlarıdır. Kontrol değişkeni olarak kullanılan değişkenler ise kaldıraç oranı ve şirket büyüklüğüdür.  

ROA (Toplam Varlıkların Kârlılık Oranı): Jose, vd. (1996), Yücel ve Kurt (2002), Deloof (2003), Lazaridis ve 

Tryfonidis (2006), Garcia-Teruel ve Martinez-Solano (2007), Şahin (2011), Coşkun ve Kök (2011), Karadeniz ve 

İskenderoğlu (2011), Akbulut (2011), Aygün (2012), Çakır ve Küçükkaplan (2012), Kendirli ve Konak (2014), 

Enqvist, Grahamb ve Nikkinenc (2014), Şamiloğlu ve Akgün (2016), Atmaca (2016), Koç vd. (2016), Topaloğlu ve 

Nur (2016), Kendirli ve Çankaya (2016), Keskin ve Gökalp (2016), İltaş ve Erdoğan (2017), Helhel ve Karasakal 

(2017),  İçigen ve Karaş (2017), Öztürk ve Vergili (2017), Demirci (2017), Topak (2018), Kılıç ve Güler  (2019), Yenisu 

(2019), Çerçel ve Sökmen (2019), Yıldız ve Deniz (2020), Akyüz ve Atmaca (2019) ve Taysı (2020) gibi işletme 

sermayesi yönetimi ve şirket performansı arasındaki ilişkiyi araştıran birçok çalışmada ROA şirket 

performansının ölçüsü olarak kullanılmıştır. Bu çalışmalarda ROA’nın hesaplanmasında standart tek bir ölçüm 

yolu kullanılmayıp hesaplamalarda farklılıklar bulunabilmektedir. Bu çalışmada ROA şirketin vergi öncesi 

kârının ortalama toplam varlıklara oranlanması ile hesaplanmıştır. 

ROE (Özkaynakların Kârlılık Oranı): Bu çalışmada ROE, vergi öncesi kârın ortalama özkaynaklara oranlanması 

ile hesaplanmıştır. Yönetimin kâr yaratmak için bir şirketin varlıklarını ne kadar etkili kullandığının ölçüsü olarak 

kabul edilen özkaynak kârlılığı, aktif kârlılığına göre daha az kullanılan bir performans 

ölçüsüdür. Yatırımcılara bir şirketin hissedarlarının katkıda bulunduğu parayı ne kadar verimli bir şekilde ele 

aldığına dair fikir veren bu oran özellikle bir şirketi rakipleriyle karşılaştırmak için kullanılır. Yücel ve Kurt (2002), 

Şahin (2011), Çakır ve Küçükkaplan (2012), Kendirli ve Konak (2014), Helhel ve Karasakal (2017), Şamiloğlu ve 

Akgün (2016), Koç vd. (2016), Topaloğlu ve Nur (2016), Atmaca (2016), Akdağ ve İskenderoğlu (2018), Yenisu 

(2019), Akyüz ve Atmaca (2019) ve Yıldız ve Deniz (2020) gibi işletme sermayesi yönetimi ve şirket performansı 

arasındaki ilişkiyi araştıran birçok çalışmada ROE, şirket performansının ölçüsü olarak kullanılmıştır. 

https://www.investopedia.com/terms/i/investor.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/shareholder.asp
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Nakit Dönüşüm Süresi (NDS): Nakit dönüşüm süresi işletme sermayesi yönetimine dair en yaygın olarak 

kullanılan göstergedir. Nakit dönüşüm süresinin düşük olması dönen varlıklara yatırımların azlığı ile agresif bir 

strateji benimsendiğine işaret ederken kaynakların başka yatırımlarda kârlı şekillerde değerlendirilmesi yoluyla 

firma kârlılığının artması mümkündür. Diğer yandan, bu durumda dönen varlıkların yetersiz düzeyde kalması 

riski alınmış olup talebin stoklar ile karşılanamaması, ticari alacakların tahsil süresinin kısa tutulması ile satışların 

azalabilmesi gibi kanallardan firma kârlılığına olumsuz etki gözlemek de mümkündür. Bu çalışmada nakit 

dönüşüm süresi ortalama satış süresi ve ticari alacakların ortalama tahsilat sürelerinin toplamından ticari 

borçların ortalama ödeme süresinin çıkarılması ile bulunmuştur. 

Stok Devir Hızı (SDH): Stokların belirli bir dönemde ortalama kaç kez devrettiğini gösteren oran satışların 

maliyetinin ortalama stoklara bölünmesi ile hesaplanmıştır. Stok devir hızı oranının artması şirketin stoklarının 

daha hızlı yenilendiğini bir başka ifade ile satış süresinin kısaldığını göstermektedir. Stok devir hızının yüksek 

olması stoklara yapılan yatırımların düşük olduğuna işaret edeceğinden yapılmamış ekstra yatırımların fırsat 

maliyetinden tasarruf edilmesi yoluyla kârlılığa olumlu yansıması beklenebilir. Diğer yandan, stok devir hızının 

yüksek olması bazı durumlarda stokların talebi karşılayamama riskini beraberinde getirerek kârlılığa olumsuz 

etkisi de mümkündür. 

Alacak Devir Hızı (ADH): Ticari alacakların dönem içinde ortalama kaç kez devrettiğini gösteren oran şirketin 

esas faaliyet gelirlerinin nakde dönüşmesini doğrudan etkilemektedir. Oranın yükselmesi ticari alacakların 

tahsilat süresini kısaltmaktadır. Ancak alacak devir hızının da kârlılık üzerinde iki yönlü etkisi mümkündür. 

Şirketlerin satış gelirlerini ve kârlılığını  artırabilmek için peşin satıştan kredili satışlara yönelmesi ya da kredili 

satışlarında vadeyi uzatması durumunda satışlar ve kârlılık artabilmektedir. Ancak, alacak devir hızının 

azalmasının nedeni ticari alacakların vadesinde tahsil edilememesi ve ertelenmesi ya da şüphali hale gelmesi ise 

bu durumda şirket kârlılığı üzerindeki etkisi olumsuz olacaktır. Çalışmada ADH hesaplanırken net satışlar 

ortalama ticari alacaklara oranlanmıştır.  

Borç Devir Hızı (BDH): Ticari borçların devir hızı, çalışma kapsamındaki şirketlerin ilk madde ve malzeme 

alışlarının finansmanını ve maliyetini etkilemektedir. Borçların devir hızının şirket performansı üzerindeki etkisi 

alacakların devir hızının etkilerine benzer şekilde çift yönlü olabilmektedir. Çalışmada BDH oranı, satışların 

maliyetinin ortalama ticari borçlara oranlanması ile hesaplanmıştır.   

Şirket Büyüklüğü (ŞB): Çalışmada şirket büyüklüğünün ölçüsü olarak kullanılan değişken, net satışların (milyon 

TL cinsinden) logaritmasıdır. Satışların şirket performansını pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir. 

Kaldıraç Oranı  (KLD): Toplam borçların varlıklara bölünmesi ile hesaplanmıştır. Varlıkların hangi oranda 

yabancı kaynaklar ile finanse edildiğini gösteren oran, şirketin finansman kaynaklarının dağılımına ilişkin genel 

bilgi vermektedir. Kaldıraç oranının yükselmesi şirket performansını pozitif ya da negatif yönlü 

etkileyebilmektedir. 

Makroekonomik Göstergeler: Şirket performansı işletmenin faaliyetlerini yürüttüğü ülkenin ekonomik 

koşullarından etkilenmektedir. Çalışmada kullanılan makroekonomik değişkenler; döneme ilişkin reel ekonomik 

büyüme oranı, gösterge faiz oranı ve reel efektif döviz kuru endeksidir. Gösterge faiz oranı hesaplanırken dönem 

içi günlük faiz oranlarının ortalaması alınmıştır. Reel döviz kuru endeksi hesaplanırken, TCMB tarafından 2003 

yılı baz yıl olarak seçilmiş ve başlangıç yılında endeks değeri 100 olarak kabul edilmiştir. Çalışmada kullanılan 

bağımlı ve bağımsız değişkenler, simgeleri ve hesaplanma şekilleri Tablo 1’de özetlenmiştir. 
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Tablo 1. Değişken Açıklamaları 

Simge Değişken Açıklama 

ROA Aktif Kârlılığı Vergi Öncesi Kâr / Ortalama Toplam Varlıklar 

ROE Özkaynak Kârlılığı Vergi Öncesi Kâr / Ortalama Özkaynaklar  

NDS Nakit Dönüşüm Süresi 
Ortalama Stok Satış Süresi + Ticari Alacakların Ortalama Tahsil 

Süresi – Ticari Borçların Ortalama Ödeme Süresi  

SDH Stok Devir Hızı Satışların Maliyeti / Ortalama Stoklar 

ADH Alacak Devir Hızı Net Satışlar / Ortalama Ticari Alacaklar 

BDH Borç Devir Hızı Satışların Maliyeti / Ortalama Ticari Borçlar 

ŞB Şirket Büyüklüğü Net Satışların (milyon TL) Doğal Logaritması 

KLD Kaldıraç Oranı Toplam Borçlar / Özkaynaklar 

GDP GSYİH Büyümesi Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’daki yıllık büyüme oranı 

FAIZ Faiz Oranı Gösterge Faiz Oranı (Dönemin günlük ortalaması) 

RDK Reel Efektif Döviz Kuru Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (2003 baz yılı) 

Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin özet tanımlayıcı istatistikler Tablo 2 de verilmiştir. İncelenen 16 firmanın 

2003-2018 dönemleri arasındaki ROA’sı yıllık ortalama %12.5; ROE’si ise %16.5 olarak gerçekleşmiştir. ROA ve 

ROE asasındaki farkın küçük olmasının nedeni şirketlerin finansman yapısında yabancı kaynakların göreceli 

olarak düşük seviyede olmasıdır. Bir başka ifade ile çalışma kapsamındaki şirketlerin özkaynak ağırlıklı bir 

finansman yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kaldıraç oranının ortalamasının % 27 olarak gerçekleşmesi, 

ROA ve ROE arasındaki farkın küçük olmasını açıklamaktadır.  

256 firma-yıl gözleminde nakit dönüşüm süresi ortalama 95 gün olarak gerçekleşmiştir. Stoklar bir yıllık dönemde 

ortalama 5.70 kez devrederken, ticari alacaklar 5.27, ticari borçlar ise 8.29 kez devretmektedir. Ticari borçların 

devir hızının ticari alacaklara göre yüksek olmasının sebebi şirketlerin stoklarına ilişkin kredili satış 

politikasındaki vadenin kredili alış politikasındaki vadeye göre daha uzun olmasıdır.  

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler Gözlem Sayısı Ortalama Std. Sapma Minimum Maksimum 

ROA 256 0.125 0.105 -0.17 0.419 

ROE 256 0.165 0.138 -0.303 0.552 

NDS  256 94.5 47.1 -39 247 

SDH 256 5.70 1.96 2.4 13.6 

ADH 256 5.27 2.87 1.7 25.1 

BDH 256 8.29 3.68 1.65 27.52 

ŞB 256 2.42 0.378 1.44 3.23 

KLD 256 0.27 0.15 0.06 0.71 

GDP 256 0.056 0.037 -0.047 0.111 

FAIZ 256 0.154 0.094 0.07 0.46 

RDK 256 93.69 9.13 67.9 104.37 
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Değişkenler arasındaki korelasyon analizinin sonuçları Tablo 3’te listelenmiştir. Tabloda Pearson korelasyon 

katsayıları yer almaktadır. Bağımsız değişkenler arasında yüksek korelasyon gözlenmemektedir. 

Tablo 3. Korelasyon Katsayıları 

 ROA ROE NDS SDH ADH BDH SIZE KLD GDP FAIZ RDK 

ROA 1.000           

ROE 0.963 1.000          

NDS  -0.230 -0.215 1.000         

SDH 0.011  0.046  -0.337 1.000        

ADH 0.217 0.147  -0.319 -0.006 1.000       

BDH 0.425 0.379 0.254 -0.034 0.449 1.000      

ŞB 0.092 0.184 0.063 0.305 -0.307 -0.107 1.000     

KLD - 0.493 -0.378 -0.364 0.181 -0.314 -0.431 0.237 1.000    

GDP 0.137 0.157 -0.126 0.132 0.141 0.094 -0.061 -0.053 1.000   

FAIZ 0.005 -0.017 -0.176 0.138 0.438 0.341 -0.282 -0.169 -0.032 1.000  

RDK 0.166 0.089 -0.059 0.013 0.362 0.434 -0.337 -0.417 -0.032 0.215 1.000 

3.4. Metodoloji 

Panel veri analizi yönteminin kullanıldığı çalışmada dört model kurulmuştur. Model 1’de işletme sermayesi 

yönetiminin etkinliğinin ölçüsü olarak nakit dönüşüm süresi (NDS), Model 2’de ise NDS’nin alt bileşenlerini 

belirleyen stok devir hızı (SDH), ticari alacakların devir hızı (ADH) ve ticari borçların devir hızı (BDH) oranları 

işletme sermayesini temsilen yer almaktadır. Model 1 ve Model 2’de ROA bağımlı değişken olarak 

kullanılmaktadır. 

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑁𝐷𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2Ş𝐵𝑖𝑡 +  𝛽3𝐾𝐿𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽5𝐹𝐴İ𝑍𝑖𝑡 +  𝛽6𝑅𝐷𝐾𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡          (1) 

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝐷𝐻𝑖𝑡 +  𝛽2𝐴𝐷𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3𝐵𝐷𝐻𝑖𝑡 +  𝛽4Ş𝐵𝑖𝑡 +  𝛽5𝐾𝐿𝐷𝑖𝑡 + 𝛽6𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽7𝐹𝐴İ𝑍𝑖𝑡 +  𝛽8𝑅𝐷𝐾𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡          (2) 

Model 2’deki bağımsız değişkenlerden stok devir hızı, ticari alacakların devir hızı ve ticari borçların devir hızı 

arasında güçlü derecede bir korelasyon bulunmamaktadır. Bu nedenle bu değişkenlerin birlikte kullanılması 

çoklu doğrusal bağlantı problemine neden olmamaktadır.    

Çalışmada ROE’nin bağımlı değişken olarak yer aldığı modeller aşağıdadır.  Bu modellerin ilk iki modelden farkı, 

bağımlı değişken olarak ROA’nın yerine ROE nin kullanılmasıdır.  

𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑁𝐷𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2Ş𝐵𝑖𝑡 +  𝛽3𝐾𝐿𝐷𝑖𝑡 +  𝛽4𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽5𝐹𝐴İ𝑍𝑖𝑡 + 𝛽6𝑅𝐷𝐾𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡          (3) 

𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝐷𝐻𝑖𝑡 + 𝛽2𝐴𝐷𝐻𝑖𝑡 +  𝛽3𝐵𝐷𝐻𝑖𝑡 + 𝛽4Ş𝐵𝑖𝑡 +  𝛽5𝐾𝐿𝐷𝑖𝑡 +  𝛽6𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽7𝐹𝐴İ𝑍𝑖𝑡 + 𝛽8𝑅𝐷𝐾𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡          (4) 

Çalışmada kullanılan veri setine en uygun panel veri modeline karar verebilmek için öncelikle birim ve/veya 

zaman etkilerinin varlığı araştırılmıştır. Bu amaçla her model için 3 adet LR testi gerçekleştirilmiş, sonuçları Tablo 

4’te verilmiştir. İlk testte, birim veya zaman etkilerinin geçerli olmadığına dair temel hipotez %1 düzeyinde 

reddedilmiştir. Bu sebeple, sonraki iki testte sırasıyla birim etkileri ve zaman etkileri ayrı ayrı sorgulanmış ve her 

iki etkinin de tüm modellerde kontrol edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 4. LR Testler: Birim ve Zaman Etkileri 

 Birim veya zaman etkileri Birim etkileri Zaman etkileri 

 İstatistik p değeri İstatistik p değeri İstatistik p değeri 

Model 1 140.42 0.000 69.87 0.000 41.00 0.000 

Model 2 131.02 0.000 49.32 0.000 48.37 0.000 

Model 3 100.94 0,000 64.38 0,000 34.87 0,000 

Model 4 93.29 0.000 45.99 0.000 41.72 0.000 
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Tablo 4’teki sonuçlar doğrultusunda dört model birim etkilerinin dahil edilmesi sonrası kullanılmış, ayrıca 

makroekonomik değişkenlerin dışarıda bırakıldığı, birim etkileri ve zaman etkilerinin beraber kontrol edildiği çift 

yönlü sabit etkiler modelleri de kullanılmıştır.  

Çalışmada kullanılan modellerde otokeralasyon, heteroskedastisite ve birimler arası korelasyonun varlığı 

araştırılmıştır. Otokorelasyon Durbin Watson testi ile, Heteroskedastisite Breusch-Pagan testi ile ve birimler arası 

korelasyon Pesaran CD testi ile test edilmiştir. Sonuçlar Tablo 5 ve Tablo 6’da verilmiştir. Her testte incelenen 

özelliğin varlığına dair kurulan temel hipotezler %1 ve %5 güven düzeylerinde reddedilmiştir. Buna yönelik 

olarak tüm analizlerde Driscoll Kraay (1998) standart hataları kullanılmıştır. 

4. BULGULAR 

Tablo 5 ve Tablo 6 işletme sermayesi yönetimine dair değişkenlerin çimento sektöründeki firmaların kârlılıkları 

üzerindeki etkilerine dair sonuçları ortaya koymaktadır. Tablo 5 makroekonomik değişkenlerin ve birim 

etkilerinin kontrol edildiği model sonuçlarını, Tablo 6 ise makroekonomik değişkenler yerine zaman etkilerinin 

kontrol edildiği model sonuçlarını sunmaktadır. 

Tablo 5. İşletme Sermayesi Yönetiminin kârlılık Üzerindeki Etkisinin Analizi (Makroekonomik Kontrol 

Değişkenleri ile) 

 ROA ROE 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

 Katsayı p değeri Katsayı p değeri Katsayı p değeri Katsayı p değeri 

         
NDS -0.00020 0.06998   -0.00013 0.47628   
SDH   -0.00830 0.02436   -0.01195 0.02568 

ADH   0.00641 0.01969   0.00864 0.01414 

BDH   0.00381 0.00403   0.00581 0.00143 

SB 0.28961 0.00000 0.36520 0.00000 0.43520 0.00000 0.53508 0.00000 

KLD -0.31913 0.00000 -0.28126 0.00000 -0.38200 0.00000 -0.33673 0.00000 

GDP 0.50063 0.01062 0.54001 0.00302 0.79395 0.00351 0.81761 0.00086 

FAIZ 0.16433 0.26914 0.16466 0.23542 0.27345 0.15386 0.25369 0.14885 

RDK 0.00336 0.00055 0.00337 0.00019 0.00420 0.00109 0.00402 0.00050 

F testi 16.04923 0.00000 14.70557 0.00000 13.10297 0.00000 12.68489 0.00000 

R2 0.22796  0.27069  0.18431  0.23533  
bp test 28.94961 0.00006 40.87783 0.00000 14.73266 0.02244 28.53974 0.00038 

dw test 1.23040 0.00000 1.32315 0.00000 1.36440 0.00000 1.47436 0.00001 

cd test 16.53214 0.00000 16.07774 0.00000 14.53875 0.00000 13.75172 0.00000 
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Tablo 6. İşletme Sermayesi Yönetiminin kârlılık Üzerindeki Etkisinin Analizi (Zaman Etkileri ile) 

 ROA ROE 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

 Katsayı p değeri Katsayı p değeri Katsayı p değeri Katsayı p değeri 

         
NDS 0.00002 0.89042   0.00017 0.36452   
SDH   -0.00927 0.02605   -0.01323 0.01738 

ADH   0.00230 0.29774   0.00355 0.25118 

BDH   0.00076 0.54548   0.00247 0.12761 

SB 0.31411 0.00000 0.38518 0.00003 0.47974 0.00000 0.56045 0.00000 

KLD -0.25029 0.00000 -0.23754 0.00000 -0.28973 0.00063 -0.28210 0.00049 

F testi 23.23356 0.00000 16.62777 0.00000 19.68187 0.00000 14.23275 0.00000 

R2 0.12582  0.15880  0.09267  0.12420  
bp test 28.94961 0.00006 40.87783 0.00000 14.73266 0.02244 28.53974 0.00038 

dw test 1.27724 0.00000 1.37099 0.00000 1.45370 0.00000 1.56177 0.00013 

cd test -2.71688 0.00659 -2.66925 0.00760 -2.60007 0.00932 -2.58729 0.00967 

İşletme sermayesi yönetimine dair kullandığımız temel değişken olan nakit dönüşüm süresinin firma kârlılığı 

üzerindeki etkisi genel olarak anlamsız görülmektedir. İncelenen dönemde çimento firmalarının hem aktif 

kârlılıkları hem de özkaynak kârlılıkları üzerinde nakit dönüşüm süresinin istatistiksel ve ekonomik önemde 

etkisi tespit edilmemiştir. Kullanılan alternatif modeller içerisinde sadece makroekonomik değişkenleri ve birim 

etkilerini kontrol eden ve aktif kârlılığının açıklandığı modelde (Tablo 5, model 1) NDS değişkeninin negatif olan 

katsayısı %10 seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Diğer tüm modellerdeki istatistiksel olarak anlamsız ve küçük 

NDS katsayıları ile birlikte değerlendirildiğinde bu bulgu nakit dönüşüm süresinin firma performansı üzerine 

anlamlı bir etki yarattığına dair bir önermede bulunmak için yetersizdir. Dolayısıyla, Türkiye’deki çimento 

firmalarının 2003-2018 yılları arasında nakit dönüşüm süresini azaltmak (ya da artırmak) yoluyla kârlılığı 

artıramadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç ROA için Akbulut (2011), Öztürk ve Vergili (2017), Atmaca (2016), 

İltaş ve Erdoğan (2017), İçigen ve Karaş (2017), Ren vd. (2019), Yıldız ve Deniz (2020), Eskin ve Güvemli (2020) ve 

ayrıca ROE içinse Topaloğlu ve Nur (2016), Atmaca (2016), Akyüz ve Atmaca (2019) ve Yıldız ve Deniz (2020)  

tarafından yapılan çalışmaların sonuçları ile de aynı yöndedir. 

Bu noktada, alternatif modellerde, nakit dönüşüm süresinin belirleyicileri olan stok devir hızı, alacak devir hızı 

ve borçların devir hızının kârlılık üzerindeki etkileri incelenmiş, nakit dönüşüm süresi için gözlenmeyen bir etki 

unsurunun belirtilen alt kırılımlar için mevcut olup olmadığı araştırılmıştır. Tablo 5’te Model 2 ve Model 4 

kullanılarak bu üç değişkenin aktif kârlılığı ve özkaynak kârlılığı üzerindeki etkileri firma bazlı değişkenler, 

makroekonomik değişkenler ve birim etkileri kontrol edilerek incelenmiştir. Bu modellerde SDH değişkeninin 

katsayısı negatif ve %5 düzeyinde anlamlıdır. Çok benzer sonuçlar birim ve zaman etkilerinin beraber dahil 

edildiği sabit etkiler modelleri ile de alınmış ve Tablo 6’da raporlanmıştır. Tablo 6’da Model 2 ve Model 4’te SDH 

değişkeni katsayıları benzer büyüklükte, negatif işaretli ve %5 düzeyinde anlamlıdır. Bu sonuçlara göre, çalışılan 

dönemde çimento firmalarının düşük stok devir hızına sahip olmalarının kârlılığı artırdığı görülmektedir. Diğer 

bir ifadeyle, stoklara yatırımların fazla olduğu firma ve yıllarda kârlılık daha fazla olmaktadır. Bu da stoklara 

fazladan yatırımların fırsat maliyetinin, bu yatırımların artan satışlara dönüşme ve talebi karşılama noktalarında 

sunduğu ekonomik faydadan daha düşük kaldığına işaret etmektedir. Bu sonuç Öz ve Güngör (2007) ve Koç vd. 

(2016) ile aynı yöndedir. 

Nakit dönüşüm süresinin diğer iki bileşenini belirleyen alacak devir hızı ve borçların devir hızının kârlılık 

üzerindeki etkileri kullanılan model özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Sonuçları Tablo 5’te verilen ve 

makroekonomik kontrol değişkenlerini de kullanan modellerde alacak devir hızı değişkeninin (ADH) katsayısı 

pozitif ve %5 düzeyinde anlamlıdır. Bu, alacakların daha hızlı tahsil edilmesinin kârlılığı artırdığını 

göstermektedir. Firmalar daha kısa vadeli kredili satışlar yaparak ve/veya kredili satışlarının zamanında 
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ödenmesini sağlayarak kârlılığı artırmaktadırlar. Bu değişkene ilişkin sonuçlar beklentilerimizle aynı yönde ve 

Deloof (2003), Lazaridis ve Tryfonidis (2006),  Öz ve Güngör (2007), Coşkun ve Kök (2011),  Aygün (2012), Kendirli 

ve Konak (2014),  Korkmaz ve Karaca (2014), Keskin ve Gökalp (2016),  Şamiloğlu ve Akgün (2016),  Öner (2016), 

Kendirli ve Çankaya (2016), Helhel ve Karasakal (2017), Demirci (2017), Topak (2018), Akyüz ve Atmaca (2019), 

Kılıç ve Güler (2019) tarafından yapılan çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Diğer yandan, 

sonuçları Tablo 6’da verilen ve makroekonomik değişkenler yerine zaman etkilerini dahil eden modellerde alacak 

devir hızının hem aktif kârlılığı hem de özkaynak kârlılığı üzerindeki etkisine dair katsayıları istatistiksel olarak 

anlamsız olmaktadır. Bu farklılık makroekonomik değişkenler dışında zamana bağlı farklı değişkenlerin kârlılık 

üzerinde etkili olabileceğine işaret etmektedir. 

Benzer durum borçların devir hızının kârlılık üzerindeki etkilerine dair sonuçlarda da mevcuttur. Tablo 5’te 

verilen modellerde borçların devir hızı değişkeni (BDH) katsayısı pozitif ve %1 seviyesinde anlamlıdır. Bu 

modellere göre, çimento firmalarının daha düşük vadeli borçlanma ile alım yapmalarının kârlılıklarını artırdığı 

görülmektedir. Bu değişkene ilişkin sonuçlar beklentilerimizle aynı yönde ve Deloof (2003), Lazaridis ve 

Tryfonidis (2006), Aygün (2012) ve Dursun ve Ayrıçay (2012) ile uyumludur. Tablo 6’da belirtilen sonuçlara göre, 

zaman etkilerinin kontrol edilmesi sonrası ise bu etki anlamsız olmaktadır. 

Görüldüğü üzere, nakit dönüşüm süresinin kârlılık üzerinde anlamlı bir etkisinin gözlenmemesinin temel nedeni 

bu sürenin belirleyicisi üç alt değişkenin farklı yöndeki etkileridir. Stok devir hızının kârlılık üzerinde negatif 

etkisi gözlenmekte, alacak devir hızı ve borçların devir hızının etkilerine dair ise kullanılan kontrol değişkenleri 

ve model ile farklılaşabilen bulgular sunulmuştur. 

Kullanılan firma bazlı kontrol değişkenlerinden firma büyüklüğünün kârlılık üzerindeki etkisinin pozitif yönlü 

olduğu ve bu etkinin ekonomik önemde olduğu görülmektedir. Bu bulgu literaratürdeki Lazaridis ve Tryfonidis 

(2006), Öz ve Güngör (2007), Kendirli ve Konak (2014), Erdaş (2015), Keskin ve Gökalp (2016) ve Topak (2018) ile 

aynı doğrultudadır.  Kullanılan diğer firma bazlı kontrol değişkeni olan kaldıraç oranı ise kârlılığı azaltmaktadır. 

Çimento sektöründe, borçlanma oranı daha düşük olan firma ve yıllarda kârlılık artmaktadır. Sektördeki 

firmaların toplam varlıklarının finansmanında borçlanmanın ağırlığının artması ROA ve ROE’yi olumsuz yönde 

etkilemektedir. Türkiye’deki farklı firma havuzu ve dönemler için gerçekleştirilen çalışmalarda benzer bulgu 

ortaya konulmuştur. Elde edilen bu sonuç Yücel ve Kurt (2002), Şahin (2011), Karadeniz ve İskenderoğlu (2011), 

Çakır ve Küçükkaplan (2012), Kendirli ve Konak (2014), Erdaş (2015), Keskin ve Gökalp (2016), Kendirli ve 

Çankaya (2016), Şamiloğlu ve Akgün (2016), Helhel ve Karasakal (2017), İçigen ve Karaş (2017), Demirci (2017), 

Akdağ ve İskenderoğlu (2018), Kılıç ve Güler  (2019), Çerçel ve Sökmen (2019), Yenisu (2019), Yıldız ve Deniz 

(2020) ve Taysı (2020) tarafından yapılan çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 

Makroekonomik kontrol değişkenlerinden GSYİH’daki artışın incelenen firmaların kârlılığını olumlu yönde ve 

ekonomik önemde artırdığı görülmektedir. Bu bulgu ekonomideki büyüme ve iyileşmenin çimento firmalarının 

faaliyetlerini olumlu yönde etkilemesi ile açıklanabilir. Çimento firmalarının kârlılıkları döviz kuru endeksi ile de 

artmaktadır. Model sonuçlarındaki RDK değişkeni katsayısından görüleceği gibi bu etkinin de ekonomik önemde 

olduğu anlaşılmaktadır. Döviz kurundaki artışın çimento firmalarının kârlılığını artırmasının temel sebebinin 

sektördeki firmaların gelirlerinin önemli kısmını ihracat gelirlerinin oluşturması olduğu düşünülmektedir.  

5. SONUÇ  

BIST taş toprak endeksinde listelenen 16 çimento firmasının 2003-2018 yılları arasındaki verilerinin incelendiği bu 

çalışmada işletme sermayesi yönetimi ile firma kârlılığı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Literatürdeki mevcut 

bulguların bir kısmının aksine nakit dönüşüm süresinin aktif kârlılığı ve özkaynak kârlılığı üzerinde anlamlı bir 

etkisine rastlanmamıştır. Stok devir hızının incelenen firmaların kârlılığını azalttığı tespit edilmiştir. Bu bulgu 

Türkiye’deki çimento firmalarının agresif işletme sermayesi yönetimi uygulamalarının olumsuz sonuçlar 

verebileceğine işaret etmektedir. Çalışmada, alacak devir hızı ve borçların devir hızının etkilerine dair bugular 

kullanılan model özelliklerine göre farklılık göstermiştir. 

İşletme sermayesine yatırımların ideal düzeyi ve bu doğrultuda benimsenebilecek agresif ve kontrollü stratejilerin 

firma kârlılığına nasıl yansıdığı literatürde yoğun şekilde tartışılan ve araştırılan bir konudur. Literatürde 
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birbirinden farklılaşan bulguların varlığı zıt yönlü etki mekanizmalarının aynı anda çalışması ile 

açıklanabilmektedir. Örneğin, stoklara yapılan yatırımlar talebi daha fazla karşılamak yoluyla satışları ve kârlılığı 

artırabilirken, bu yatırımların firma tarafından farklı yerlerde değerlendirilmemiş olması ise kârlılığı artıracak 

operasyonların gerçekleştirilememiş olmasına yol açabilmektedir. Dolayısıyla, firma kârlılığında gözlemlenen 

nihai değişimin yönü ve ekonomik önemi zaman, ülke, sektör ve firma özelliklerine fazlaca bağımlı olacaktır. 

Literatürdeki bulguların çeşitliliği ve bu çalışmanın da çimento firmaları özelinde ortaya koyduğu yeni bulgular 

ışığında, gelecekteki yeni çalışmalar için önerilebilecek çeşitli yoğunlaşma noktaları mevcuttur. Bunlardan önemli 

bir tanesi işletme sermayesi yönetiminin firma kârlılığı üzerindeki etkisinin varlığı ve yönü dışında, bu etkinin 

kendisinin hangi durum ve değişkenlerden etkilendiğinin daha detaylı anlaşılmasına yönelik incelemelerdir. 
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Purpose – The aim of this study is to empirically examine the impact of COVID-19 on the dynamic 

correlation among the stock markets of Turkey, the United States, and China, and demonstrate the 

effects of search-based investor attention and newspaper-based infectious disease equity market 

volatility on the correlation among these markets. 

Design/methodology/approach – In this study, VAR(1)-DCC-GARCH(1,1) methodology is 

employed to examine the changes in the variances and dynamic correlations among markets after 

the outbreak of Covid-19. Then, least square regression analyses are done to examine the influences 

of search-based sentiment and newspaper-based infectious disease equity market volatility on the 

correlations obtained from VAR(1)-DCC-GARCH(1,1) model. 

Findings – Findings of this study demonstrate that the integration of the China stock market with 

Turkey and the US markets diminishes after the outbreak of a pandemic, while the dynamic 

correlation between the US and Turkey stock markets does not change significantly after Covid-19. 

Moreover, we present that increase in the media coverage of the Covid-19 related equity market 

volatility and search-based sentiment have explanatory power on the correlation between Turkey 

and US markets, especially after the Covid-19 is pronounced as a pandemic. Likewise, individual 

attention to Covid-19 negatively influences the correlation between Turkey and China.  

Discussion – This study presents that stock market integration is highly related to human health. 

Therefore, the results of this study offer inputs to investors and policymakers that can be used during 

infectious disease periods.  Moreover, as public attention has a significant impact on the 

international stock market correlation, media coverages and information releases during low 

frequency, high severity events should be managed wisely. 

1. Introduction 

COVID-19 has a damaging impact not only on the healthcare system but also on the global economy and financial 

markets since its first known outbreak at the end of 2019. This pandemic is considered as the most powerful 

infectious disease in history in terms of the influences on the stock markets in all around the world. As an example, 

the volatility levels in the Unites States’ (US) stock markets exceeds or catch the volatilities seen in late 1929, the 

1930s, October 1987, and the final financial crisis in December 2008. One of the potential explanations of this 

powerful impact of Covid-19 on stock markets is the huge impact of this pandemic on the economy. Second, the 

increase in the amount of information and the easiness to access this information during this pandemic relative to 

previous pandemics and crises make the consequences of Covid-19 more severe relative to previous crises. Finally, 

the interconnectedness of the economies has been increased in the last century (Baker et al., 2020:6). This study 

aims to contribute this literature by examining the effects of Covid-19 on the dynamic correlation among Turkey, 

US, and China, and whether the correlation among these markets is influenced by the investors’ attention on 

Covid-19 and daily infectious disease equity market volatility index (EMV) constructed by Baker et al. (2020).  

As globalization has increased in the last decades, studies on the correlations among the countries’ risks, 

performances of the stock markets, and global factors gather a huge amount of interest (see Kocaarslan et al., 

2018:541-74; and Abad et al., 2010:2851-60). However, the number of studies on the impacts of epidemic or 
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pandemic diseases on the stock market integration is still scant (Chen et al., 2018:909). By examining the impact of 

Covid-19 on the integration of the Turkey stock market with the stock markets of China and the US, which are the 

starting point of the pandemic and the most affected country, respectively, we aim to demonstrate the relation 

between stock market integration and human health by utilizing VAR(1)-DCC-GARCH(1,1) methodology. 

Our paper also contributes to the literature by demonstrating the impacts of people’s attention to unanticipated 

catastrophic events, and newspaper-based infectious disease EMV on the dynamic correlations between markets. 

In this way, we aim to demonstrate whether the low-frequency high severity events, such as pandemics, alter the 

correlation among markets by influencing the search-based and newspaper-based public attention on infectious 

diseases.  

The rest of this paper is organized as follows. Existent literature is discussed in Section 2. Section 3 demonstrates 

the data and methodology used in empirical analyses. Our findings are presented in Section 4. Finally, Section 5 

gives the concluding remarks.  

2. Literature Review 

Epidemics and pandemics, in general, are sudden unanticipated events which are expected to have impacts on 

the general economy, money markets, and stock markets (Talib, 2007:2; Ngwakwe, 2020:1). However, there is no 

consensus on the effects of such incidents. Keating (2001) demonstrates that reactions of the stock markets are 

generally cyclical to these unexpected events. By exploring the impact of the severe acute respiratory syndrome 

(SARS) on the Taiwanese economy, Chen et al. (2007) demonstrate that epidemics influence economies negatively. 

On the other hand, other studies, including Nippani and Washer (2004), claim SARS did not have a significant 

impact on the stock markets apart from a few countries.  

With the increase in globalization, the integrations of the financial markets are also enhanced. As epidemics and 

pandemics are considered as low-frequency high severity events (Dowd, 2007), they are expected to affect the 

financial markets integration all around the world. To this extent, studies examine the effects of infectious diseases 

on the financial markets integration. Theoretically, the efficient market hypothesis and asset pricing theory claim 

that diversifiable risk does not provide an additional reward when systematic economic information affects 

specific assets. Therefore, epidemics, such as SARS, or pandemics, such as Covid-19, are expected to be strongly 

related to market integration (see Merton, 1973; Chen et al., 1986:383-403; Chen et al., 2018:909). Contrarily, by 

influencing risk aversion of investors positively, infectious diseases might result in the money withdrawal from 

the disease-origin or influenced markets. This results in the reduction of the integration level of these markets 

with the others (Chen et al., 2018:908). Empirical studies also reveal mixed results. Onay and Ünal (2012) show, 

even after epidemics, diversification is still possible in extremes of the markets. Likewise, Chen et al. (2018) 

demonstrate that infectious diseases influence stock market integration negatively among countries in the same 

regional economic block by examining the long-run link between China and the other five Asian stock markets 

before and after the SARS. On the other hand, some other studies demonstrate that the impacts of the infectious 

diseases on the market integrations depend on whether the market is bearish or bullish. While the low-frequency 

high severity events increase the correlations in the former one, there is no significant impact on the latter one 

(Longin and Solnik, 2001). This study aims to shed more light on this literature by exploring the impact of Covid-

19 on the integration of Turkey stock market with the disease-sourcing country, China, and the most infected 

market, the US. 

Secondly, this study is related to the literature on the link between asset prices and investor sentiment. Although 

the relation among them has been studied widely in the literature in the last decades (see Bekaert et al., 2019; Baker 

and Wurgler, 2007), the number of studies on internet search-based sentiment is relatively scarce. Google search 

is employed as a direct indicator of investor attention in Da et al. (2011) that present stocks generate higher prices 

in the following two weeks with the increase in the Google search amount of the related company. Internet 

searches are considered as a channel that investors show their information requirement (Drake et al., 2012), and 

employing this indicator as a sentiment measure is preferable than its alternatives because of its higher 

transparency (see Da et al., 2015, Papadamou et al., 2020) Moreover, studies demonstrate that implied volatility of 
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stock is significantly directly associated with the attention of investors (see Ruan and Zhang, 2016; Vlastakis and 

Markellos, 2012). Recently, by employing panel-data analysis,  Papadamou et al. (2020) explore whether the 

attention of investors to Covid-19 influences countries’ stock market indices returns and whether the risk-aversion 

in stock markets is affected from the Covid-19. Their results indicate that Google-based anxiety about the impacts 

of this novel Coronavirus enhances the risk-aversion of the investors in stock markets. We aim to contribute these 

studies by exploring the impact of the search-based sentiment of investors in Turkey on the Turkey stock market 

integration with the stock markets of the US and China. 

Finally, this paper examines whether the dynamic correlation between Turkey stock market returns, and the US 

and China returns are influenced by the newspaper-based infectious disease equity market volatility (EMV) in the 

US constructed by Baker et al. (2020). Although there are several infectious diseases in the last century, none of 

them had such a huge impact on the stock market volatilities. Even the Spanish Flu from 1918 to 1920, which slew 

approximately two percent of the population of the world, did not cause big daily moves in the market (see Baker 

et al., 2020:3; Barro et al., 2020). By examining the effect of newspaper-based infectious disease EMV on the 

correlation between markets, we aim to explore the impact of public attention on infectious diseases and the stock 

market on market integration. 

3. Data and Methodology 

3.1 Data 

Our sample period is between January 01, 2015 and May 05, 2020 including pre-pandemics and post-pandemics 

periods. Since the Covid-19 outbreaks in late 2019 in China than spreads all over the world through 2020, while 

the pre-pandemics subsample contains data from January 01, 2015 to November 30, 2019, the post-pandemics 

period contains data from January 01, 2020 to May 05, 2020. We employ daily closing prices of the Turkey, US, 

and China stock market to obtain daily returns, hereafter BIST100, SP100, and SSE100. Data are obtained from the 

webpage of Investing.  

As a newspaper-based infectious disease equity market volatility in the US, hereafter COVID, we employ the 

tracker that is constructed by Baker et al. (2020). By detecting the EMV articles in daily newspapers, which contain 

infectious disease terms like COVID-19, and multiplying this portion of articles with their EMV tracker, they 

obtain “Infectious disease EMV tracker” (Baker et al., 2020:1). The daily changes in this variable can be considered 

as public attention on infectious diseases and stock markets.  

Another public attention indicator used in this study, hereafter GOOGLE, is proxied by the daily changes in the 

amount of the  “Covid-19” term searching in Google in Turkey for the sample period. This variable provides the 

search-based sentiment of the individuals (Papadamou et al., 2020) 

GARCH models are employed to obtain conditional variances. 

Unit-root tests results of the variables in interest are given in Table 1. Augmented Dickey-Fuller (1979), ADF,  and 

Generalized Least Squares- Dickey Fuller,GLS-DF, tests are employed to get the stationarity characteristics of the 

variables in interest. Except for COVID and GOOGLE,  all variables are stationarity. In OLS tests, daily changes 

in COVID and GOOGLE are used. 

In Figure 1, the returns of the equity market indices for the sample period is demonstrated. Due to observed 

heteroscedasticity and volatility clustering, GARCH models are employed to investigate the dynamic conditional 

correlations between the stock markets (see Kocaarslan et al., 2018:541-74).  
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a) BIS100                b)SP100      c) SSE100 

Figure 1. Daily market returns during the sample period 

Table 1. Unit-root test results 

  ADF DF-GLS 

  Int. Int. & Trend Int. Int. & Trend 

  Stat. Lag Stat. Lag Stat. Lag Stat. Lag 

Panel A: Levels 

BIST100  -9.433*** 0  -9.379*** 0  -4.239*** 1  -4.858*** 1 

SP100  -15.106*** 0  -15.101*** 0  -3.670*** 2  -14.775*** 0 

SSE100  -9.750*** 0  -9.691*** 0  -8.404*** 0  -9.352*** 0 

COVID -1.215 2  -3.170* 0 -0.692 2  -3.157** 0 

GOOGLE -2.175 0 -2.092 0  -1.711* 0 -2.165 0 

Panel B: First Differences 

BIST100  -11.017*** 1  -10.965*** 1 -0.948 6  -14.976*** 0 

SP100  -7.371*** 0   -7.332*** 0 -1.475 6  -12.968*** 1 

SSE100  -10.874*** 1  -10.809*** 1  -13.053*** 0  -15.496*** 0 

COVID  -9.269*** 1  -9.201*** 1  -9.271*** 1  -11.256*** 0 

GOOGLE  -9.851*** 0  -9.857*** 0  -9.904*** 0  -9.953*** 0 

Notes: Unit-root tests results for levels and first-differences are  presented in Table 1. BIST100, SP100, SPE100, COVID, 

and GOOGLE refer to daily returns on BIST100 index, daily returns on SPE100 index daily returns on SSE100 index, 

infectious disease EMV, and search-based individual attention for Covid-19, respectively. Augmented Dickey Fuller, and 

Dickey-Fuller GLS detrended denoted as ADF and DF-GLS,, respectively. Schwarz Information Criterion (SIC) is used 

automatically to determine lag lengths. Superscripts ***, **, and *  demonstrate 1%, 5%, and 10% significance, respectively. 

Int. refers intercept, and int. & trend refers to intercept and trend. 

3.2 Methodology 

In this study, VAR-DCC-GARCH(1,1) methodology is employed in order to examine the dynamic correlations 

between the stock markets of Turkey, US, and China. To consider the non-synchronous trading and serial 

correlations, a vector autoregressive (VAR) context is utilized (Forbes and Rigobon, 2002). Based on Schwarz 

Information criterion (SCI) and Hannan-Quinn information criterion, VAR(1) specifications is chosen in our 

analyses. In the first step, the linear relationship between markets, mean equation demonstrated in equation 1, is 

assessed; 

𝑌𝑡 = 𝜗0 +∑ 𝜗𝑖𝑌𝑡−𝑖
𝑛

𝑖=1
+ 𝜖𝑡 (1) 

where Yt is vector including Turkey, US, and China stock market returns.  

Then,  
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ℎ𝑡 = 𝜇0 +∑𝜇𝑖𝜀𝑡−1
2

𝑝

𝑖=1

+∑𝜌𝑗ℎ𝑡−𝑗

𝑞

𝑗=1

 (2) 

where the constant parameters are shown by 𝜇0, 𝜇𝑖, and 𝜌𝑗. 𝜇0, 𝜇1, and 𝜌1 are  non-negative and 𝜇1+𝜌1<1, which 

result with non-negative variances (see Bollerslev, 1986; and Gokcan, 2000). 

In order to get the residuals, GARCH(1,1) model is used. To get the correlation parameters. Equation 3 gives the 

DCC-GARCH model’s correlations development. 

𝑄𝑡 = (1 − 𝑥 − 𝑦)�̅� + 𝑥(𝜖𝑡−1𝜖𝑡−1
′ ) + 𝑦(𝑄𝑡−1) 

𝜃𝑡 = 𝑄𝑡
∗−1𝑄𝑡𝑄𝑡

∗−1 
(3) 

in which x and y are scalers that x + y < 1, and  �̅� = 𝐸[𝜖𝑇𝜖𝑇
′ ]. 𝑄𝑡

∗ indicates a diagonal matrix that on its ith diagonal 

place, there is the square root of Qt’s ith diagonal element (see Engle, 2002; Kocaarslan et al., 2018: 541-74). 

In the final step of our analyses, we investigate whether the dynamic correlations of the Turkey stock market with 

the US and China after the outbreak of Covid-19 are influenced by the search-based sentiment, GOOGLE, and 

newspaper-based infectious disease EMV, COVID. In order to do so, least square (LS) estimation of the following 

equation is analyzed; 

𝑄(𝑡) = 𝛼𝑡 + 𝛽1𝑡𝐷𝐺𝑂𝑂𝐺𝐿𝐸𝑡 + 𝛽2𝑡𝐷𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷𝑡 + 𝜀𝑡 (4) 

where the dependent variable is the first-differences of the series of time-varying conditional correlation derived 

from DCC model, β’s are the influences of explanatory variables on the stock markets’ co-movements after the 

outbreak of Covid-19. DGOOGLE and DCOVID are the first-differences of the search-based attention and 

infectious disease EMV, respectively. 

4. Empirical findings 

The results of the mean equation shown in equation 1, which is the first step of our analyses, are shown in Table 

2 for the sample periods before and after the Covid-19 outbreak. It can be seen that US lag returns predict both 

Turkey and China returns. Turkey's returns are also affected by the returns of China before Covid-19 outbreak; 

however, the influence of China returns on Turkey stock returns becomes insignificant after the pandemic. 

Moreover, the significance of the influence of China stock market returns on the US returns diminishes after the 

Covid-19. Returns on China stocks are only affected by US stock returns, and the significance of this influence also 

decreases after the pandemic.  

Table 2. Results of the mean equation 

  
  

Independent Variables 

Dependent Variable 

  Constant BIST100(-1) SP100(-1) SSE100(-1) 

Panel A: Entire sample period 

BIST100   0.048 -0.010 0.141***  -0.034* 

SP100   0.085*** -0.003 -0.023  -0.019** 

SSE100   0.032 0.009 0.264*** 0.024 

Panel B: After Covid-19 outbreak 

BIST100   -0.001 -0.059 0.154* -0.147 

SP100   0.317** -0.68 -0.225  -0.133* 

SSE100   0.164 0.117 0.102** 0.004 

Notes: Mean equation results are presented in Table 2. BIST100, SP100, and SPE100 refer to daily returns on BIST100 

index, daily returns on SPE100 index, and daily returns on SSE100 index, respectively. Superscripts ***, **, and *  

demonstrate 1%, 5%, and 10% significance, respectively. 
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Table 3 presents the findings of the variance equation obtained from univariate GARCH(1,1) models. χ and βh 

represent ARCH and GARCH parameter, respectively. Almost all of the ARCH-GARCH parameters are 

statistically significant, which indicates the existence of conditional heteroscedasticity. Furthermore, results imply 

the substantial impact of long-run volatility before Covid-19 since the short-run ARCH parameters are smaller 

than the GARCH parameters. However, after the outbreak of the pandemic, results indicate a substantial effect of 

short-run volatility for the US and China stock markets, as ARCH parameters are higher than the GARCH 

parameters for the models in which these markets are employed as dependent variables.  

Table 3. Results of the variance equation 

Market Returns  Model β0 χ βh 

 Panel A: Entire Sample Period 

BIST100  GARCH(1,1) 0.050*** 0.033*** 0.937*** 

SP100  GARCH(1,1) 0.041*** 0.216*** 0.737*** 

SSE100  GARCH(1,1) 0.016*** 0.061*** 0.933*** 

 Panel B: After Covid-19 outbreak 

BIST100  GARCH(1,1) 0.229 0.199** 0.760*** 

SP100  GARCH(1,1) 0.072 0.604*** 0.502** 

SSE100  GARCH(1,1) 1.244** 0.526*** 0.057 

Notes: Variance equation results for the GARCH(1,1) models are presented in Table 3. BIST100, SP100, and SPE100 refer 

to daily returns on BIST100 index, daily returns on SPE100 index, and daily returns on SSE100 index, respectively. 

Superscripts ***, **, and *  demonstrate 1%, 5%, and 10% significance, respectively. ARCH and GARCH parameters are 

shown by χ and βh, respectively. 

 

 

 

 

 

 

a) BIST100-SP100           b) BIST100-SSE100                       c) SP100-SSE100 

Figure 2. Dynamic conditional correlation (DCC) series graphs- Before Covid-19 outbreak 

Notes: Dynamic correlaton series are obtained from the DCC model. Graph a, b, and c represent correlations between BIST100 

and SP100, BIST100 and SSE100, and SP100 and SSE100, respectively. 

 

 

 

 

 

 

a) BIST100-SP100           b)BIST100-SSE100                      c) SP100-SSE100 

Figure 3. Dynamic conditional correlation (DCC) series graphs- After Covid-19 outbreak 

Notes: Dynamic correlaton series are obtained from the DCC model. Graph a, b, and c represent correlations between BIST100 

and SP100, BIST100 and SSE100, and SP100 and SSE100, respectively. 
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In the next step, the standardized residuals are obtained from the univariate GARCH models, and the dynamic 

conditional correlations between markets are derived by employing DCC-GARCH methodology. Figure 2 and 

Figure 3 present the dynamic correlations between markets for the sample periods before and after the pandemic, 

respectively. Figure 2 presents that, Turkey stock market shows greater co-movements with US stock market 

compared to China stock market. Mostly low, sometimes even negative dynamic correlations between China and 

Turkey indicate that there was room for diversification between these two markets before the outbreak of Covid-

19. The persistence of low correlations between these two markets suggests the ongoing opportunity to diversify 

between these two markets after the pandemic. Additionally, the dynamic correlation of the returns between US 

and China becomes negative after February. This supports Chen et al. (2018), who demonstrate epidemics reduce 

integration between markets. On the other hand, the dynamic correlations between the US and Turkey present a 

similar pattern before and after the pandemics, which resonates well with the literature that claims the integrations 

of the bull markets are not significantly influenced by the low-frequency high severity events (Longin and Solnik, 

2001).  

 

 

 

 

 

 

                         a)Infectious disease EMV                          b) Covid-19 attention in Turkey 

Figure 4. Independent variables in OLS regressions 

Notes: Graphs a and b demonstrate the evolution of the infectious disease EMV tracker and search-based Covid-19 attention 

in Turkey, respectively. 

 

Table 4. Regression analyses of the impact of COVID and GOOGLE on the dynamic correlation of the Turkey 

market with US and China markets 

Dependent Variable 
Independent Variables 

R2 
Constant DGOOGLE DCOVID 

Panel A: Sample period between January 1, 2020 and May 5, 2020 

DCC between TR-US -0.0004 0.0004 0.001*** 0.092 

                  

DCC between TR-CHN 0.0001 -0.0004 -0.0002 0.003 

Panel B: Sample period between March 11, 2020 and May 5, 2020 

DCC between TR-US -0.0012 0.001* 0.001* 0.140 

                  

DCC between TR-CHN 0.0001  -0.0003* 0.0002 0.146 

Notes: Least Square estimation results are presented in Table 4. TR, US, and CHN refer to Turkey, United States and China, 

respectively. DCC indicates a dynamic conditional correlation. DGOOGLE and DCOVID show the first-differences of the 

google search volume of the Covid-19 related terms and infectious disease EMV tracker, respectively. Superscripts ***, **, and 

*  demonstrate 1%, 5%, and 10% significance, respectively. ARCH and GARCH parameters are shown by χ and βh, 

respectively. 
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Finally, Table 4 presents the results of the regression analyses of the impact of investor attention and newspaper-

based infectious disease EMV on correlations between BIST100 and other markets. While the relationships 

between independent variables and dynamic correlations for the period between January 1, 2020 and May 5, 2020 

are demonstrated in Panel A, Panel B shows the relationships for the period after the March 11, 2020, which is the 

day that World Health Organization (WHO) announces Covid-19 as pandemic (Cheng and Yen, 2020). Figure 4 

shows the independent variables, GOOGLE and COVID-19, patterns through time. As can be seen from the graph, 

both of the variables have an increasing trend from the beginning of January to the end of March, then start 

decreasing. Especially search-based sentiment variable indicates that people’s attention to Covid-19 in Turkey 

almost vanished till the end of April. 

Results indicate that the infectious disease EMV has a significant direct impact on the dynamic correlation between 

Turkey and US markets. An increase in the media coverage of the Covid-19 related EMV increases the integration 

between Turkey and US markets. This finding supports the literature that states infectious diseases are anticipated 

to be strongly related to market integration (see Merton, 1973; Chen et al., 1986:384). Moreover, although the 

Turkish investors’ search-based sentiment, proxied by the google-search volume of Covid-19, does not have a 

significant effect on the correlations neither between Turkey and US stock markets nor between Turkey and China 

stock markets for the period between January 1st, 2020 and May 5th, 2020, search-based attention of investors 

influences the correlations between markets significantly after the Covid-19 is announced as a pandemic by WHO. 

However, while this impact is positive for the correlation between the US and Turkey, it is negative for the 

correlation between China and Turkey. This finding implies that the search-based attention of Covid-19 increases 

the risk aversion of people investing in China stock market after the declaration of Covid-19 as a pandemic, which 

results in the withdrawal of money from the disease origin market, China. As a result, the integration between 

Turkey and China stock markets decreases (Chen et al., 2018:908). Furthermore, our finding supports the volatility 

feedback hypothesis as the raise in the searching for the effects of Covid-19 results with the rise in the anxiety level 

of people, which increases the negative link between sock markets and their volatility (see Papadamou et al., 2020).  

5. Discussion and Conclusion 

The outbreak of the pandemics, which are an exogenous shock, have very severe outcomes as increasing public 

fear and initiating economic uncertainty. This might alter the risk-preferences and asset-allocations of investors, 

which leads to a change in the integration levels of markets (Ortmann et al., 2020; Wang and Young, 2020; Levy 

and Galili, 2006). This study aims to examine the impacts of the Covid-19 outbreak on the dynamic correlations 

between Turkey, the US, and China stock market returns by employing VAR(1)-DCC-GARCH(1,1) methodology. 

Moreover, the impacts of newspaper-based infectious disease EMV and the search-based sentiment of individuals 

on the dynamic correlations of the Turkey stock market with the US and China markets after the pandemic are 

explored.  

Our findings can be summarized as follows. First of all, the impact of China stock market on the US and Turkey 

stock market reduces and becomes insignificant after Covid-19, respectively. This finding resonates well with 

Chen et al. (2018) that show infectious diseases diminish the market integrations. Second of all, variance equation 

results demonstrate that pandemic has a substantial impact on short-run volatility for the US and China stock 

markets. For the Turkey stock market, findings imply a substantial effect of long-run volatility both before and 

after the outbreak of Covid-19. Third, our results show that Turkey is more correlated with the US stock market 

than the China market before and after the Covid-19 outbreak. Although the pandemic does not influence the 

correlation between US and Turkey stock market, the dynamic correlation between US and China stock markets 

become negative after February, which is in line with Chen et al. (2018) that state infectious diseases increase the 

risk aversion of investors, which results with the withdrawal of money from disease origin markets and reduce 

market integration. Finally, in order to test whether the search-based attention and newspaper-based infectious 

disease EMV influence the dynamic correlation between markets, regression analyses are employed. Our findings 

suggest that an increase in the media coverage of the Covid-19 related equity market volatility and search-based 

sentiment have explanatory power on the correlation between Turkey and US markets, especially after the Covid-

19 is announced as a pandemic. Furthermore, individual attention on Covid-19 significantly negatively affects the 
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correlation between Turkey and China stock market returns after Covid-19 is declared as a pandemic, which 

supports the extant literature (Chen et al., 2018:909; Papadamou et al., 2020) 

Stock market integration, which is important for investors in their portfolio diversification and asset allocation 

choices, is one of the most focal issues in finance literature. Impacts of the current pandemic, Covid-19, on the 

countries’ economies and financial markets are also the center of another hot debate in the literature. Our findings 

shed more light on these topics by exploring the effects of Covid-19 on the dynamic correlation of the Turkey stock 

market with the US and China stock markets, and show that international stock market integration is highly linked 

to the human health.  

On the behavioral aspect, it is shown that risk aversion of the investors increases during infectious disease periods, 

which diminishes the integration between markets. Especially, as the markets of the disease originated countries 

are highly influenced by the epidemics, it can be inferred that the investors in these markets become more risk-

averse than the others. Moreover, we show the importance of public attention on the level of stock market 

correlation between countries. Our findings indicate that during low-frequency high severity events like 

pandemics, media coverages and information releases should be managed sensibly in order to prevent the 

undesirable outcomes of the public attention on the international market integrations. To that extent, this study 

provides inputs to investors and policymakers in managing the effects of the pandemic on the financial markets.  
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Araştırmanın amacı, Eskişehir’de faaliyet gösteren turizm işletmeleri yöneticilerinin akıllı 

turizm uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Aynı zamanda işletmelerde kullanılan 

akıllı teknolojik sistem ve araçların tespiti amaçlanmaktadır.  

Yöntem – Araştırma nitel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Verilerinin derlenmesinde yarı-

yapılandırılmış görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Derlenen verilerin analizinde içerik analizi ve 

betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. 

Bulgular – Araştırmada elde edilen bulgulara göre, işletme yöneticileri akıllı turizm teknolojilerinin 

sektör için bir gereklilik olduğunu ve destinasyonların pazardaki rekabet gücünü arttırdığını 

düşünmektedir. Ayrıca, işletmelerin tamamına yakınında akıllı sistemlerle desteklenen modül ve 

uygulamaların mevcut olduğu ancak, işletmelerde akıllı sistemlerin kullanımının yeterince gelişim 

göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. Gelişimin önündeki temel engellerin ekonomik kısıtlar, altyapı 

yetersizlikleri ve pazar koşullarından kaynaklandığı belirlenmiştir.  

Tartışma – Akıllı turizm sistemleri Eskişehir’de henüz yatırım ve gelişme aşamasındadır. Buna karşın, 

işletme yöneticilerinin çoğunun akıllı teknolojilerin kullanımının işletmelere sağlayacağı fırsatlara 

ilişkin bilgi ve farkındalığı bulunmaktadır. Bu durum akıllı teknolojik sistemlerin bölge ve işletmede 

uygulanmasını engelleyen unsurların ortadan kaldırılması veya azaltılmasıyla işletmelerin kullanım 

eğilimlerinin artış göstereceğine dair ipuçları sunmaktadır. Araştırmada ulaşılan sonuçlar, akıllı şehir 

olan Eskişehir’de turizm işletmelerinin akıllı sistemlerden faydalanma durumunun saptanması ve 

eksiklikleri ortaya koyması yönüyle sektöre ve alanyazına katkı sağlayacaktır.  
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1. GİRİŞ 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günden güne daha fazla yaygınlaşması ve kullanım alanlarının çeşitlenmesi 

turizm sektöründe arz ve talep boyutuyla büyük değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Günümüzde 

turizmin talep boyutunu oluşturan “yeni” turistlerin ihtiyaçları ve davranış kalıpları teknoloji öncesi 

dönemlere nispeten farklılık göstermektedir. Bu turistler, bilgi teknolojisine bağımlı hale gelirken, teknolojik 

olanaklara kolay erişime, teknolojik çeşitliliğe, esneklik ve güvenirlik unsurlarına daha fazla önem 

vermektedir (Wang vd., 2013: 310). Turistlerin teknoloji odaklı talepleri turizm sektöründe son yıllarda 

teknoloji odaklı bir yapının gelişmesine zemin hazırlarken, zaman içerisinde taşınamaz teknolojilerden 

taşınabilir teknolojilere ve ardından mobil teknolojiler, akıllı teknolojiler ve yapay zekâ teknolojilerinin turizm 

sektöründe kullanımını arttırmıştır (Buonincontri ve Micera, 2016; Arıca, 2019). Turizm sektöründe teknolojik 

kullanım ve uygulama alanlarının gelişimi, sektör paydaşlarına teknoloji tabanlı etkili ve verimli çözümler 

sunmayı amaçlayan akıllı şehirlerin (Khan vd., 2017: 1) ve akıllı turizm destinasyonlarının ortaya çıkmasına 

zemin hazırlamıştır (Yalçınkaya vd., 2018: 34).  

Lazaroiu ve Roscia (2012)’ye göre akıllı şehir, teknolojinin ekonomik ve sosyal yaşam kalitesinin 

iyileştirilmesine hizmet ettiği bir şehir modelini temsil etmektedir. Akıllı turizm ise, akıllı şehir konseptinin 

bir alt kümesi olarak kabul görmektedir. Akıllı şehir ve akıllı turizm kavramları, içerdikleri ortak unsurlar 

itibariyle birbiriyle yakından ilişkilidir. İki kavram arasındaki en büyük fark akıllı şehirlerin yerel halka 

hizmet etmesi, akıllı turizm destinasyonlarının ise çoğunlukla turistlere yönelik olmasıdır (Khan vd., 2017). 

Buhalis ve Amaranggana (2013) akıllı turizm destinasyonunu, bilgi iletişim teknolojilerinin turizm 

faaliyetleriyle ilgili bilgi alışverişinin geliştirilmesi, paydaşlar arası iletişim ve etkileşimin sağlanması ve 

beraber karar alma süreçlerinin geliştirilmesinde kullanılması olarak açıklamaktadır. Turizm sektörünün bilgi 

ve iletişim teknolojilerinin kullanımına uygunluğu, sektörel düzeyde akıllı turizm araçlarından 

faydalanılmasını ve akıllı turizm destinasyonlarının sayısının hızla artış göstermesini olanaklı kılmaktadır 

(Koo vd., 2016: 566). Akıllı şehir, akıllı turizm ve akıllı destinasyon kavramlarının uygulamadaki gelişimiyle, 

bu kavramlara yönelik incelemeler ve tartışmalar yapılmıştır.   

Literatürdeki çalışmaların bir kısmında akıllı turizm ekosistemi ve bilgi teknolojileri arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Bu çalışmalara göre, akıllı teknolojiyle elde edilen bilgiler, turizme entegre edilebilmektedir 

(Gretzel vd., 2015; Polese vd., 2018; Vecchio vd., 2018; Arenas vd., 2019). Çalışmaların bir kısmında akıllı 

teknolojilerin destinasyon kapsamında sağlayacağı yararlar ele alınmıştır (Afsarmanesh ve Camarinha-Matos, 

2000; Kuşat, 2011; Wang vd., 2013; Guo vd., 2014; Gretzel vd., 2015; Koo vd., 2016; Vecchio vd., 2018; Arenas 

vd., 2019). Bu çalışmalarda akıllı teknolojinin turizm sektöründe rekabet avantajı (Kuşat, 2011; Koo vd., 2016) 

ve müşteri memnuniyetini sağlayacağı (Li vd., 2017) tespit edilmiştir.  

Çeşitli çalışmalarda akıllı turizm uygulamaları farklı destinasyonlar ekseninde değerlendirilmiştir. Graziano 

(2014) İtalya’yı; Buonincontri ve Micera (2016) Venedik ve Salzburg’u; Çelik ve Topsakal (2017) Antalya’yı; 

Khan vd., (2017) Dubai’yi; Li vd. (2017) Çin’i; Liberato vd., (2018) Porto’yu; Arenas vd., (2019) İspanya’yı; 

Zencir ve Emir (2020) Eskişehir’i akıllı turizm destinasyonları kapsamında değerlendirmiştir. Mevcut 

çalışmaların bir kısmında akıllı turizm destinasyonlarının farklı bölgeler düzeyinde değerlendirilmesinin 

literatüre önemli katkı sunacağı ifade edilmiştir (Polese vd., 2018; Arenas vd., 2019). Buradan hareketle 

hazırlanan araştırmanın amacı, Eskişehir’de faaliyet gösteren turizm işletmesi yöneticilerinin akıllı turizm 

uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bununla birlikte araştırmada, turizm işletmelerinde 

kullanılan akıllı teknolojik sistem ve araçların tespiti amaçlanmaktadır. Araştırmada Türkiye’nin ilk akıllı 

şehirlerinden biri olan Eskişehir’deki akıllı turizm sistemleri üzerine odaklanılmış ve bu konudaki mevcut 

duruma ilişkin tespitler yapılmıştır. Eskişehir’in akıllı turizm sistemlerini uygulamaya yeni geçtiği bir şehir 

hüviyeti taşıması, araştırmayı gelişim süreç ve dinamiklerine katkı sunması bağlamında önemli kılmaktadır.  

2. LİTERATÜR  

Akıllı şehir, bağımsız ve farkındalığı yüksek vatandaşların olduğu, akıllı kombinasyonlar üzerine inşa edilmiş 

ekonomi, insanlar, yönetişim, hareketlilik, çevre ve yaşam alanlarında ileriye dönük performans gösteren bir 

kent olarak tanımlanmaktadır (Giffinger vd., 2007). Barrionuevo, Pascual ve Ricart’a (2012) göre ise akıllı şehir, 

aynı anda entegre, yaşanabilir ve sürdürülebilir şehir merkezlerini geliştirmek için akıllı ve koordineli bir 

şekilde, mevcut tüm teknoloji ve kaynaklarının kullanıma sunulduğu kenttir. Giffinger vd. (2007) akıllı 

şehirlerin karakteristiklerini altı grupta ele almaktadır. Bunlar; akıllı ekonomi, akıllı hareketlilik (akıllı ulaşım), 
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akıllı yaşam, akıllı çevre, akıllı insan, akıllı yönetişimdir. Bu karakteristik özellikleri destekleyen bir fikirde 

Avrupa Birliği tarafından ortaya konmuştur. Buna göre akıllı şehirlerin karakteristikleri; akıllı yönetişim, akıllı 

insan, akıllı yaşam, akıllı mobilite, akıllı ekonomi ve akıllı çevredir. (Lazaroiu ve Roscia, 2012: 326). Türkiye’de 

ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019) tarafından 2019-2022 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planında 

akıllı şehirlerle ilgili 17 bileşenden oluşan bir yapı tanımlanmıştır. Bunlar; akıllı çevre, akıllı güvenlik, akıllı 

insan, akıllı yapılar, akıllı ekonomi, akıllı mekân yönetimi, akıllı sağlık, akıllı yönetişim, bilgi teknolojileri, 

akıllı ulaşım, akıllı enerji, iletişim teknolojileri, bilgi güvenliği, akıllı altyapı, coğrafi bilgi sistemleri, afet ve acil 

durum yönetim sistemleridir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: 15). Gerek araştırmalar, gerekse uluslararası 

ve ulusal ölçekte tanımlanan akıllı şehir bileşenleri farklı sektörlerde uygulama alanı bulmuştur. Akıllı şehir 

sistemlerinin turizm sektöründe uygulamadaki karşılığı akıllı turizm ve akıllı destinasyon biçiminde 

olmuştur.  

Akıllı turizm, sürdürebilirliğe, verimliliğe ve turist deneyimlerini zenginleştirmeye odaklanarak ileri 

teknolojilerin kullanılmasıyla devlet/örgütsel kaynaklar, fiziksel altyapı, sosyal bağlantılar ve insan 

bedenleri/zihinlerinden sağlanan verilerin toplanması ile elde edilen verileri turist deneyimleri ve işletmenin 

uygulamalarına entegre etmek için bir destinasyonda sağlanan çabaları ifade etmektedir (Gretzel vd., 2015: 

181). Wang vd. (2013), akıllı turizmi çok yönlü bir yapı olarak değerlendirmekte ve bu yapının dinamikliğinin, 

etkinliğinin ve verimliliğinin birçok bileşenle ilişkili olduğunu savunmaktadır. Literatürde akıllı turizmin 

bileşenleri farklı çerçevelerden ele alınırken, genel içeriği şöyle açıklanmaktadır (Bkz: Şekil 1).  

 

 

 

 

 

Şekil 1: Akıllı Turizmin Bileşenleri 

Kaynak: Gretzel, Sigala, Xiang ve Koo, 2015: 181 

Akıllı turizmin bileşenleri, ‘veri toplama ve depolama, işleme, birleştirme, analiz etme ve kullanma’ işlemlerini 

içermektedir (Gretzel vd., 2015: 183). Zhang’a (2012) göre akıllı turizmde verilerin toplanması, işlenmesi ve 

paylaşılması turizm ekosistemi içindeki temel işlevlerden biridir. Veri derleme, akıllı turizmin ekosistemini 

oluşturan turist ve yerel halk, turizm tedarikçileri ve turizm aracıları, medya, destek hizmetleri, seyahat 

teknolojisi ve veri şirketleri arasındaki işlemleri kolaylaştırmak adına elzemdir. Bu verilerle turistik 

deneyimler oluşturulmakta, yönetilmekte ve sunulmaktadır. Veri sürecindeki başarı ekosistem içerisindeki 

tüm unsurların akıllı teknoloji kullanımına bağlıdır. Akıllı teknolojilerin tüm turizm paydaşları tarafından 

kullanıldığı yapı ise akıllı turizm destinasyonu olarak kabul edilmektedir (Boes vd., 2016). 

Akıllı turizm ekosistemlerinin bir çıktısı olarak kabul gören akıllı turizm destinasyonları literatürde farklı 

şekillerde açıklanmaktadır. Buhalis ve Amaranggana (2013) akıllı turizm destinasyonlarını bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin yoğun bir biçimde kullanıldığı ve paydaşlar arasındaki koordinasyonun teknolojiyle 

sağlandığı yapı olarak izah etmektedir. Boes vd. (2016) ise akıllı turizm destinasyonlarını mevcut teknolojik 

araç ve teknikleri çeşitli faydalar sağlamak üzere kullanan bölgeler olarak tanımlamaktadır. Lamsfus vd. 

(2015) akıllı turizm destinasyonlarını turist eksenli bakış açısıyla değerlendirirken, ürünleri kişiselleştirme ve 

bu sayede turistik deneyim kalitesini arttırma, turistlerin destinasyonda ulaşabilecekleri hizmet ve 

ürünlerinden haberdar olmalarını sağlama, teknolojik altyapıyı yoğun olarak kullanabilmelerini mümkün 

kılma ve turistlerden elde edilen verilerle destinasyon yönetim organizasyonlarını güçlendirme amaçlı 

geliştirilen bir yapı olarak açıklamaktadır. Lopez de Avila’ya (2015) göre akıllı turizm destinasyonu, son 

teknoloji ürünlerle kurgulanan bir altyapı aracılığıyla turistlerin çevresiyle etkileşim ve entegrasyonunu 

kolaylaştıran, destinasyondaki deneyim kalitesini ve bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artıran, turistik 

alanların sürdürülebilir kalkınmasını daha makul kılan ve yenilikçi bir turizmin oluşturulması için önemli 

işlev gören bir sistemdir. Akıllı turizm destinasyonları teknolojik araç ve sistemlerin kullanıldığı, bu sayede 

günümüz pazar koşulları ve talep yapısının istekleriyle uyumlu hizmet sunulan bir sistem olarak açıklamak 

mümkündür. Bu sistemin başlıca unsuru olan teknolojinin etkin ve verimli kullanımı sayesinde ülke, bölge ve 
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işletmelerin makro ölçekli değişimlere karşılık vermesi hedeflenmektedir. Taşınamaz, taşınabilir, mobil, akıllı 

ve yapay zekâ teknolojiler olarak bilinen birçok farklı sistem akıllı turizm destinasyonlarında farklı alanlarda 

kullanım imkânı bulmaktadır. Literatürde akıllı destinasyonlarında kullanılan teknolojiler ve kullanım 

alanları farklı şekillerde ifade edilmektedir. 

Gretzel vd.’ne (2006: 10) göre akıllı turizm destinasyonlarında interaktif web siteleri, sanal topluluklar, sosyal 

medya ağları ve mobil teknolojiler gibi bilişim teknolojileri, seyahat öncesi, seyahat esnası ve seyahat 

sonrasında turistik deneyimini desteklemek için kullanılmaktadır. Buhalis ve Amaranggana (2013) akıllı 

turizm destinasyonlarında, mobil uygulamalar, yakın alan iletişim sistemleri (NFC) ve QR kod modüllerinin 

kullanıldığını ifade etmektedir. Le’ye (2014) göre akıllı turizm destinasyonlarda bilgi teknolojilerinin kullanım 

alanları; etkileşimli platformlar arası web siteleri, çevrimiçi rezervasyon sistemleri, sanal seyahat toplulukları, 

mobil uygulamalar, sanal arıtılmış gerçeklik uygulamaları, e-ticaret faaliyetlerine uyumlu yapı ve çok yönlü 

deneyim sistemleridir. Liberato vd. (2018) bu sistemlere bağlı olarak mobil ödeme, bilgi edinme ve iletişim, 

konum bilgisine erişim, müze ve anıt ziyaretlerinde kullanılan akıllı uygulamaları teknolojinin turizm 

destinasyonlarında kullanımı ve akıllı destinasyon kapsamında açıklamaktadır. Bu teknolojilerin 

destinasyonlarda kullanımı bölgedeki turistik paydaşların çeşitli fırsatlar elde etmesini sağlamaktadır 

(Vecchio vd., 2018). Literatürde yer alan bazı çalışmalarda akıllı turizm sistemlerinin kullanımının 

destinasyonlar (Boes vd. 2015; Çelik ve Topsakal, 2017; Vecchio vd., 2018), işletmeler (Li vd., 2017; Yalçınkaya 

vd., 2018; Vecchio vd., 2018) ve turistler (Arenas vd., 2019) için bir takım çıktıları beraberinde getirdiği 

belirlenmiştir.  

Çelik ve Topsakal (2017) gelecekte akıllı turizm destinasyonlarının sektörde önemli rekabet aracı haline 

geleceğini belirtmektedir. Buhalis ve Amaranggana (2013) bilgi iletişim teknolojilerinin turizm sektöründeki 

paydaşların turistik hizmet üretim ve yönetim aşamalarında koordine olabilmelerini sağladığını ve bunun 

turistik deneyim kalitesini etkilediğini açıklamaktadır. Bir diğer çalışmada Boes vd. (2015) akıllı turizm 

destinasyonlarının yerel halk üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekmektedir. Buna göre, halkın turizm 

faaliyetlerine desteği bölgede turizm faaliyetlerinin gelişiminde önemli etkiye sahiptir. Destek ise halkın 

turizmden elde ettiği faydayla ilişkilidir.  Dolayısıyla akıllı turizm destinasyonlarıyla halkın turizmden elde 

edeceği fayda düzeyinin arttırılması, bölgenin gelişim ve rekabet gücünde belirleyici olacaktır. Lamsfus vd. 

(2015) ise akıllı turizm destinasyonlarında artan bilgi akış ve kalite hızının destinasyon yönetim 

organizasyonlarının güçlendirilmesine olanak tanıdığını ifade etmektedir. Destinasyonların elde ettiği 

faydalar işletmeler ve turistler üzerinde de etkili olacaktır. Dolayısıyla destinasyonlarda akıllı sistemlere 

entegrasyonun arz ve talep yönlü çıktıları beraberinde getireceği aşikardır.  

Vecchio vd. ‘ne (2018: 858) göre akıllı teknoloji kullanımı işletmelere değer yaratma, karar verme, müşteri 

ilişkilerini geliştirme ve iş analizi yapma noktasında kolaylıklar sağlamaktadır. Ayrıca akıllı sistemlerin bir 

parçası olan bilgi teknolojileri sayesinde işletmelerin turist profillerini tanımlanması, turistlerin sosyo-

demografik özelliklerini belirlemesi, tercih ve düşüncelerini tahminlemesi mümkündür.  Dahası, işletmelerin 

bu bilgilerle farklı zevklere sahip turistleri bölümlere ayırması ve onlar için yenilikçi ürünler sunulması 

olanaklı hale gelmektedir. Akıllı teknolojilerle işletmelerin turistik deneyimleri geliştirme ve denetleme 

imkânına  kavuşmasıyla (Li vd., 2017: 298), müşteri memnuniyetinin arttırılması, rekabet üstünlüğünün 

sağlanması, kâr marjının arttırılması, maliyetlerin azaltılması olası hale gelmektedir (Yalçınkaya vd., 2018: 47). 

Akıllı turizm destinasyonlarının işletmelere sağladığı faydalarla birlikte turistlere sağladığı faydaların 

değerlendirildiği araştırmalarda mevcuttur. Arenas vd. (2019: 153) akıllı turizm destinasyonlarının turistlere 

sağladığı faydaları şöyle açıklamaktadır: Akıllı turizm uygulamalarıyla turistler ücretsiz olarak tüm seyahat 

ihtiyaçları için gereken bilgiye ulaşabilmekte ve gezi planlaması gerçekleştirebilmektedir. Bu sistem 

aracılığıyla öncelikle turlarla ilgili tüm alternatifler listelenmekte ve işletmelerin web sitelerine doğrudan 

bağlantıların sağlanması sayesinde turistler rezervasyonlarını kendileri tamamlayabilmektedir. Bu durum 

turistin üretim sürecine katılımını sağlarken, hizmetleri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirmesine 

olanak tanımaktadır. Kişiselleşen hizmetler ise müşterilerin kalite ve değer algısı, tatmin ve sadakatini 

geliştirmektedir (Arıca, 2019). Arz ve talep unsurları odaklı çıktıları ışığında, akıllı teknolojilerin 

destinasyonlarda ve işletmelerde kullanılmasının daha sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasına yardımcı 

olacağını söylemek mümkündür (Graziano, 2014:  7).  Bu çıktıların elde edilmesi ise sektörel ölçekte akıllı 

turizm bileşenlerinin etkin ve verimli yönetimiyle mümkündür.   
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3. YÖNTEM 

Eskişehir’in Tepebaşı ilçe (merkez) belediyesi 2013 yılında belediye merkez binası üzerine kurulumunu 

sağladığı güneş panellerinden elektrik üretme düşüncesiyle başladığı akıllı şehir yolculuğuna 2015 yılında 

“Akıllı Kentsel Dönüşüm Yenileme Modeli” projesiyle devam etmiştir (Zencir ve Emir, 2019; Karayılmaz ve 

Özker, 2020). Avrupa Birliği’nin bilimsel ve uygulamalı araştırma geliştirme inovasyon projelerine destek 

olmak üzere oluşturulan Ufuk 2020 kapsamında alınan proje, birinci nesil Akıllı Kent Projesidir. Tepebaşı 

Belediyesi (Türkiye), Valladolid Belediyesi (İspanya) ve Nottingham Kent Konseyi (Birleşik Krallık) 

konsorsiyumundan oluşan projeyle 22 Milyon Euro AB hibesini almaya hak kazanmıştır. Enerji, ulaşım, 

iletişim ve bilgi teknolojileri alanlarındaki yenilikler akıllı şehir uygulamalarına entegre edilmektedir. Proje 

kapsamında binalarda enerji verimliliğini arttıracak kaplama sistemleri oluşturulup güneş panelleri 

kurulmuş, elektrikli halk otobüsleri, hibrid otomobil, elektrikli bisikletler alınmış ve bisiklet yolu yapılmıştır. 

Tüm binalarda tüketilen enerjinin ne amaçla kullanıldığı ne kadarının yenilenebilir kaynaklardan hangi 

boyutta yararlanıldığını izlemek amacıyla web sayfası Akıllı Şehir İzleme Portalı oluşturulmuş ve çevre 

aydınlatmaları LED armatörlerle değiştirilmiştir (www.tepebasi.bel.tr). Enerjisini güneşten alan kent şarj 

istasyonları kurularak halkın hizmetine ücretsiz sunulmuş, yine enerjisini güneşten sağlayarak sıcak su 

ihtiyacını karşılayacak solar güneş panelleri ve organik atık yakan kazanlar hizmete sunulmuştur (Aksoğan 

ve Çalış Doğan, 2018).  

Araştırmanın amacı, Eskişehir’de faaliyet gösteren turizm işletmesi yöneticilerinin akıllı turizm 

uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bölge ve işletmelerde kullanılan akıllı teknolojilerin 

belirlenmesi için öncelikle yazın taraması yapılmış, ardından araştırmanın amacına uygun sorular 

oluşturulmuştur. Araştırma soruları oluştururken yararlanılan kaynaklar aşağıda yer almaktadır (Bkz: Tablo 

1).  

Tablo 1: Araştırma Soruları ve Uyarlandığı Çalışmalar 

Araştırma Sorusu Kaynak 

1) Akıllı turizm destinasyonu kavramını duydunuz mu? Duyduysanız bu kavramı 

kısaca anlatır mısınız? 
Boes vd. 2016 

2) Akıllı turizm destinasyonlarının bölgeye sağladığı/sağlayacağı fırsatlar nelerdir?  Arenas, Goh ve Urueña, 

2019; Vecchio, Mele, 

Ndou ve Secundo, 2018 

3) İşletmenizde akıllı teknolojik araçlar kullanmakta mısınız? Kullanıyorsanız 

kullandığınız araçlar ve bu araçları kullanım amaçlarınız hakkında bilgi verir misiniz?  
Le, 2014 

4) İşletmenizin kendine ait mobil uygulaması mevcut mudur? Mevcut ise uygulamanın 

sağlayıcıları ve içeriği hakkında kısaca bilgi verir misiniz? 

Arenas, Goh ve Urueña, 

2019 

5) İşletmeniz ve/veya bölgedeki diğer turizm işletmelerinin akıllı teknolojik 

uygulamalardan ve araçlardan yeterince faydalandığını düşünüyor musunuz? 

Arenas, Goh ve Urueña, 

2019 

6) Akıllı teknolojilerin turizm sektöründe uygulanması noktasında karşılaşabilecekleri 

engeller nelerdir? 

Arenas, Goh ve Urueña, 

2019 

Eskişehir’in Tepebaşı bölgesinin akıllı şehir uygulamalarına sahip olmasından ötürü araştırma alanı olarak 

şehrin bu bölgesindeki işletmelerden veri derlenmiştir. Örneklemin belirlenmesinde amaçlı örnekleme 

yönteminden faydalanılmıştır. Bu kapsamda Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde faaliyet gösteren ve akıllı 

teknolojileri en yoğun kullanan işletmeler belirlenmiş ve örnekleme dâhil edilmiştir. Konaklama işletmesi, 

seyahat acentaları, yiyecek ve içecek işletmeleri ve eğlence hizmetleri sunan işletmelerden oluşan toplamda 

sekiz ayrı işletme yöneticisiyle görüşme yapılarak araştırma verileri elde edilmiştir. Görüşme, insanların neyi 

ve neden düşündüklerini, duygu, tutum ve hislerinin neler olduğunu, davranışlarını yönlendiren etkenleri 

ortaya çıkarmayı sağlayan veri toplama aracıdır (Ekiz, 2009: 62). Araştırmada görüşme tekniklerinden yarı-
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yapılandırılmış görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği, soruların 

önceden hazırlandığı ancak ortama göre görüşme sorularının sayısı ve sırasının değişebildiği, konunun 

gelişimine göre akla gelen soruların sorulabildiği ve cevaplar kayıt altına alındığı bir veri toplama yöntemidir 

(Kozak, 2014: 89). Araştırmanın verileri 05.11.2019 ve 25.11.2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Görüşmeler 

yapılmadan önce işletme yöneticilerinden randevu alınmış ve daha önce belirlenen tarihlerde görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılan kişilerin işletmedeki pozisyonu ve görüşme süreleri Tablo 2’de yer 

almaktadır.  

Tablo 2: İşletme Türü, Kişinin Pozisyonu ve Görüşme Süresi 

İşletme Türü Görüşülen Kişinin İşletmedeki Pozisyonu Görüşme Süresi 

Konaklama İşletmesi I İşletme Müdürü 26 dakika 02 saniye 

Konaklama İşletmesi II İşletme Yöneticisi 18 dakika 26 saniye 

Seyahat Acentası I İşletme Sahibi 14 dakika 17 saniye 

Seyahat Acentası II İşletme Sahibi 11 dakika 03 saniye 

Yiyecek ve İçecek İşletmesi I İşletme Müdürü 12 dakika 48 saniye 

Yiyecek ve İçecek İşletmesi II İşletme Müdürü 16 dakika 24 saniye 

Eğlence İşletmesi I İşletme Müdürü 9 dakika 34 saniye 

Eğlence İşletmesi II İşletme Müdürü 10 dakika 53 saniye 

Görüşme yapılan kişilerin yarıdan fazlası işletmenin yönetici pozisyonunda çalışırken, görüşmelerin ortalama 

süresi yaklaşık 15 dakikadır. Yapılan görüşmeler katılımcıların onayı alınarak ses kayıt cihazıyla kayıt altına 

alınmıştır. Derlenen kayıtlar deşifre edilmiş, ulaşılan yazılı metinlerin analizinde içerik analizi ve betimsel 

analiz yöntemleri kullanılmıştır. İçerik analizi, yazılı metinlerin ya da söylemlerin içeriğine bakarak en çok ya 

da en az hangi kavramlara, olaylara veya düşüncelere vurgu yapıldığının belirlenmesi, bu yolla sonuca 

ulaşılmasıdır (Kozak, 2014: 138). İçerik analiziyle elde edilen vurgular betimsel analiz yöntemi kullanılarak 

ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Betimsel analiz, doğrudan bir konunun resmedilmesi, tanımlanması ve 

açıklanmasını amaçlayan yöntemdir. Bu kapsamda sorulardan elde edilen verileri desteklemek üzere 

görüşmelerden doğrudan doğruya alıntılar alınmaktadır (Ekiz, 2009: 76). 

4. ANALİZ VE BULGULAR 

Araştırmada katılımcılara yöneltilen altı soruyla katılımcıların akıllı turizm destinasyonuna ilişkin 

görüşlerinin, akıllı turizm destinasyonlarının sağladığı faydaların, akıllı teknolojik sistemlerin işletmelerde 

kullanım durumlarının, işletmelerin mobil uygulamalardan faydalanma durumlarının, bölgedeki işletmelerin 

akıllı teknoloji ve uygulamaları kullanım durumuna ilişkin görüşlerinin ve akıllı teknolojilerin turizm 

sektöründe uygulanmasını engelleyen unsurların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen 

verilerin analizi neticesinde ulaşılan bulgular aşağıda gösterilmektedir. 
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Tablo 3: İşletme Yöneticilerinin Akıllı Turizm Destinasyonuna İlişkin Görüşleri 

Konaklama İşletmeleri 

İşletme I Turistin bölgeye ayak basmasından ayrılışına kadar nerede konaklayabilirim, nerede yemek 

yiyebilirim, nasıl ulaşım sağlayabilirim, havalimanı transferini nasıl yapabilirim, hangi 

işletmeler teknolojik araçlarla gezimi kolaylaştırabilir, şehirdeki trafik yoğunluğu nasıl 

bunların hepsine bir takım uygulamalarla erişim sağlayabildiği ve turistlere tatilini kolay 

kılan bir yapı sağlar. Akıllı turizm destinasyonları turistlere tatil sürecini kolaylaştıran bir 

yapı sağlayarak, bölgesel imaja katkıda bulunan bir sistemdir.  

İşletme II Akıllı turizm destinasyonu dediğimiz olay insanların ellerindeki mobil cihazlarla veya diğer 

teknolojik araçlarla bulundukları konumdaki sistemlerin birbiriyle entegre olması ve 

bununla bulundukları konumda istedikleri şeylere kolayca erişebilme olanağına sahip 

olmalarıdır diyebiliriz. Tramvay duraklarına ücretsiz Wi-fi hizmeti koymanız, bu sayede 

yabancı birinin Eskişehir’e geldiğinde nereye ve nasıl gideceğini bilmesi, gideceğiniz yerde 

bisiklet kullanabilecek misiniz işte bunların hepsinin entegrasyonu akıllı şehirdir. Biz bunu 

akıllı turizmde kullanmaya çalışıyoruz. Türkiye’de bu, benden sonra vaktiniz olsa 

bakarsınız, akıllık şehir ilk önce 2015’te Kayseri uygulandı. Şuanda en geniş şekilde 

Antalya'da uygulanıyor.  

Seyahat Acentaları 

İşletme I İnsanların nereye gelmeliyim nasıl ulaşım sağlayabilirim gibi bilgilere kolayca erişmesi, 

şehirlerde akıllı ekranların turistlere bilgi sağlaması, barkod sistemleri, mobil uygulamalar, 

akıllı telefonlar bunlar hepsi akıllı turizm dolayısıyla akıllı destinasyonların bir bileşeni. 

Örneğin, biz kültür turları kapsamında müzelere gidiyoruz orada akıllı telefonu olan birinin 

barkod ile müzeleri gezerken bilgi elde etmesi. Tüm bunlar akıllı sistemlerin birbiriyle 

entegrasyonuyla mümkün. Gelecekte turizm sektöründe dijitalleşmenin önü alınamaz gibi 

görünüyor. Akıllı destinasyonlar gelecekte turizmde yerini önemli ölçüde alacak.  

İşletme II Günümüzde satış, rezervasyon, bilgilendirme gibi hizmetler teknoloji odaklı aynı zamanda 

bilgisayar dili de gelişim gösteriyor, yani bireylerin bilgisayar kullanım oranı ve bilgisi 

artıyor, böyle düşünüldüğünde teknoloji ağında akıllı turizm destinasyonları geleceğin 

anlayışlarından biri olacaktır. 

Yiyecek ve İçecek İşletmeleri 

İşletme I Akıllı turizm destinasyonlarının teknolojinin kullanımındaki en modern hali olduğunu 

düşünüyorum. 

İşletme II Akıllı destinasyon, teknolojinin turizmi geliştirmede kullanabileceği en önemli sistemlerden 

biridir. 

Eğlence İşletmeleri 

İşletme I Akıllı turizm destinasyonları bölgelerin gelişmişliğini sağlama, piyasadaki işletmeleri 

geliştirme açısından önemlidir.  

İşletme II Yakınlık artık fiziki yakınlıktan daha çok teknolojik yakınlığa evrilmiş durumda. Satış ve 

pazarlamadan geri bildirime kadar, sipariş almadan rezervasyona ve ödeme sistemine kadar 

tüm üretim sürecinde akıllı teknolojilerin kullanımını işletmeler için gereklilik haline gelecek. 

Destinasyonlar bu akıllı sistemlere sahip işletmeciliği geliştirdikçe başarı elde edecek. 

Dolayısıyla sektörde bu buna uygun adımlar atılmalıdır.   
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Tablo 3’teki bulgular incelendiğinde işletme yöneticilerinin akıllı teknoloji ve turizm destinasyonuna yönelik 

bilgi sahibi olduğu görülmektedir. Bu noktada konaklama işletmesi yöneticilerinin diğer işletme yöneticilerine 

göre akıllı turizm destinasyonlarını daha bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirdiği görülmektedir. Bununla 

birlikte katılımcıların büyük bir bölümü, akıllı turizm teknolojilerinin bir gereklilik olduğunu ve gelecekte 

uluslararası ve ulusal düzeyde uygulamaya geçmesinin kaçınılmaz olacağı fikrinde birleşmektedir.  

Tablo 4: Akıllı Turizm Destinasyonu Olmanın Sağladığı Fırsatlar 

Örgütsel Faaliyetlere 

Katkıları 

Üretim sürecinde zaman kaybını engeller (*S2), 

Pazarlama ve satış faaliyetlerini kolaylaştırır (*K1, *S1, S2) 

Yeniliği takip etmeyi sağlar (*E1) 

İş süreçlerini verimli hale getirir (*E2) 

Yönetimsel süreçleri kolaylaştırır ve hızlandırır (E2) 

Ekonomik Katkıları 
Üretim maliyetlerini azaltır (*Y2) 

Pazarlama maliyetlerini azaltır (S2) 

Pazar Odaklı Fırsatlar 

Bölgenin pazardaki rekabet gücünü arttırır (K1, *K2, S2, E1, E2) 

İşletmenin pazardaki rekabet gücünü geliştirir (E1, K2) 

Bölgeye talebi geliştirir (K1,  K2)  

Gelecek neslin taleplerini karşılamayı olanaklı kılar (K1) 

Bölgenin pazarda, pazarlamasını kolaylaştırır (K1, S1 ) 

Ürün ve hizmetleri daha bilindik kılmayı sağlar (*Y1, E1) 

Hizmet Çıktılarına Katkıları 
Sunulan hizmet kalitesini geliştirir (Y1, E2, S1) 

İşletme imajını geliştirir (Y2) 

Müşteri Yönlü Fırsatlar 

Müşteri ve işletme arasındaki iletişimi sağlar (K1, Y1) 

Müşteri ve işletme arasındaki etkileşimi kolaylaştırır (K1) 

Müşteri ve işletme arasındaki bilgi transferini kolaylaştırır (K1, S1, Y1) 

Müşterinin bilgiye erişimini kolaylaştırır (K2), 

Müşterilerin daha detaylı bilgilendirilmesini sağlar (S2, Y1) 

*K1 (Konaklama İşletmesi 1), *K2 (Konaklama İşletmesi 2), *S1 (Seyahat Acentası 1), *S2 (Seyahat Acentası 2),  

*Y1 (Yiyecek ve İçecek İşletmesi 1), *Y2 (Yiyecek ve İçecek İşletmesi 2), *E1 (Eğlence İşletmesi 1), *E2 (Eğlence 

İşletmesi 2) 

Tablo 4’teki bulgular incelendiğinde katılımcıların akıllı turizm destinasyonunun sağladığı fırsatları farklı 

çerçevelerden değerlendirdiği görülmektedir. Buna göre; akıllı turizm destinasyonlarının örgütsel faaliyetler, 

ekonomik durum, pazar yönlü girişimler, hizmet çıktıları ve müşteri yönüyle bir takım fırsatlara olanak 

tanımaktadır. Katılımcıların çoğu, akıllı turizm destinasyonlarının pazardaki rekabet gücünü arttırdığına dair 

fikir sunmaktadır. Bununla birlikte pazarlama ve satış faaliyetlerine katkısı, hizmet kalitesini geliştirmesi ve 

bilgi transfer sürecini kolaylaştırıcı işlevi akıllı turizm destinasyonu olmanın oluşturacağı başlıca fırsatlar 

olarak görülmektedir.  

Konaklama İşletmesi I: Bir araştırmaya göre gelecekte yeni neslin %70’i turizm aktivitesi tercihlerinde teknolojiyle 

entegre bölgeleri tercih edecek. Doğal olarak teknolojiyi iyi kullanan bir nesil var ve akıllı bir destinasyon sisteminin yeni 

neslin çok çok çok dikkatini çekeceğini düşünüyorum ve ciddi anlamda potansiyel anlamında bölge ve işletmelerin artıya 

geçeceği, diğer destinasyonlara göre ciddi avantaj sağlayacağını düşünüyorum.  
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Konaklama İşletmesi II: …günümüz rekabet piyasası açısından en önemli şeylerden birisi bilişim, teknoloji ve 

teknolojiyi kullanma yeteneği. Bunu sağlayan bölge ve işletmelerin rekabet gücünü arttırması mümkündür. Şimdi dünya 

kişilerin avuçları arasında.  Dolayısıyla eğer siz insanların avuçlarının arasında olan dünyayla teknolojiye uyum 

sağlayabiliyorsanız ve bilişimi kullanabiliyorsanız mutlaka diğer şehirlerden ve işletmelerden önde olacaksınız, tercih 

edilebilirliğiniz ve rekabet gücünüz artacak. Bu kaçınılmaz bir sonuç zaten.  

Seyahat Acentası I: Birde müşterilerimizi dinlememize yardımcı oluyor, bir tıkla bize çok kolay ulaşıyorlar aradaki 

mesafe kalkıyor.  

Yiyecek ve İçecek İşletmesi I: Bu sayede bölgedeki turizm işletmelerine ve bölgeye ilişkin bilgilerin daha sağlıklı, bilgi 

kirliliğinin daha az olduğu ve daha hızlı erişim sağlayan yapılara erişebilmekteyiz. İnsanların hiç aklında yokken akıllı 

teknolojilerle müşterilerin bir anda aklına girip sizdeki ürünü almasını ya da konaklamasını sağlayabilirsiniz. 

Eskişehir’deki turistik çekicilikleri akıllı teknolojileri kullanarak tanıtabilir ve buraya gelen kişilerin farkındalığını 

geliştirebiliriz. 

Tablo 5: Akıllı Teknolojik Araçların İşletmelerde Kullanım Durumu 

Konaklama 

İşletmeleri 

Seyahat Acentaları Yiyecek ve İçecek 

İşletmeleri 

Eğlence İşletmeleri 

Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır 

2 0 2 0 1 1 2 0 

Tablo 5’te görüldüğü üzere işletmelerin tamamına yakınının akıllı sistemlerle desteklenen modül ve 

uygulamaları kullanmaktadır. Buna göre katılımcıların akıllı teknolojik sistemlerin kullanımına dair 

açıklamaları şöyledir:  

Konaklama İşletmesi I: Biz şu anda otelimizde ……hotels aplikasyonunu kullanıyoruz. Bunlarda rezervasyon dijital, 

online check-in ve diğer zamanlarda promosyonlar hakkında bilgiler sunuluyor. Aplikasyonumuz şu an Türkiye’de 250 

bin kişi tarafından indirilmiş ve biz bu sayede kendi şehrimizi e-marketing olarak tanıtıyoruz ve şehrimize katkı 

sağlıyoruz. Her nerede olursa olsun müşteriler için hazırladığımız ve şehrimizi tanıtan kısa tanıtım videosunu onlara 

ulaştırıyoruz.  

Seyahat Acentası II: Web sayfalarımız, sosyal iletişim ağı hesaplarımız, mobil uygulamalarımız var. Bunların hepsini 

müşteriyi bilgilendirmede kullanıyoruz. Öte yandan gelecekteki tüketici taleplerini de göz önüne alırsak bu araçların 

kesinlikle olması gerekli. Bu teknolojilerle ister engelli müşterilerimiz olsun, ister özel istekleri olan müşteriler, isterse 

normal müşterilerimiz olsun onlara faydalı olmaya isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. Ve uygulamalarımızın kullanımı 

çok rahat.  

Yiyecek İçecek İşletmesi I: Misafirlerimizin böyle bir talebi olsa idi önceden sistemi kullanır hale gelebilirdik. 

Müşterilerimizin çoğu hala yüz yüze iletişimi benimsiyor, sanırım dijital ortam onlara samimiyetsiz geliyor.  

Yiyecek İçecek İşletmesi II: Masalarımızda tabletler var. Menülerimiz yüklü. Tablette menü içerikleri var. Mesela 

alerjisi varsa misafirimiz kendi çıkarabilir menüden.  

Eğlence İşletmesi II: Bilgisayar ve ek donanımlar rezervasyon süreçlerinde kullanıyoruz. Bununla birlikte, akıllı 

ekipmanlara sahibiz. Akıllı kapı sistemleri, kamera sistemleri, web sitesi, dijital pişirme sistemleri ve barkod okuyucu 

sistemlerden faydalanıyoruz. 

Tablo 6: Mobil Uygulamaların İşletmede Kullanım Durumu 

Konaklama 

İşletmeleri 

Seyahat Acentaları Yiyecek ve İçecek 

İşletmeleri 

Eğlence İşletmeleri 

Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır 

2 0 2 0 2 0 1 1 
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İşletmelerin mobil uygulamaya sahip olma durumlarına ilişkin katılımcıların verdiği cevaplar incelendiğinde, 

bir işletme dışında tümünün mobil uygulamalara sahip olduğu görülmektedir. Akıllı turizm 

destinasyonlarında ve günümüz teknolojisinde mobil araç ve uygulamaların önemi dikkate alındığında, 

işletmelerde mobil uygulamaların mevcudiyetinin akıllı turizm şehrine geçiş sürecinde önem arz edeceği 

aşikârdır. Bununla birlikte işletmelerin yapıları farklılaştığından mobil uygulamaların kullanım amaçları 

farklılaşmaktadır.  

Konaklama İşletmesi I: Bizim yetkili bir birimimiz var. Mobil uygulamalara onlar tarafından takip edilip 

güncelleniyor. Misafirlerimiz istedikleri zaman aplikasyonları cep telefonuna veya tabletine indirerek kullanabiliyor.  

Seyahat Acentası I: Seyahat asistanı olarak işlev görüyor. Müşteri doğrudan turla ilgili bilgi alabiliyor, mesajlaşma 

işlemlerimizi buradan gerçekleştirebiliyoruz ve satış işlemlerini buradan yapabiliyoruz.   

Seyahat Acentası II: Pazardaki bilgi yapısı değişti. Bizde mobil uygulamaları genellikle müşterileri bilgilendirme 

doğrultusunda yaygın kullanıyoruz. 

Yiyecek İçecek İşletmesi I: Burada aktifiz. Pazarlama faaliyetlerimizi, görsellerimizi, menülerimizi yeniledikçe 

güncelliyoruz. Eskişehir’e gelen biri restorandan yer ayıralım dediğinde mobil uygulamayla rezervasyonunuzu biz 

yapalım mı, yerinizi biz ayıralım mı sloganıyla sunduğumuz ve birçok sistemle bağlantılı mobil uygulamamız mevcut. 

Yiyecek İçecek İşletmesi II: Mobil uygulamalarımız var. Müşteri restorana geldiğinde akıllı telefonundan bizim mobil 

uygulamamızı indirdiğinde çocuk menüsünün altında bir kare kod var, oradan menümüzdeki bütün ürünleri resimleriyle 

birlikte görebiliyor. Mobil uygulamayla çocuklarınızı oyun alanındayken canlı yayındaki gibi takip edebiliyorsunuz.  

Eğlence İşletmesi I: Müşteriler işletmeye geldiğinde çalışanla yüz yüze iletişim kurmak istiyor. Bundan ötürü mobil 

uygulamaların işletmemizde kullanımı yok.  

Tablo 7: Bölgedeki İşletmelerin Akıllı Teknolojik Araç ve Uygulamaları Kullanım Durumuna İlişkin Yöneticilerin 

Görüşleri 

Konaklama İşletmeleri 

İşletme I Yeterli düzeyde faydalanılmıyor. 

İşletme II Buna burada yerel yönetim destek vermesine karşın bence yeterince kullanılmıyor ve 

önemsenmiyor.  

Seyahat Acentaları 

İşletme I Şuan ki o ortamda yeterli düzeyde kullanılmıyor. 

İşletme II Bence yetersiz sadece müşteri boyutuyla kalıyor, işletmeler halen kendi aralarında eski 

sistemleri kullanıyor.  

Yiyecek ve İçecek İşletmeleri 

İşletme I Evet, bölgedeki işletmelerin yeterince faydalandığını düşünüyorum. Satın alınan 

ürünümüzü takip edebileceğimiz çok net bir şekilde kesin bilgiler veren bir ağ sistemine 

sahibiz.  

İşletme II Şehirde birçok işletmenin kullandığı sistemler mevcut. Dolaysıyla bence iyi noktadayız. 

Eğlence İşletmeleri 

İşletme I Bölgede ve işletmelerde yeterli düzeyde faydalanmıyoruz.  

İşletme II Kullanmıyoruz. Mobil ve akıllı cihazların bölgedeki işletmelere tarafından kullanımı 

arttırılmalıdır. Sektörde buna uygun adımlar atılmalıdır.  

Tablo 7’deki bulgulardan hareketle, katılımcıların bölgede ve işletmelerde akıllı teknolojik araç ve 

uygulamalardan yeterince faydalanılmadığını düşündüğü görülmektedir. Bu durum katılımcılar tarafından 

birçok unsurlar ilişkilendirilmektedir: talebin profili, talebin teknolojik bilgisinin yetersizliği, kalifiye personel 

azlığı, sistemi kullanan paydaşların azlığı bunların başlıcalarıdır.    

Konaklama İşletmesi I: Bölgede yeterince kullanılmıyor. Aynı zamanda misafirlerde uygulamalar aracılığıyla işlem 

yapmaya alışkın değil, halen misafirlerimizin % 65’i eski yöntemlerle rezervasyon yaptırıyor. Telefon, Faks, Elektronik 

posta gibi. Ama 10 yıl önce ile kıyasladığımızda müşterilerin akıllı teknolojileri kullanım oranı bayağı arttı. Ama 

işletmelerin çoğu da hala eski sistemleri kullanıyor. Gelişmemiz lazım. 
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Seyahat Acentası I: Şuan ki o ortamda yeterli düzeyde kullanılmıyor tabii alışılagelmiş bir anlayış var. Sistemlerde çok 

kolay değil ve entegre edilemiyor. Burada birazda alıcı etkili. Yaşı yüksek bireylerle çalışırsanız bunların hemen hemen 

hepsi eski sistemi tercih ediyor ancak genç kuşaktan bu konuda farklı talepler alıyoruz. Bana kalırsa evet ileride kesinlikle 

çok etkin olacaktır ama geçiş süreci için çok kolay olacağını düşünmüyorum açıkçası ama bunu ilk yapanlar önemseyenler 

her zaman bir adım önde olacaktır. 

Yiyecek İçecek İşletmesi II: Eskişehir’de uygulanmaya başlanılan bir sistem var TEK KART hatta Türkiye’de birçok 

yerde kullanılmaya başladı. Eskişehir’deki yerel firmalar birbirlerinde hem destek olmak açısından hem de misafirleri 

kendi arasında paylaşmak açısından kullanmaya başladılar. Örneğin bir yerel işletmede yemek yediğinizde puan 

kazanıyorsunuz, farklı bir yerel işletmede yine bu kartı kullandığınızda puan kazanıyorsunuz ve bu sistemdeki herhangi 

bir işletmede gidip toplam yüklenen puanı kullanabiliyorsunuz.  

Tablo 8: Akıllı Teknolojilerin Turizm Sektöründe Uygulanmasını Engelleyen Unsurlar 

Örgütsel Yapı Kaynaklı 

Engeller 

İşletmelerin yatırım yapma gönülsüzlüğü (*K1) 

Çalışan Kaynaklı Engeller Eğitimli personel bulma güçlüğü (Y2, E1, E2) 

Ekonomik Engeller 
Akıllı teknolojilerin maliyetlerinin yüksek olması (K1, *K2, *S2, *Y2, *E1, *E2) 

Ürün maliyetlerini arttırması (S2) 

Pazar Kaynaklı Engeller 

Talebin yetersizliği (K1, *S1, *Y1) 

Akıllı teknolojilerin mevcut pazardaki müşteri taleplerini karşılama 

noktasında yetersiz olması (Y1) 

Yerel Yönetimler Kaynaklı 

Engeller 

Yerel yöntemlerin desteğinin yetersiz olması (K1) 

Bilgi Eksikliği 

Bilgi ve farkındalık yetersizliği (S1)  

Akıllı turizm araçlarının kullanımı neticesinde müşteri sorunlarına 

müdahale edecek yeteneklere sahip olamamamız (Y1) 

Altyapı Yetersizliği 

Akıllı sistemlerin kullanılacağı bir altyapının bölge ve işletmeler açısından 

henüz yeterince gelişmemiş olması (E1) 

 

*K1 (Konaklama İşletmesi 1), *K2 (Konaklama İşletmesi 2), *S1 (Seyahat Acentası 1), *S2 (Seyahat Acentası 2),  

*Y1 (Yiyecek ve İçecek İşletmesi 1), *Y2 (Yiyecek ve İçecek İşletmesi 2), *E1 (Eğlence İşletmesi 1), *E2 (Eğlence 

İşletmesi 2) 

Katılımcıların akıllı turizm araç ve uygulamalarının kullanımını engelleyen unsurlara ilişkin görüşleri 

incelendiğinde, genel olarak ekonomik engeller sebebiyle akıllı turizm araç ve uygulamalarının 

kullanılmadığı konusunda hem fikir oldukları görülmektedir. Buna ilaveten; eğitimli personel, yani akıllı 

teknolojileri aktif ve verimli biçimde kullanacak personelin bulunamaması ve akıllı sistemlerle desteklenmiş 

işletme yapılarına talebin yetersizliği önemli engeller olarak ifade edilmektedir.  

Konaklama İşletmesi I: Şöyle ki, şu an yeterli talep olmadığından işletmelerde ekonomik kaynaklarını buraya 

harcamaktan kaçıyor. Tabii işletmelerin büyük bir bölümünün de buna gücü yok. Bu noktada bölge olarak akıllı sistemler 

kurulacaksa yetkililer destek olmalı. 

Seyahat Acentası I: Şimdi öncelikle tabii ki bulunduğumuz lokasyondaki talep yapısı ve talebin sosyo-ekonomik durumu 

kesinlikle etkileyecektir. Çünkü siz istediğiniz kadar sistemsel bir şey yapın. Kullanma talebinde bulunmayan insan 

olmadığı sürece bunu aktif hale getirmede çok zor olur. Öncelikle insanların bundan yarar görmesi gerekiyor yani bunu 

yaptığında ne gibi yararları olabilir diyor bununla ilgili farkındalık sağlamak lazım, buda bir zaman gerektiriyor.  

Yiyecek İçecek İşletmesi I: Misafirlerimiz akşam geldiğinde masanın sahneye yakınlığı, sesin rahatsız edici düzeyde 

olup olmadığını ya da masanın güneş görüp görmediğini ya da ısıtıcı olup olmadığını bir aplikasyon ile bunu göremez. 

Biz kişisel deneyimlerimizi birleştirip müşterinin rahatsız olacağı bir şeyi tespit edip müşteri memnuniyetini 

kazanabiliyoruz. Müşterinin akıllı teknolojik araçları kullanarak alacağı olumsuz cevap, mobil uygulama ya da 

aplikasyonun deneyime müdahale etme imkânı düşük biz personelle ve deneyimle bu açığı kapatabiliyoruz.  
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan gelişmeler destinasyonlarda akıllı turizm 

uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Destinasyonlar seyahat öncesinde turistlere bölgeye ilişkin 

bilgi sunmak, seyahat sürecinde destinasyonla ilgili bilgilere daha kolay erişimini sağlamak ve seyahat 

sürecini kolaylaştırmak, seyahat sonrasında ise deneyimlerini paylaşmaları olanaklı kılmak üzere teknolojik 

sistemlerle entegre edilmiş yapılar kurmaktadır.   

Mevcut araştırmada, Eskişehir destinasyonundaki turizm işletmesi yöneticilerinin akıllı turizm sistemlerine 

yönelik algıları, işletmelerde kullanılan akıllı teknolojik araç ve uygulamalar incelenmiştir. Sonuçlar işletme 

yöneticilerinin büyük çoğunluğunun akıllı turizm teknolojilerinin bir gereklilik olduğunu ve gelecekte bu 

uygulamaların öneminin daha da artacağını savunduklarını göstermektedir. Ayrıca işletme yöneticileri, akıllı 

turizm sistemlerinin destinasyon ve işletmelerin pazardaki rekabet gücünü arttırdığını belirtmektedir. Bu 

sonuç alan yazında desteklenmektedir. Nitekim Kuşat (2011), Koo vd. (2016), Liberato vd. (2018) yaptıkları 

çalışmalarda akıllı teknolojilerin turizm sektöründe rekabet avantajı sağladığını tespit etmiştir. Araştırmadaki 

bir diğer sonuç, turizm işletmelerinin akıllı turizm teknolojilerinin kullanımıyla sağlayacakları fırsatlara ilişkin 

farkındalıklarının olduğunu göstermektedir. Buna göre; akıllı teknoloji sistemler örgütsel yapıyı 

güçlendirmekte, işletmeye ekonomik katkı sunmakta, pazar ve müşteri yönlü faydalar sağlamakta ve 

işletmenin sunduğu hizmet çıktılarını geliştirmektedir. Arenas vd. (2019), Vecchio vd. (2018), Liberato vd. 

(2018) ve Le (2014) çalışmalarında akıllı teknolojilerle desteklenmiş sistemlerin bir takım fırsatları beraberinde 

getirdiğini belirlenmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde araştırma sonuçlarının literatürle örtüştüğünü 

söylemek mümkündür.    

Araştırmada elde edilen diğer bir sonuç işletmelerin tamamına yakınının akıllı sistemlerle desteklenen modül 

veya uygulamaları kullandıklarını göstermektedir. Bu kapsamda işletmelerin çoğu akıllı sistem olarak mobil 

uygulamalardan yararlanmaktadır. Elde edilen bu sonuç Drummond (2016) ve Dieck vd. (2016) tarafından 

hazırlanan çalışmalar tarafından desteklenmektedir. Bu çalışmalarda akıllı sistemler içerisinde mobil 

teknolojilerin uluslararası ölçekte en yaygın kullanılan araç ve uygulama olduğuna dikkat çekilmektedir. 

İşletme yöneticilerinin akıllı teknolojilerin turizm sektöründe kullanımını engelleyen unsurlara ilişkin 

görüşleri incelendiğinde, akıllı teknolojilerin altyapı maliyetlerinin yüksek olması ve pazardaki mevcut 

koşullar nedeniyle işletmelerde yeterince kullanılmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak literatürde bazı 

çalışmalarda akıllı turizm uygulamalarının zaman içerisinde müşteri memnuniyetinin arttırılması, rekabet 

üstünlüğünün sağlanması, kâr marjının arttırılması ve maliyetlerin azaltılmasını mümkün kıldığı 

belirtilmektedir (Yalçınkaya vd., 2018: 47). Araştırmanın literatürle farklılaşan bu yönü şöyle açıklanabilir: 

Eskişehir’de akıllı sistemler işletme yapılarına yeni entegre edilmekte olduğundan yatırım aşamasında 

maliyetleri yüksek olmaktadır. Bun karşın akıllı sistemler işletmeler ve destinasyonlar için pazara uyum, 

değişen talebi karşılama, müşterilerle ilişkileri geliştirme, pazarlama gibi fırsatları uzun vadede üretmektedir. 

Bu noktada yatırım sürecinin ardından, bölgenin de akıllı sistemlerden fayda sağlayacağı aşikârdır.  

Özetle; Eskişehir akıllı turizm sistemlerine yeni entegre olan turistik destinasyonlardan biridir. Akıllı sistemler 

bölgede yatırım ve gelişim aşamasında iken, işletmelerde uygulanma düzeyi farklılık göstermektedir. Mobil 

uygulamalar akıllı teknolojiler içerisinde pratikte kullanımın en fazla geliştiği sistemdir. Bununla birlikte 

yapay zekâ ve giyilebilir teknolojik sistemlere ilişkin gelişimin yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu 

noktada işletmelerde akıllı sistemlerin uygulanmasını engelleyen unsurlar ön plana çıkmaktadır. Nitekim 

işletme yöneticilerinin çoğunun akıllı teknolojiler ve kullanımının işletmelerine sağlayacağı fırsatlara ilişkin 

bilgi ve farkındalıkları vardır. Bu farkındalık engellerin kaldırılması veyahut azaltılmasıyla eğilimlerin artış 

göstereceğine dair ipuçları sunmaktadır. İşletme yöneticilerine göre akıllı sistemlerin Eskişehir’de 

uygulanmasını engelleyen unsurlar başta ekonomik yetersizlikler olmak üzere, altyapı sorunları, kalifiye 

çalışan bulamama ve pazar odaklı sorunlardır. Bu noktada ulusal ve bölgesel düzeyde gerçekleştirilecek 

girişimlerle söz konusu engellerin ortadan kaldırılması veya azaltılması mümkündür. İşletmelerin çeşitli 

kuruluşlar, projeler veya destinasyon yönetimleri tarafından ekonomik açıdan desteklenmeleri sürece entegre 

olmalarını teşvik edecektir. Aynı zamanda bölgede hâlihazırda yürütülen ve gelecekte yürütülecek akıllı şehir 

projelerinin zaman içerisinde altyapı kaynaklı engelleri azaltacağı aşikârdır. Bir diğer engel olarak görülen 

akıllı teknolojileri aktif ve verimli biçimde kullanacak kalifiye çalışan bulma güçlüğünün eğitim kurumlarının 

desteği yanı sıra kamu ve özel işbirlikleriyle düzenlenen kurslarla aşılması olasıdır. Bu noktada özellikle 

turizmle ilgili olan eğitim öğretim kurumlarında ilgili derslerin müfredatlara eklenmesi gerekmektedir. Diğer 
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yandan özellikle staj sürecinde eğitim kurumları ve işletmeler arasındaki koordinasyon aracılığıyla 

oryantasyon eğitimlerine de desteklerin sağlanması önemlidir. Destek ve kalifiye çalışanların artışı sektörde 

akıllı sistemleri kullanan paydaş sayısının arttırmasını teşvik edecektir. Akıllı sistemlerin örgütsel, ekonomik, 

müşteri ve hizmet çıktısı odaklı faydaları bir arada düşünüldüğünde, gerekli altyapı koşulları 

oluşturulduğunda, bu sistemlerin bir destinasyon olarak Eskişehir’in ve işletmelerin rekabet gücünün 

gelişimine yardımcı olacağı aşikardır. Ayrıca uluslararası düzeyde yaşanan COVID19 pandemisiyle pazarda 

artan durağanlık hijyen ve sağlık açısından teknolojik uyum ve entegrasyonu önemli kılmaktadır. Bu 

bağlamda akıllı sistemlerin bölgeler ve işletmelerde uygulamaya geçirilmesi, kısa vadede faydaların elde 

edilmesine yardımcı olması açısından önemlidir.  

Çalışmada akıllı sistemlerle desteklenmiş işletme yapılarına odaklanılmıştır. Ancak çalışmada da belirlendiği 

üzere işletmelerin akıllı sistemleri kullanmalarını engelleyen bir unsur da talebin yetersizliğidir. Bu bakımdan 

akıllı sistem konusunda ileride yapılacak çalışmalarda talep boyutunun incelenmesi ve talebin bu konudaki 

isteklerinin saptanması konunun daha detaylı şekilde incelenebilmesine olanak sağlayacaktır. 
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Purpose – The aim of the study is to make a comparative analysis of Industry 4.0 performances of 

OECD countries. 

Design/methodology/approach – In this study, Data Envelopment Analysis, Bootstrap Data 

Envelopment Analysis and Malmquist Total Factor Efficiency Index methods were used for 2013, 

2014, 2015 by using Industry 4.0 indicators of 25 OECD countries whose data were available. 

Findings – As a result of the study, while Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, France, 

Germany, Japan, S. Korea and Sweden were generally effective and there was no overall 

improvement in the country's efficiency scores over time, some countries such as Canada, Latvia, 

Slovakia, Estonia and Sweden, had increased their effectiveness in time.  

Discussion – Considering the studies in which the comparative analysis of Industry 4.0 

performances in the countries was analyzed, it was reached that the variables used in the studies 

and the results obtained from the analysis were similar. In this respect, the findings of the study 

were consistent to the literature. 

1. Introduction 

Industry 4.0 is one of the most popular concepts studying in the literature in recent years. Industry 4.0 has also 

been an important agenda topic at the Davos Summit held by the World Economic Forum in 2016. With 

globalization, it has become inevitable to adapt the increasing competition and respond to rapidly changing 

consumer demands and desires on time. This makes it necessary to reevaluate perhaps all processes of 

production activities. These revolutions are aimed to reduce the need for labor factor especially in production 

processes and convert production processes to autonomous. It is also expected to increase competitiveness, 

decrease the costs, use resources effectively and, reduce human-induced errors in the production and 

operations process. For all these reasons, the integration of countries into Industry 4.0, which is a digital 

transformation, is notably important. The aim of this study is to make a comparative analysis of Industry 4.0 

performances of OECD countries.  

In the first part of the study, after making an introduction to the study, the importance, aim and plan of the 

study were given. In the second part of the study, information about Industry 4.0 and its components (Internet 

of things, smart factories, artificial intelligence, 3D printers, big data, autonomous robots, and cyber security) 

were elaborated. In the third part of the study, Data Envelopment Analysis, Bootstrap Data Envelopment 

Analysis and Malmquist Total Factor Efficiency, which are among the quantitative research methods 

performed with the help of indicators for measuring Industry 4.0 were explained. In the fourth part of the 

study, domestic and foreign literature review related to Industry 4.0 was given. In the fifth part of the study, 

the findings of Data Envelopment Analysis, Bootstrap Data Envelopment Analysis and Malmquist Total 

Factor Efficiency Analysis to determine the relative performance of OECD countries in terms of Industry 4.0 

were presented.  In the last part of the study, the conclusion of the study was given, which includes the results 

of the study and comparisons with the results of similar studies in the literature, as well as suggestions for 

future researchers. 
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2. Industry 4.0 and Its Components 

Industry 4.0 is a concept that forms a unity with autonomous robots, artificial intelligence, internet of things, 

big data, cyber security, additive manufacturing (3D printers) and smart factories (Hermann et al., 2015: 11). 

In Industry 4.0, products within the production area search for the shortest route to the production machine. 

The machines are automatically informed and order spare parts automatically. If an error occurs in the 

machine, the machine automatically changes the production plan (Kaufmann, 2015: 32-38). The new level of 

technology, with Industry 4.0 can be called the fourth level of industrialization.  

2.1. Internet of Things 

The first Internet of Things application in history is the sharing of images of a coffee machine with a camera 

system by a group of scientists working at Cambridge University in 1991 (Armentia et al., 2012). It is explained 

that the concept of Internet of Things is also called “Industrial Internet” and this expression is a new 

technology paradigm designed as a machine and device network that can interact with each other (Lee and 

Lee, 2015: 431). In other words, the internet of things is defined as the network of physical objects such as tools, 

machines, and household appliances (Thibaud et al., 2018: 79). It refers to the technological development that 

allows objects and machines such as the Internet of Things, mobile phones and sensors to "communicate" with 

each other to produce solutions with people. The integration of this technology allows objects to solve 

problems independently (Brettel et al., 2014: 37-44).  

2.2. Smart Factories 

Smart factories are generally considered to be a very important feature of Industry 4.0. The discovery of other 

components that make up Industry 4.0 in production in a factory environment is called a smart factory. The 

operation of a smart factory is driven by customer requests and the internet of things is used to meet demand. 

The basic philosophy is to use data from the physical and non-real world to provide assistance for people and 

machines to perform their duties (Obitko and Jirkovsky, 2015: 220). Industry 4.0 is expected to integrate 

multiple factories or geographical areas, breaking the boundaries between factories. This new technology 

designs a system that integrates data to acquire, transmit, analyze, interpret analysis results, and control the 

production process as targeted. With the introduction of this technology for production, the term Smart 

Factory emerged. There are different definitions related to this term in the literature. The smart factory is based 

on the principle of using the latest technological developments in the field of computer networks, data 

integration and analytics together. The smart factory defines a multicultural production approach using the 

latest industrial internet technologies, consisting of smart sensors, and sensing, data processing and analytical 

analysis and flexible control technologies (Lee, 2015: 4-5). Smart factories, the most prominent feature of which 

is to enable autonomous control of information, transparency in information and sustainable production, are 

structures that contain materials, warehouses and machines that are in constant communication with each 

other and other systems. The quality of the products, which are the subject of production in smart factories, is 

also smart and determines the most suitable working style with the help of the data that are available and the 

consumer usage.  In this respect, smart factories offer the opportunity to control and monitor production and 

service regardless of time and place conditions (Radziwon et al., 2014: 1185).  

2.3. Artificial Intelligence 

The concept of artificial intelligence in today's World is based on around five mains aspects: strength, 

interpretation ability, education, ability, and autonomy. Strength is how smart artificial intelligence is; 

interpretation ability is whether artificial intelligence can solve the problem defined; education is the learning 

method of artificial intelligence; capacity is what kind of problems that artificial intelligence can help and 

autonomy indicates that whether artificial intelligence is only a support or whether it has the ability to move 

on its own (Lorica and Loukides, 2016: 1). In the industrial sense, artificial intelligence relates, for example, to 

how the current condition can be increased with machine intelligence in an industry activity branch, or how 

the combination of machine sensors, people and objects can be realized. All the equipment in the Fourth 

Industrial Revolution is combined with smart systems based on artificial intelligence (Skilton and Hovsepian, 

2017: 270). 
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2.4. 3D Printers (Additive Manufacturing) 

3D Printers also known as additive manufacturing is a technology that causes the internet of objects to produce 

in industrial use. 3D printers print an image that has been designed on a computer as a 3D object. 3D printers 

that can produce industrial objects used in the car, aircraft and even the healthcare industry offer a faster and 

cheaper model (Gilchrist, 2016: 60-61). Increasing elasticity and diverse goods production at production 

facilities has enormous costs. In addition, the development of R&D and innovation is elements of high costs. 

However, the costs of 3D printers have been decreasing in recent years and their processing capacities have 

been increasing gradually (Stock and Seliger, 2016: 539). In the near future, 3D printers; in particular, 

production-to-order strategies expect to deeply affect the relationship between the manufacturer-wholesaler-

retailer and change their trading experience. In some sectors, retailers will either not exist because they need 

to keep their stocks or become showcases. Orders will be fulfilled directly by the manufacturer and will be 

delivered to the consumer's home (Manners-Bell and Lyon, 2012: 1). 

2.5. Big Data 

Big data is a descriptive concept traditionally used to describe large amounts of data sets that cannot be 

analyzed and managed with data processing tools (Ohlhorst, 2012: 19).  The devices used today are more 

convenient for data processing. Thanks to the sensors placed on the devices, the data on this device can be 

received simultaneously and actions related to the device can be obtained accordingly (Schwab, 2016: 52). The 

term big data was first used by a computer specialist who employed in Silicon Graphics in the 1990s (Howson, 

2014: 3). Thanks to the big data analysis approach, data-oriented risk assessment studies for industrial 

production systems can be presented based on a holistic framework and real-time data. This is of great 

importance in terms of production optimization (Zheng et al., 2018: 137). Companies can access customer data 

through mobile applications, social media platforms and search engines. Aside from obtaining big data, it 

should be analyzed and guided by companies in the decision-making process. Rapid access to data and 

therefore rapid decision making are crucial for companies to gain competitive advantage. Rapid inclusion of 

big data in the process necessitates the use of different tools from traditional methods due to the size and 

complex nature of the data (Kocsi and Olah, 2017: 389). There is a serious problem of information pollution in 

today's world. This situation increases the importance of accessing correct information day by day. Along with 

the big data, it is aimed to extract the desired information from the said information pollution.  

2.6. Autonomous Robots 

Robots started to become smart and autonomous with the development of artificial intelligence science. 

Thanks to the embedded IT hardware and software that robots hold, they can exhibit artificial intelligence 

applications and establish relations with the outside world. The first autonomous robots that can make 

decisions and act on their own without any operator intervention were developed by William Gray Walter at 

the Burden Neurological Institute in Bristol, England, in 1948-1949. Walter's first autonomous robots, called 

"Elmer and Elsie", were named as tortoises in technology circles due to their shape and slow movement. Three-

wheeled turtle robots react to the light and thus go to the charging stations due to charging themselves when 

the battery power was inadequate. When his contemporaries turned to quantitative computing, Walter 

emphasized the importance of using analog electronics with these robots. The first autonomous robot that 

functions quantitatively and is called "Unimate" was developed in 1954 by George Devol. This development 

is considered to be the foundation of the autonomous robot industry. Autonomous robots are now being used 

to do things more cost-effectively, more accurately and more reliably than humans. In addition, these robots 

started to work in unhealthy, dangerous, or repetitive jobs that are not suitable for humans (Banger, 2017: 71-

72). With the use of smart robots, industries can avoid subjective errors and minimize costs by getting rid of 

human-induced problems (Görçün, 2016: 187). Advances in sensors give robots the ability to better understand 

their environment, react and take part in a wide variety of tasks such as housework. Unlike in the past, when 

programming by a special unit was required, robots can now access information remotely via the cloud and 

thus connect to networks of other robots. Structures that can interact with themselves and people and make 

autonomous decisions by self-management are defined as smart robots. In addition to industrial activities, 

robots can rationalize their supply chains to achieve more efficient and predictable business results (Schwab, 

2016: 25).  
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2.7. Cyber Security 

The International Telecommunications Authority (ITU) defines the concept of cyber security as a security 

community of tools and policies (Solms and Niekerk, 2013: 97). Although the concepts of "information 

security" and "cyber security" are used in many similar meanings in studies, cyber security means ensuring 

the security of many assets (information, hardware, software, company, building, institution, state or even 

people) beyond the protection of classical information sources (Solms and Niekerk, 2013: 99). The concept of 

cyber security was first used by scientists in connection with network and vulnerabilities in computer systems, 

and later this issue became the subject of other scientific channels with the rapid increase in this threat 

dimension and its destructive effects (Nissenbaum, 2005: 70).Interface is created with internet communication 

to create smart factories and production organizations that contain industrial systems. However, existing 

internet technologies are struggling with cyber security and data privacy issues. There are major challenges 

and obstacles for those adopting Industry 4.0 technologies. Industry 4.0 brought along its own unique security 

and privacy issues, along with traditional cyber security issues. Unless these challenges are overcome, the true 

potential of Industry 4.0 is never expected to be achieved (Thames and Schaefer, 2017: 5).  

3. Literature Review 

While there are limited number of researches that studied on Industry 4.0, several studies have been done 

recently on it. Öztürk and Alaşahan (2019) compared Industry 4.0 across countries with the Panel data analysis 

method for a sample of nine countries including Turkey in the Global Innovation Index. In the study, variables 

such as GDP, Global Innovation Index, High Technology Product Issuance, Number of Patent Applications 

and R&D Expenditures were used. According to the results of the study, it was pointed out that Turkey needs 

to export more technology and perform high-tech production to be a power in Industry 4.0. Furthermore, the 

findings suggest that Turkey should give more importance to education and R & D studies in this area. There 

is a number of studies that empirically compared Turkey with several countries as Germany, Japan, Finland 

under Industry 4.0 and Innovation Indicators over several variables (Bulut and Akçacı, 2017). These variables 

were the ratio of R&D expenditures to gross domestic product, technology ratio within the expenditures of 

private and public sectors, the ratio of engineering and technology within the R&D expenditures in higher 

education, the share of internet use in the total population, the ratio of advanced technology exports to total 

exports, As a result of the research, it was concluded that increasing R & D expenditures for Turkey has an 

increasing effect on technology exports. Likewise, another study examined comparatively firms in Turkey and 

European Union countries in empirical analysis on the transition to Industry 4.0 (Ünlü and Atik, 2018). In the 

study, ten different criteria were selected from the report titled Monitoring the Digital Economy & Society 

2016-2021 published by the European Commission as criteria for businesses. The criteria were that share of 

companies using portable devices for mobile connection to the Internet, share of companies that take orders 

over the internet, share of companies using software such as customer relationship management (CRM), 

companies with enterprise resource planning (ERP) software package to share information between different 

functional areas, share of companies using broadband access, companies using paid cloud computing 

applications, companies using internet in communication with public institutions, share of companies using 

corporate resource planning (ERP), share of companies using customer relationship management (CRM), 

share of information in the supply chain. The study’s results were evaluated by using factor analysis and 

cluster analysis. As a result of the study, Germany was ranked first, while the Turkey ranked as 15th. 

Moreover, another study was examined the level of Industry 4.0 in the defense industry by the hesitant AHP 

method Ataman (2018). Using five main criteria with three experts in their field, questionnaire method was 

applied on strategy, management and organization, human and R&D culture, product and technology, 

operation and seventeen sub criteria. As a result of the study, it was revealed that the strategy criterion was 

more important than the others with the evaluation of the experts.  

On the other hand, Wang and Liu (2014) pointed out the effects of Industry 4.0 on reducing costs, and in this 

context, they drew attention to the use of the internet of things concept in the agricultural sector. It was 

concluded that the application of the Internet of things in the agricultural supply chain helps to improve the 

level of agricultural supply chain information technology, thereby improving the operational efficiency of the 

supply chain of agricultural products by improving the whole supply chain integration. Schumacher et al 

(2016) conducted a survey of 62 questions on Industry 4.0 in their study. This survey was conducted to the 

enterprises in the manufacturing sector and they analyzed the answers and presented them to the literature. 
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According to the results, the major contribution of this research effort was the inclusion of various institutional 

aspects resulting in a more comprehensive model. Initial experience in the field suggests that manufacturing 

companies can use the results of their self-assessments as a solid reference point for further strategic measures. 

Last but not least, Witkowski (2017) introduced the benefits of the Internet of things in the field of logistics 

and supply chain management into the literature through big data and analytics, one of Industry 4.0's 

subheadings. According to the results of the study, most of the firms, including logistics companies, are 

determined to implement technical, technological, and organizational innovation to the product in today’s 

world. Firms are focused on creating value for the customer, which is becoming more conscious and 

demanding in terms of increased customer requirements related to delivery time delivery services, product 

availability and reliability. The latest solutions, such as the Internet of Things, Big Data, and Industry 4.0, 

create opportunities to meet customers' needs and contribute to the development of logistics and supply chain 

management. 

4. Data Set and Method 

In this study, comparative efficiency of industry 4.0 performances of 25 countries, whose data are available 

among 36 OECD countries in World Bank, were calculated for the period 2013-2015. To calculate the efficiency 

of industry 4.0 performances of 25 OECD countries, three input and two output variables were used.  

While determining the size of the data set and the number of inputs and outputs to be used, there are different 

opinions regarding the number of decision-making units (DMU) that make up the sample in order to ensure 

that DEA provides more consistent results. To accurately measure the effectiveness of the selected decision-

making units, the number of units required must be at least three times the total of input and output 

(Vassiloglu and Giokas, 1990: 592).  

The inputs used in this study are the high technology product export rate in exports, the rate of information 

and technology goods export in the exports of the goods, and the number of researchers (per 1 million) in 

research and development. The outputs used are the number of patent applications (the sum of those resident 

and non-residents in the country) and the ratio of research and development expenditures in GDP. All 

variables used in the study were obtained from the World Bank's database (World Bank, 2019).  

Data Envelopment Analysis (DEA), Bootstrap Data Envelopment Analysis and Malmquist Total Factor 

Efficiency (TFV) index was used as to analyze the data and reach the aim of the study. Data envelopment 

analysis method was preferred to perform a comparative analysis of the effectiveness levels of countries. In 

the study, if the scales of the decision-making units that make up the sample differ from each other, technical 

efficacy scores were calculated under the output-oriented condition, which varies according to the scale (VRS) 

assumption that reflects more effective results. In addition, the bootstrap technical efficiency scores, which 

show the corrected or deviated values of the efficiency scores, are also included. Total factor efficiency (TFV) 

scores were used to see the change in effectiveness and efficiency levels over time.  

Banker, Charnes and Cooper (1984) developed the model that Charnes, Cooper and Rhodes (1978) put forward 

under constant return according to the scale and proposed the BCC model under the assumption of variable 

return according to the scale. The choice of model to be used in DEA depends on whether the inputs and 

outputs can be controlled. Input model to determine the most appropriate input quality to be used in order to 

produce a particular output in the most efficient way, the model for the output should be preferred to 

determine how much output can be obtained with a certain input. However, both models can be used if the 

decision maker is only concerned with the efficiency status of the DMUs and does not care about the type of 

activity. In the study, a model was established to maximize the output. The DEA model, determined as the 

output-based scale (VRS), is given below (Gülel, 2013: 67):  

𝑄𝑘 = min ∑ 𝑣𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑥𝑖𝑘 

The constraints of the model;  

∑(𝑢𝑟

𝑡

𝑟=1

 𝑦𝑟𝑘) = 1 
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∑(𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗) − ∑(𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗)

𝑚

𝑖=1

≤ 0

𝑡

𝑟=1

 

j= 1,…..,n 

r= 1,…..,t 

i= 1, …..,m 

ur, vi ≥ 0 conditions are valid. The descriptions of the indices used here are; 

Qk: Efficiency forecast for country k 

ur: r. weight assigned to the output 

vi: i. weight assigned to the input 

yrk: r of the country of k. output value 

xik: i. input assigned of k country 

n: number of countries 

t: number of outputs 

m: number of inputs 

In addition to the technical efficiency scores calculated with the assumption that varies according to the scale 

(VRS), bootstrap analysis, which gives a corrected, non-deviating prediction of the activity scores, is obtained 

neutralized estimates. Qk: effectiveness of country k, βi*; a set of values drawn from the Qk set and ɛi*; These 

steps are given below to be taken regardless of the K (.) Kernel function (Gülel, 2013: 68): 

a) Qk, k = 1,…., n for each DMU 

b) Using  𝑄𝑖 = {
𝛽𝑖

∗ + ℎ 𝜖𝑖
∗, 𝛽𝑖

∗ + ℎ 𝜖𝑖
∗ ≤ 1

2 − 𝛽𝑖
∗ − ℎ 𝜖𝑖

∗,
, a sample of n width is derived from Qi (i = 1,…., N) to be Q1b 

*,…., Qnb *.  

c) xb* pseudo (pseudo) dataset is created:  

xb*={(xib*,yi) i=1, …, n}, xib*= (Qi / Qib*) xi, i=1, … ,n 

d) Qk,b* (k = 1,…, n) of Qk is calculated based on the xb* dataset 

𝑄𝑘,𝑏
∗ = min {𝑄 ∖ 𝑦𝑘 ≤ ∑ 𝑢𝑖𝑦𝑖 , 𝑄𝑥𝑘 ≥ ∑ 𝑢𝑖𝑥𝑘,𝑏

∗ ; 𝑄 > 0; ∑ 𝑢𝑖 = 1; 𝑢𝑖 ≥ 0

𝑛

𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

} 

e)  Steps 2-4 are repeated B times until {Qk, b *, b = 1,…., B}, k = 1,… .., n is achieved. 

Effectiveness analysis with data envelopment analysis does not include the effect of time dimension. In other 

words, analysis is based on a certain period. However, another important issue in efficiency evaluations is the 

changes occurring in the efficiency level over time. This important change is analyzed by the Malmquist Total 

Factor Efficiency (TFV) index.  

In order to measure total factor efficiency with Malmquist efficiency index, there must be at least two periods. 

The conclusion drawn from the difference functions for both periods describes the deviations from the 

maximum average output. This index calculates the relative distance ratios of each data point according to 

common technology and measures the change in TFV (the technical progress and technological change that 

creates it) between the two data points and is expressed in the following notation:  

m0(yt, xt, yt+1, xt+1) = [(
d0

t (yt+1, xt+1)

d0
t (yt, xt)

) x (
d0

t+1(yt+1, xt+1)

d0
t (yt, xt)

)]

1
2

 

In this equation, the notation 𝑑0
𝑡 (𝑦𝑡+1, 𝑥𝑡+1) represents the distance from the observations (t+1) to the 

technology of the period (t). This equation can be illustrated by the following pattern: 
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m0(yt, xt, yt+1, xt+1)
d0

t+1(yt+1, xt+1)

d0
t (yt, xt)

[(
d0

t (yt+1, xt+1)

d0
t+1(yt+1, xt+1)

) x (
d0

t (yt, xt)

d0
t+1(yt, xt)

)]

1
2

 

In the equation, out of brackets, it measures the change in output-axis technical activity between (t) and (t + 1). 

The fact that the “m0” value included in this value is greater than 1 means that the total factor efficiency 

increased to the period (t + 1) in the period (t); being less than 1 indicates that total factor efficiency decreased 

from (t) period (t + 1) period (Kara et al., 2013: 110).  

5. Findings 

This section includes the VRS (variable scale-based return) technical effectiveness results, bootstrap data 

envelopment analysis and Malmquist total factor efficiency results of OECD countries for 2013, 2014 and 2015.   

Table 1: Technical Effectiveness Scores of Industry 4.0 Performances of OECD Countries 

DMU 
2013 2014 2015 MEAN 

VRS BOOTSTR VRS BOOTSTR VRS BOOTSTR VRS BOOTSRT 

Austria 1 0.758416 1 0.735212 1 0.734797 1 0.742808 

Belgium 1 0.698424 1 0.661235 1 0.705646 1 0.688435 

Canada 0.765 0.562196 0.844 0.609313 0.831 0.623513 0.813333 0.59834 

Czech Rep. 0.881 0.744362 0.862 0.724593 0.832 0.711802 0.858333 0.726919 

Denmark 0.894 0.673243 0.9 0.684835 1 0.783933 0.931333 0.714003 

Estonia 0.774 0.657316 0.657 0.556529 0.719 0.618795 0.716667 0.61088 

Finland 1 0.621043 1 0.620764 1 0.661658 1 0.634488 

France 0.842 0.684629 0.846 0.683899 0.854 0.703979 0.847333 0.690836 

Germany 1 0.766367 1 0.751369 1 0.787364 1 0.768366 

Greece 0.576 0.42773 0.488 0.389185 0.495 0.398592 0.519667 0.405169 

Japan 1 0.691089 1 0.663228 1 0.701646 1 0.685321 

South Korea 1 0.657118 1 0.639994 1 0.665129 1 0.65408 

Latvia 0.504 0.409176 0.53 0.42532 0.507 0.408012 0.513667 0.414169 

Lithuania 0.53 0.420254 0.517 0.40915 0.571 0.470103 0.539333 0.433169 

Luxembourg 0.575 0.424099 0.662 0.482675 0.616 0.466148 0.617667 0.457641 

Netherlands 0.652 0.538458 0.671 0.553267 0.672 0.563259 0.665 0.551662 

Norway 1 0.585834 1 0.588447 1 0.632428 1 0.602236 

Poland 0.686 0.548005 0.659 0.529952 0.689 0.570121 0.678 0.549359 

Portugal 0.788 0.585917 0.802 0.607125 0.807 0.630489 0.799 0.607844 

Slovak Rep. 0.453 0.372996 0.476 0.389147 0.675 0.562363 0.534667 0.441502 

Spain 1 0.589698 1 0.579234 1 0.628385 1 0.599106 

Sweden 0.957 0.749675 0.915 0.720021 1 0.808818 0.957333 0.759505 

Turkey 1 0.595086 1 0.582722 1 0.619344 1 0.599051 

U. Kingdom 0.626 0.50314 0.604 0.478925 0.622 0.509156 0.617333 0.497074 

USA 1 0.593904 1 0.579323 1 0.631372 1 0.601533 

When Table 1 is examined, variable scale-based return (VRS) values and bootstrap efficiency scores of the 25 

OECD countries, whose data are available for 2013, 2014 and 2015 are presented. According to 2013, when 

VRS values are examined, it is observed that the efficiency scores of Austria, Belgium, Finland, Germany, 

Japan, S. Korea, Norway, Spain, Turkey, and USA are “1”, i.e. active countries. In contrast, when the Bootstrap 

(corrected, deviation-free) activity scores are examined, they show that the most effective decision-making 

units (countries) are Austria, Belgium, Czech Rep., Denmark, Estonia, France, Germany, Japan, S. Korea, and 

Sweden. According to results of 2014, VRS values of Austria, Belgium, Finland, Germany, Japan, G. Korea, 

Norway, Spain, Turkey, and the United States appear to be active countries. Also, Bootstrap (corrected, 
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deviation-free) efficiency scores of 2014 show that the most effective decision-making units are those of 

countries such as Austria, Belgium, Czech, Denmark, France, Germany, Japan, S. Korea, and Sweden. When 

the bootstrap efficiency results of 2014 are compared with the previous year (2013), it can be deducted that 

while Estonia was included in the group of efficient countries in 2013, it lost its efficiency in 2014. According 

to 2015, when VRS values are examined, the efficiency scores of Austria, Belgium, Denmark, Finland, 

Germany, Japan, S. Korea, Norway, Spain, Sweden, Turkey, and USA are “1” i.e. efficient countries. In the 

2015 VRS results, it can be observed that countries such as Denmark and Sweden are included in the active 

countries group compared to the other two years (2013 and 2014).  When the Bootstrap efficiency scores are 

examined, the most effective decision-making units are Austria, Belgium, Czech, Denmark, Finland, France, 

Germany, Japan, Korea, and Sweden. Unlike the previous two years (2013 and 2014), Finland's the bootstrap 

activity scores of 2015 are in efficient countries group.  

Overall, in terms of the average VRS values of OECD countries over the years, Austria, Belgium, Finland, 

Germany, Japan, S. Korea, Norway, Spain, Turkey and the United States are effective countries, whereas 

according to bootstrap activity scores, Austria, Belgium, Czech, Denmark, France, Germany, Japan, S. Korea 

and Sweden are those in the effective countries group. For years, countries such as Norway, Spain, Turkey 

and the USA which are seen as effective in VRS scores are not among the active decision-making units in 

bootstrap technical effective scores. In contrast, countries that do not have active value in the VRS scores, such 

as Denmark, Sweden, Czech Republic, and France, are included in the effective group in the bootstrap 

technical efficiency scores. As can be seen in the table above, DEA results reveal that countries' effectiveness 

scores may change over time. A decision-making unit (country) that was active in the previous period could 

not provide effective in the next period, or a country that was ineffective in the previous period could be 

included in the group of effective countries in the next period. Therefore, the change in the efficiency of 

decision-making units over time is calculated with the Malmquist Total Factor Efficiency Index. Malmquist 

Total Factor Efficiency scores are shown in Table 2 below.  

Table 2: Total Factor Efficiency of Industry 4.0 Performance of OECD Countries-Malmquist Scores 

DMU 2013-2014 2014-2015 Mean 

Austria 1.008 0.988 0.998 

Belgium 0.975 0.938 0.9565 

Canada 1.078 0.919 0.9985 

Czech Rep. 0.986 0.928 0.957 

Denmark 0.94 1.014 0.977 

Estonia 0.857 1.059 0.958 

Finland 0.898 0.941 0.9195 

France 1.011 0.97 0.9905 

Germany 1.012 0.951 0.9815 

Greece 0.88 0.971 0.9255 

Japan 1.02 0.961 0.9905 

S. Korea 0.967 0.958 0.9625 

Latvia 1.081 0.936 1.0085 

Lithuania 0.977 1.001 0.989 

Luxembourg 1.052 0.864 0.958 

Netherlands 1.035 0.966 1.0005 

Norway 0.959 0.958 0.9585 

Poland 0.982 1.012 0.997 

Portugal 0.955 0.918 0.9365 

Slovak Rep. 1.074 1.374 1.224 

Spain 0.961 0.939 0.95 

Sweden 0.925 1.04 0.9825 
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Turkey 1.041 0.967 1.004 

United Kingdom 0.968 0.991 0.9795 

USA 0.99 0.983 0.9865 

Mean 0.985 0.982 0.983 

When Table 2 is examined, the results of Malmquist total factor productivity, which show the change of the 

effectiveness of OECD countries over time, are shown for 2013-2014 and 2014-2015. For at the 2013-2014 period, 

the change in the total factor productivity index is 0.985. Since this value is not greater than 1, it does not 

indicate progress. In other words, with respect to the total factor productivity index, a decrease of 1.5% is 

observed in the 2013-2014 period (1-0.985 = 0.015). However, in 2013-2014 period, especially in countries such 

as Canada (1.078), Latvia (1.081) and Slovakia (1.074), there are serious increasing in Malmquist total factor 

productivity. However, the increases observed in these countries are not enough for the whole of 2013-2014 

period. For the 2014-2015 period, the change in the total factor productivity index is 0.982. Since this value is 

not greater than 1, it can be concluded that there is no progress for industry 4.0. For the 2014-2015 period (1-

0.982= 0.018) %1,8 indicates a state of decline. However, for the period 2014-2015, significant increases in 

Malmquist total factor efficiencies are observed, especially in countries such as Slovakia (1.374), Estonia (1.059) 

and Sweden (1.04). However, the increases in the total factor productivity of these countries have not made 

progress for the overall period of 2014-2015.  

6. Conclusion and Implication 

This study analyzed the comparative effectiveness of Industry 4.0 performances of 25 OECD countries. In the 

analysis, data envelopment analysis was used with VRS with variable scale based and Bootstrap technical 

effective results measuring corrected and deviation-free effectiveness, and the Malmquist Total Factor 

Efficiency index was used to determine the change of activity over time. The analysis results show that in 

terms of the bootstrap data envelopment analysis, it was obtained that Austria, Belgium, Czech Republic, 

Denmark, France, Germany, Japan, S. Korea and Sweden were usually effective. Bootstrap Data Envelopment 

Analysis allows access to resilient estimates of activity scores, but more secure activity results can be accessed. 

In this case, the necessity of efficiency scores to be deviated-free in order to provide stronger policy arguments 

increases the popularity of bootstrap data envelopment analysis. VZA results show that countries' 

effectiveness scores might vary over time. A decision-making unit (country) that was effective in the previous 

period could not provide effective in the next period, or a country that was ineffective in the previous period 

could be included in the group of active countries in the next period. Therefore, the change in the efficiency of 

decision-making units over time is calculated with the Malmquist Total Factor Efficiency Index. When viewed 

for the period 2013-2014, the change in the total factor productivity index was 0.985. This value is not greater 

than 1, so it did not indicate progress. However, when decision-making units were examined separately for 

the 2013-2014 period, significant increases in Malmquist total factor efficiencies were observed in countries 

such as Canada (1.078), Latvia (1.081) and Slovakia (1.074). However, the increases in these countries were not 

sufficient to make progress for the overall period of 2013-2014. When viewed for the period 2014-2015, the 

change in the total factor productivity index was 0.982. Since this value is not greater than 1, we found out that 

there was no progress for Industry 4.0. For the period 2014-2015, significant increases in Malmquist total factor 

efficiencies were observed, particularly in countries such as Slovakia (1.374), Estonia (1.059) and Sweden (1.04). 

However, the increases in the total factor productivity of these countries did not make any progress for the 

overall period of 2014-2015.  

The results of the current study indicated similar results in the literature, For example, Ünlü and Atik (2018) 

performed the transition performance of Turkish and EU countries ' enterprises to Industry 4.0 using factor 

analysis and clustering analysis methods, and as a result of the study, Germany ranked first, while Turkey 

ranked 15th. These results are parallel to the current result. Meanwhile, Bulut and Akçacı (2017), whose results 

were similar to this study, was evaluated Industry 4.0 performance of selected countries and it was pointed 

out that increasing Turkey's R & D spending had a enhancing effect on technology exports. Öztürk and 

Alaşahan (2019) evaluated the performance of selected countries in Industry 4.0 by Panel data analysis method 

and concluded that Turkey should focus on education and R & D studies and produce more high-tech 

products in order to become a successful country in Industry 4.0.  The concluded results resemble the results 

of current study. 
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Based on the results of the analysis and the theoretical literature, the authors have some suggestions for future 

researchers about Industry 4.0. First is that future studies might choose more homogeneous sample while 

Industry 4.0 performances of decision-making units are measured by data envelopment analysis. Secondly, 

more attention should be paid to the relationship between Industry 4.0 and education, and education-related 

indicators could also be included in the analysis. Thirdly, different and more modern methods might be used 

to measure Industry 4.0. As one of these methods, with the new generation panel data analysis developed in 

recent years, the horizontal cross-section dependence between the units forming the panel (the case that one 

of the units that make up the sample group may experience a high probability of affecting other units) could 

be used for measuring efficiency of countries industry 4.0 situation. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, pazarlama literatüründe yer alan niş pazarlama yazınındaki ana 

temaları belirleyip pazarlama alanında niş pazarlama kavramına yönelik gelecek araştırmalara 

kavramsal bir çerçeve hazırlamaktır.  

Yöntem – Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada araştırmanın amacı doğrultusunda 

VOSviewer 1.6.15 yazılım programı aracılığıyla bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Web of 

Science Core Collection veri tabanında yer alan tüm çalışmalar (makale, bildiri, kitap incelemesi vs.) 

Boolean taraması temel alınarak “niche marketing” şeklinde konu başlığı olarak taranmıştır. 1983-

2020 yılları arasındaki 32 çalışma ortak atıf, yazar ve varlık ile bibliyografik eşleme analizleri 

bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmiştir.  

Bulgular – Araştırma sonuçları niş pazarlama ile ilgili olarak 2017 yılından itibaren yapılan 

çalışmalarda artış yaşandığını, çalışmaların yaygın olarak ABD’de yapıldığını, Anzuka, Cuthbert ve 

Hsu gibi yazarların literatüre en çok katkı yapan yazarlar arasında yer aldığını, Brown (1995), Drea 

ve Hanna (2000), Hollingsworth (2001), Eaton (2006), Malin (2010) ve Anzaku ve Salau’nun (2017) 

çalışmalarının en çok atıf alan çalışmalar olduğunu, Kanada, Yeni Zelanda, Çin ve Türkiye gibi 

ülkelerde en fazla atıf yapıldığını, tarım, giyim, tekstil, bilgi teknolojileri gibi kavramların bir arada 

kullanıldığını göstermiştir.  

Tartışma – Niş pazarlama, son yıllarda teorik çalışmalarda artış yaşandığı bir çalışma alanı olsa da 

bu alanda sınırlı sayıda çalışmanın olduğu düşünüldüğünde gerek pazarlama uygulayıcıları 

gerekse akademisyenler açısından araştırılması ve incelenmesi gereken, işletmelere farklı sektörler 

ve pazar bölümlerinde rekabet avantajı sağlayabilecek bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Purpose – The aim of this study is to determine the main themes in the niche marketing literature in 

the marketing literature and to prepare a conceptual framework for future research in the field of 

marketing in the field of niche marketing. 

Design/methodology/approach – In this study, in which quantitative research method was used, 

for the purpose of the research, the bibliometric analysis method was used through the VOSviewer 

1.6.15 software program. All the studies (articles, papers, book reviews, etc.) in the Web of Science 

Core Collection database have been scanned as “niche marketing” based on Boolean scanning. 

Between 1983 and 2020, 32 studies were analyzed by bibliometric analysis method with co-citation, 

co-authorship and co-occurence, and bibliographic coupling analysis. 

Findings – The results of the research show that there has been an increase in studies on niche 

marketing since 2017; studies are widely done in the USA; the authors like Anzuka, Cuthbert and 

Hsu are among the most contributing authors to the literature; Brown (1995), Drea and Hanna (2000), 

Hollingsworth (2001), Eaton (2006), Malin (2010) and Anzaku and Salau (2017) are the most cited 

studies; most reference was made in countries such as Canada, New Zealand, China and Turkey; it 

showed that concepts such as agriculture, clothing, textile, information technologies are used 

together. 

Discussion – Although niche marketing is a field of study in which there has been an increase in 

theoretical studies in recent years, considering the limited number of studies in this field, it emerges 

as a subject that needs to be researched and examined in terms of both marketing practitioners and 

academics, which can provide businesses with competitive advantage in different sectors and 

market segments.  
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1. Giriş 

Modern pazarlama anlayışının gelişmesine paralel olarak işletmelerin müşteri istek ve ihtiyaçlarını ön planda 

tutmaları, pazarlama stratejilerinin de zaman içerisinde evrilmesine neden olmuştur. Bu değişim işletmelerin 

belirli hedef pazara odaklanarak, hem karlılıklarını artırmalarına hem de rekabeti azaltmalarına yardımcı olan 

niş (gedik) pazarlama stratejisinin gelişmesine öncülük etmiştir. Geleneksel pazarlama stratejilerinde yaşanan 

dönüşüm son yıllarda kitlesel pazarlama stratejileri yerine bölümlendirilmiş/farklılaştırılmış pazarlama 

stratejilerinin hem uygulamada hem de pazarlama literatüründe yapılan çalışmalarda dikkat çekmesine yol 

açmıştır (Sert, 2017: 15). Bu doğrultuda niş pazarlama stratejileri gıda ürünleri (Latacz‐Lohmann ve Foster, 

1997; Tregear, 2003; Fox vd., 2008; Toften ve Hammervoll, 2009), perakende sektörü (Ashworth vd., 2006; 

Parrish, 2010), turizm sektörü (Trunfio vd., 2006; Sidali vd., 2015; Sert, 2017), tekstil sektörü (Doeringer ve 

Crean, 2006), havacılık (Deniz ve Bedir, 2017) ve bankacılık (Holstius ve Kaynak, 1995; Greve, 2000; Baba ve 

Amin, 2009) gibi çeşitli sektörlerde incelenen bir olgu haline gelmiştir. Niş pazarlama alanında uygulamaya 

yönelik birçok çalışma bulunmasına rağmen, özellikle niş pazarlamanın teorik çerçevesinin oluşturulmasında 

literatürde hala yaygın olarak kabul edilen teorik bir temel bulunmamaktadır (Toften ve Hammervoll, 2009: 

272). Niş pazarlamayı genel olarak stratejik bakış açısıyla stratejik bir değişken olarak ele alan çalışmalar 

(Lowry ve Wrege, 1996; Thompson vd., 2010; Stachowski, 2012) olduğu kadar, pazar segmentasyonu olarak 

daha dar bir çerçevede ele alan çalışmalar da (Hamermesh vd., 1978; McKenna, 1988; Dalgıç ve Leeuw, 1994) 

mevcuttur. Ayrıca bazı çalışmalarda niş pazarlama uzun dönemli bakış açısıyla ilişkisel pazarlama 

kapsamında da değerlendirilmektedir (Dalgıç, 1998). Niş pazarlamaya yönelik farklı bakış açıları 

bulunmasına rağmen, bu alana ilişkin hem uygulamaya hem de teoriye yönelik yeterli sayıda çalışmanın 

olmadığı belirtilmektedir (Dalgıç, 2006). Bu nedenle, bu çalışmanın amacı mevcut niş pazarlama literatürünün 

değerlendirilerek Türkiye’de de sınırlı çalışma (Albayrak, 2006; Özdemir ve Orçanlı, 2012; Çakırer, 2016; Kunt, 

2018; Akkan ve Bozyiğit, 2020) olan bu alana yönelik özellikle gelecekte yapılacak olan ampirik çalışmalara 

katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda, çalışma kapsamında niş pazarlama yazınına ilişkin Web of Science Core 

Collection veri tabanında mevcut olan çalışmalar bibliyometrik analiz ile incelenerek, niş pazarlama yazınının 

genel perspektifi belirlenmeye çalışılmış ve gelecek araştırma yönelimlerine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.  

2. Niş Pazarlama 

Niş pazarlama; hedef pazarlama, odaklanılmış pazarlama, konsantre pazarlama ve mikro pazarlama gibi çok 

farklı şekillerde ifade edilmekle birlikte (Dalgıç ve Leeuw, 1994), literatürde niş pazarlamanın tanımlanmasına 

yönelik fikir birliği bulunmamaktadır (Toften vd., 2016). Farklı yaklaşımlar perspektifinden ele alınabilen niş 

pazarlama genel olarak belirli, özelleştirilmiş, dar veya küçük bir pazar bölümünün ihtiyaçlarını karşılamak 

olarak tanımlanır (Byrom ve Lehman, 2009: 518). Niş pazarlar, pazarın küçük bir bölümünü oluşturan ve 

nispeten ihtiyaçları karşılanmayan tüketicilere odaklanılan pazarlardır (Dalgıç ve Leeuw, 1994: 41). Niş 

pazarlama ise, yoğunlaştırılmış hedef pazarlamanın bir şekli olarak ifade edilmektedir. Bir işletmenin 

rekabetçi pazar konumunu optimize etmek için pazarlama ve yönetim faaliyetlerini entegre ettiği süreç olarak 

ele alınır (Weinstein, 2004: 12-13). Niş pazarlama, bir ürünün nispeten küçük veya dar bir pazar segmentine 

odaklanmasıdır (McNamara, 2007: 31). Segmentasyon genellikle, büyük ve heterojen pazarları, tüketicilerin 

benzersiz ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetlerle daha verimli ve etkili bir şekilde ulaşılabileceği daha küçük 

segmentlere bölme süreci olarak tanımlanmaktadır (Kotler, 2010). Ancak niş pazarlamada segmentasyon 

geleneksel pazar bölümlendirmeden farklılıklar içermektedir. Pazar bölümlendirme yukarıdan aşağıya bir 

yaklaşım olarak nitelendirilen, büyük bir pazarı daha küçük ve daha yönetilebilir alt pazarlara bölme 

sürecidir. Buna karşılık, niş pazarlama aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşım benimseyerek, diğer bir ifade ile 

belirli bir tüketici kitlesinin istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesinden başlayarak yavaş yavaş daha büyük bir 

tüketici kitlesine hitap etmeyi amaçlamaktadır (Noy, 2010: 79). Niş pazarlamanın genel özellikleri ise; daha 

düşük üretim hacmi ile sınırlı tüketici kitlesine odaklanarak pazarda bulunan mevcut ve baskın rakiplerden 

kaçınmak, pazarı yaratıcı bir şekilde bölümlere ayırmak, işletmenin güçlü yönlerine odaklanmak, tüketici 

ihtiyaçlarına odaklanmak, ağızdan ağıza pazarlama yoluyla işletmenin itibarını artırmak, uzmanlaşma ve 

farklılaşma uygulamak, tüketiciler ile uzun dönemli güçlü ilişkiler kurmak, özel fiyatlandırma uygulamak ve 

tüketiciye üstün bir değer algısı sunmak olarak sıralanabilmektedir (Toften ve Hammervoll, 2010: 737-738).  

Niş pazarlama bir rekabet stratejisi veya işletmenin stratejik bir yeteneği olarak da değerlendirilmektedir 

(Thompson vd., 2010: 132; Stachowski, 2012). Bu pazarlama stratejisi temel olarak Porter’ın  (1998: 15) jenerik 

stratejiler olarak ele aldığı rekabet stratejileri perspektifinden açıklanmaktadır. Porter’ın (1998) rekabet 
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stratejilerinde ele aldığı odaklanma stratejisi; maliyet liderliği veya farklılaşma şeklinde pazarın belirli bir 

bölümünün hedef alınmasını ifade ettiği için bu stratejide ele alınan belirli ve nispeten dar olan hedef pazar 

niş pazar olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, işletmeler de rekabet çevresinde pazarın nispeten 

küçük bir kısmına düşük maliyet, düşük fiyat veya farklılaştırılmış ürünler ile pazarda sürdürülebilir rekabet 

avantajı elde etmeye çalışmaktadırlar. Niş pazarlama dar bir pazara (veya alt pazar segmentine) 

odaklandığından işletmelerin niş pazarda etkili olabilmeleri, bu segmentteki tüketicilere farklılaştırılmış ürün, 

daha yüksek değer algısı, daha yüksek fiyat gibi farklı yaklaşımlar sunmasına bağlıdır (Drea ve Hanna, 2000: 

33). Niş pazarlama stratejisinin temel unsurları arasında konumlandırma, kârlılık, işletmelerin ayırt edici 

yetenekleri, küçük pazar segmentleri, pazarlama kavramına bağlılık ve ilişkisel pazarlama uygulamaları 

doğrultusunda tüketiciler ile uzun dönemli ilişkiler bulunmaktadır. Bu açıdan niş pazarlama 

uygulamalarının, ilişkisel pazarlama yaklaşımını benimsediği ileri sürülmektedir (Dalgıç, 1998: 6). İlişkisel 

pazarlama genel olarak; tüketiciler, rakipler ve çevre unsurunda yer alan işletmenin tüm paydaşları ile 

ilişkilerin oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi sürecindeki tüm pazarlama faaliyetlerini içermektedir 

(Grönroos, 1994: 355). Pazarın belirli bir bölümüne odaklanan niş pazarlama stratejilerinin mevcut pazardaki 

tüketicilerinin istek ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmesi ve pazar yönlü bir yaklaşımla tüketicileriyle uzun 

dönemli ilişkilerini sürdürerek rekabet avantajı sağlayabilmesi için ilişkisel pazarlama yaklaşımını 

benimsediği ileri sürülmüştür (Dalgıç, 1998). Niş pazarlama ve ilişkisel pazarlama aşağıdan yukarı olarak 

nitelendirilen tüketici temelli bakış açısına sahip olma noktasında benzerlik gösterirken, niş pazarlamanın kısa 

dönemli bakış açısına ilişkisel pazarlamanın ise daha uzun dönemli bakış açısına sahip olması bu iki yaklaşımı 

birbirinden ayırmaktadır. Literatürde niş pazarlamanın, yukarıdan aşağı yaklaşım benimseyen pazar 

segmentasyonu ve veri tabanlı pazarlama yaklaşımları ile de ilişkilendirilerek bu yaklaşımlardan farklılıkları 

açıklanmıştır. Ancak niş pazarlamanın pazar segmentasyonu gibi kısa dönemli ilişkilere odaklanması 

genellikle pazar segmentasyonu kapsamında ele alınmasına neden olmuştur (Shani ve Chalasani, 1992: 38). 

Niş pazarlama kavramı pazarlama literatüründe farklı bakış açıları ve farklı tanımlamalar çerçevesinde 

alınmakla birlikte, niş pazarlama kavramına yönelik son yıllarda araştırma ilgisi artmaya devam etmektedir 

(Anzaku ve Salau, 2017; Timokhina ve Kapustina, 2017; Herbst, 2019). Ancak yine de niş pazarlamaya yönelik 

yapılan çalışmalarda niş pazarlamanın bütüncül bir incelemesini sunan çalışmalar sınırlı kalmaktadır 

(Deselnicu vd., 2013) Bu doğrultuda bu çalışma kapsamında sınırlı olarak görülen niş pazarlama alanında 

yapılan çalışmalar bibliyometrik analiz yöntemi ile değerlendirilecektir.  

3. Araştırma Metodolojisi 

Bibliyometri, araştırmacıların incelediği alanda ana temaların belirlenmesini sağlayarak, ilgili bilim alanının 

gelişimine katkıda bulunur (Grant, 2000: 1108). Bibliyometrik analiz yöntemi yazında mevcut olan tüm 

kaynakların (makale, kitap ve ilgili tüm dokümanlar) ve istatistiklerin birleştirilmesi, yorumlanması ve analiz 

edilmesi sonucunda bir disiplinin doğası ve gelişim sürecini tespit etmek amacıyla yapılan analizleri 

içermektedir (Pritchard ve Groos, 1969: 348). Ayrıca bibliyometrik analiz, ortak varlık, ortak atıf, ortak yazar, 

bibliyografik eşleşme gibi bir çok analiz tekniğini bir arada kullanabilen bir yöntemdir (Nova-Reyes vd., 2020). 

Ortak varlık analizi, farklı bilimsel araştırma alanları arasındaki etkileşimleri keşfetmek ve tanımlamak için 

güçlü bir teknik olarak tanımlanmıştır (Muñoz-Leiva vd., 2013: 927). Ortak varlık analizi, incelenen 

dokümanlardaki sözcük çiftlerinin veya isim cümleciklerinin ortak frekans sıklığının analizi sonucunda belirli 

bilimsel bir alanın gelişim eğiliminin izlenmesi amacıyla incelenen dokümanlar arasındaki bağlantıların ve 

ilişkilerin keşfedilmesini sağlayan bir içerik analizi tekniğidir (Lee ve Jeong, 2008: 5). Ortak varlık analizinin 

metodolojik temeli, incelenen dokümanlarda anahtar kelimelerin birlikte ortaya çıkması fikrine dayanır. Bu 

nedenle, metodolojik bir bakış açısından, bu ortak oluşumların nispi yoğunluğunu ölçmek ve ortaya çıktıkları 

ağların basitleştirilmiş temsilini elde etmek gereklidir (Callon vd., 1991: 161).  

Atıf analizi ise, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin çeşitli bilimsel dokümanlara uygulanması olarak 

ifade edilen geniş bir tanıma sahiptir. Atıf analizi, bir bilimsel yayına ve/veya bir yazara atıf dizininde yer alan 

dergiler tarafından yayınlanan çalışmalarda kaç kez atıfta bulunduğunu ölçen bir süreçtir. Atıf sayısının bir 

bilimsel çalışmanın etkisini ve dolayısıyla kalitesini yansıttığı gerekçesiyle bibliyometrik analizlerde atıf 

analizi sıklıkla kullanılan bir yöntemdir (Leone vd., 2012: 1012). Ortak atıf analizi ise bilimsel araştırmaların 

yapısını, dinamiklerini ve araştırma odaklarını belirlemede kullanılan nicel bir tekniktir (Braam vd., 1991: 233). 

Bibliyometrik eşleşme analizi, ortak atıf analizinden farklı olarak iki kaynak arasındaki atıf ilişkisini 

incelemekten ziyade farklı kaynakların aynı çalışamaya veya kaynağa atıf yapması fikrine dayanmaktadır. Bu 
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noktada hem bibliyografik eşleme hem de ortak atıf analizi belirli bir çalışma alanında birbirleriyle ilişkili olan 

çalışmaların ortaya çıkarılmasında önemli olan analizler olarak değerlendirilmektedir (Zan, 2019: 505-507). 

Bibliyometrik analiz yöntemlerinde, özellikle görsel ve bilimsel haritalama tekniklerinde ortak varlık, ortak 

atıf, ortak yazar, bibliyografik eşleşme gibi analizleri yapabilmek amacıyla Citespace, SciMAT, Jigsaw, 

Carrotssearch, Action Science Explorer ve VOSwiver gibi karar almayı hızlandırıcı ve destekleyici birçok 

yazılım programı bulunmaktadır. Bu programlardan ortak atıf analizi, doküman ortak atıf analizi, ortak 

kelime analizi gibi scientometrik yöntemleri kapsamlı bir şekilde içermesi nedeniyle (Kurutkan ve Orhan, 

2018) bu çalışmada VOSviewer programı tercih edilmiştir. Ayrıca bilimsel haritalama tekniklerinde uzaklık 

tabanlı ve grafik tabanlı haritalar olmak üzere iki tür haritalama tekniği bulunmaktadır. Uzaklık tabanlı 

haritalama, iki öğe arasındaki mesafeyi ve öğeler arasındaki ilişkinin gücünü yansıtmaktadır. Grafik tabanlı 

haritalama teknikleri ise, iki öğe arasındaki mesafeyi dikkate almadan sadece öğeler arasındaki ilişkinin 

gücünü yansıtan haritalardır. Bu iki haritalama tekniği de bibliyometrik araştırmalarda sıklıkla kullanılmakla 

birlikte her iki tekniğinde birbirlerine göre bazı zayıflıkları ve üstünlükleri bulunmaktadır. VOSviewer 

programı her iki tekniği de kapsayacak şekilde çok boyutlu ölçeklendirme yapabilmekte ve hem görsel 

haritaların yoğunluklarını (öğeler arasındaki mesafe) hem de öğeler arasındaki ilişkilerin gücünü görsel 

haritalama tekniğinde sunabilmektedir (Van Eck ve Waltman, 2010: 525). Ayrıca bibliyometrik analiz 

yönteminde hangi dokümanların kullanılacağı, hangi çalışmaların araştırma kapsamına dahil edileceği 

genellikle bibliyometrik araştırma yapan kişiler (aktörler) tarafından belirlenir (Glänzel, 2015: 2217). Bununla 

birlikte, çok disiplinli bir kapsama sahip olması ve çok sayıda bilimsel yayını içeriyor olması nedeniyle Web 

of Science Core Collection veri tabanı bibliyometrik araştırmalarda en sık kullanılan veri tabanıdır (Moed, 

2009: 14). Bu nedenle bu çalışmada bibliyometrik araştırmalarda sıklıkla kullanılan Web of Science Core 

Collection veri tabanı kullanılmıştır.  

Bu doğrultuda çalışmanın amacı, niş pazarlama yazınına ilişkin literatürde mevcut olan ana temaları 

belirleyerek pazarlama alanında bu olguya yönelik gelecek araştırma yönelimlerine kavramsal bir zemin 

hazırlamaktır. Nicel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada çalışmanın amacına yönelik olarak bibliyometrik 

analiz yönteminden yararlanılmıştır. Bibliyometrik analiz için VOSviewer 1.6.15 yazılım programı 

kullanılmıştır. Araştırma metodolojisinde pazarlama yazınında niş pazarlamaya yönelik çalışmaların sınırlı 

olması nedeniyle bu alanda Web of Science Core Collection veri tabanında yer alan tüm çalışmalar (makale, 

bildiri, kitap incelemesi vs.) araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Boolean taraması temel alınarak 

çalışmaların anahtar kelime kombinasyonu “niche marketing” şeklinde Web of Science Core Collection veri 

tabanında konu başlığı olarak taranmıştır. Araştırmada dil olarak İngilizce filtrelenmiştir. 1983 yılı öncesinde 

niş pazarlama yazınına ilişkin herhangi bir çalışmaya rastlanmadığı için araştırmada 1983-2020 yılları arasında 

yer alan 37 yıllık periyotta 32 adet çalışma bibliyometrik analiz ile incelenmiştir.  

4. Bulgular 

Web of Science Core Collection veri tabanında 1983-2020 yılları arasında yayımlanan 32 adet niş pazarlama 

çalışmasının 15 adeti makale, 6 tanesi bildiri, 5 kitap kritiği, 2 tanesi kitap bölümü ve 4 tanesi ise diğer 

yayınlardan oluşmaktadır. Ayrıca bu çalışmaların başta işletme alanı olmak üzere, ekonomi, yönetim, radyo 

televizyon, üretim yönetimi gibi çeşitli kategorilerde yayınlandığı tespit edilmiştir. İncelenen çalışmaların 

yıllara göre yayın sayıları ve toplam atıf sayıları ise Şekil 1.’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. Yıllara Göre Toplam Yayınların Yayın Yıllarına ve Atıf Sayıları 
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Şekil 1.’de yer alan niş pazarlama yazınına ilişkin toplam yayın sayıları grafiği incelendiğinde bu alanda 

yapılan çalışmaların 2000’li yıllardan sonra artış göstermeye başladığı, 2008 yılına kadar olan sürede belirli 

aralıklar ile yayınların yapılmaya devam ettiği gözlemlenmektedir. 2016 yılından sonra günümüze gelen 

süreçte yayınların ivme kazanarak artış gösterdiği görülmektedir. Yıllara göre atıf sayıları incelendiğinde ise 

genel olarak atıf sayılarında her yıl belirli bir oranda artış olduğunu söylemek mümkündür. Niş pazarlama 

yazınında yer alan çalışmaların daha kapsamlı bir incelemesini sunabilmek için Tablo 1.’de en çok atıf yapılan 

yazarların ve yazarların çalışmalarını yayınladıkları dergilerin listesi yer almaktadır. 

Tablo 1. En Çok Atıf Yapılan Yazar ve Dergi Dağılımı 

Yazarlar Dergi 
Toplam Atıf 

Sayısı 

Yıllık Ortalama 

Atıf Sayısı 

Brown (1995) Organization Studies 37 1.42 

Drea ve Hanna (2000) Transportation Journal 14 0.67 

Clemenson ve Lane (1997) 
Rural Employment: An International 

Perspective 
13 0.54 

Fox vd. (2008) Foodborne Pathogens And Disease 8 0.62 

Malin (2010) Media Culture & Society 6 0.55 

Hollingsworth (2001) Food Technology 6 0.3 

Eaton (2006) Literature-Film Quarterly 3 0.2 

Anzaku ve Salau (2017) Journal of Agricultural Extension 2 0.5 

Hamlin vd. (2016) 
Renewable Agriculture And Food 

Systems 
1 0.2 

Stenport (2013) 
Education of The Filmmaker In Europe, 

Australia, And Asia 
1 0.13 

Yim (2010) Actual Problems Of Economics 1 0.09 

Tablo 1 değerlendirildiğinde en çok atıf yapılan çalışmanın Brown’a (1995) ait olduğu görülmektedir. Ancak 

bu çalışmanın esasen yönetim alanına ait olduğu görülmüştür. Çalışmanın ele aldığı ana yaklaşımın niş 

pazarlamadan ziyade örgütlerdeki politik süreçlerdir. Bununla birlikte Drea ve Hanna’nın (2000) demiryolu 

taşımacılığındaki yolcu hizmetleri açısından ele aldığı çalışması pazarlama alanında en çok atıf alan çalışma 

olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada da niş pazarlama segmentasyon temelli bir yaklaşımla ele 

alınmıştır. Ayrıca yazında en çok atıf alan diğer çalışmalar da incelendiğinde, farklı alanda yapılan çalışmalar 

olduğu kadar (Fox vd., 2008)  pazarlama alanında çeşitli niş pazarlarda uygulamalı çalışmalar da (Anzaku ve 

Salau, 2017) mevcuttur. Niş pazarlama yazınına ilişkin ortak yazarlık analizi yayınların yapıldığı kurumlar 

bazında incelenmiştir. Kurumlara ilişkin ortak yazarlık analizi sonuçları Tablo 2.’de yer almaktadır.  

Tablo 2. Niş Pazarlama Yazınına İlişkin Üniversiteler Açısından Ortak Yazarlık Analizi 

Üniversite Yayın Sayısı Toplam Atıf Sayısı 

Auburn Üniversitesi 1 14 

Western Illinois Üniversitesi 1 14 

Agriculture and Agri-Food Canada 1 13 

Kansas State Üniversitesi 1 8 

Pittsburgh Üniversitesi 1 6 

Azusa Pacific Üniversitesi 1 3 

Zhejiang Üniversitesi 1 2 

Nasarawa State Üniversitesi 1 2 

Monash Üniversitesi 1 1 

Otago Üniversitesi 1 1 

Illinois Üniversitesi 1 1 

Southern Indiana Üniversitesi 1 0 

Niş pazarlama yazınına ilişkin ele alınan çalışmalarda Auburn Üniversitesi’ne ait bir çalışma, Western Illinois 

Üniversitesi’ne ait bir çalışma ve Agriculture and Agri-Food Canada’ya ait bir çalışma bulunmakta ve bu 
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üniversiteler tarafından yapılan çalışmalar en çok atıf alan çalışmalar olduğu görülmektedir. Tablo 2.’de yer 

alan kurumlar genel olarak değerlendirildiğinde üniversitelerin ABD’de ve yazına ilişkin çalışmaların 

genellikle Avrupa ülkelerinde olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca ortak yazarlık analizi kapsamında birlikte en 

çok yayın yapan yazar çiftleri VOSviewer programı aracılığıyla analiz edilerek Şekil 2.’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 2. Niş Pazarlama Yazınına İlişkin Ortak Yazarlık Analizi 

Şekil 2’de yer alan görselde yazında en çok etkiye sahip olan yazarların Anzuka, Cuthbert ve Hsu gibi yazarlar 

olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca niş pazarlama yazınında etkisi olan yazarların çalışmalarının genellikle 2010 

yılından sonra yapıldığı ve bu süreçten sonra ortak yazarlık ağlarının da etkisinin arttığı tespit edilmiştir. Niş 

pazarlama yazınında ele alınan çalışmaların atıf analizi ise yazar temelli incelenmiş olup Şekil 3’te atıf 

analizinin sonuçları sunulmuştur. 

 
 

Şekil 3. Niş Pazarlama Yazınına İlişkin Atıf Analizi 
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Niş pazarlama çalışmalarının atıf analizi sonuçları değerlendirildiğinde yazında en fazla atıf yapılan 

çalışmaların Brown (1995), Drea ve Hanna (2000), Hollingsworth (2001), Eaton (2006), Malin (2010) ve Anzaku 

ve Salau (2017) ait olan çalışmalar olduğu tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında bibliyografik eşleme analizi 

ise ülkeler baz alınarak yapılmış olup analiz sonuçları Tablo 3.’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Yazınına İlişkin Ülkeler Açısından Bibliyografik Eşleme Analizi 

Ülke Yayın Sayısı Toplam Atıf Sayısı Ağ Bağlantı Gücü 

Kanada 2 14 82 

Yeni Zelanda 1 1 82 

Çin 2 0 8 

Türkiye 1 0 5 

Nijerya 1 2 3 

ABD 10 33 2 

Ortak yazarlık analizi sonucunda en çok yayın yapılan ülkenin ABD olduğu tespit edilmiştir. Bibliyografik 

eşleme analizi ise atıf temelli bir analiz olmak ile birlikte, birbirleri ile doğrudan bağlantısı bulunmayan ancak 

benzer referansları kullanan yayınların tespit edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu doğrultuda benzer 

referans listesine sahip olan yayınların birbirleri ile ilişkili olduğu düşüncesiyle bu teknik alanda hakim olan 

yazar, ülke veya kurum ağlarının ortaya çıkarılmasında kullanılmaktadır. Bu çalışmalara en fazla atıf yapan 

çalışmaların sırasıyla Kanada, Yeni Zelanda, Çin ve Türkiye gibi ülkeler olduğu tespit edilmiştir. Bibliyografik 

eşleme analizi ve ortak yazarlık analizi sonuçları birlikte değerlendirildiğinde mevcut niş pazarlama 

yazınında ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin egemen olduğu ancak son yıllarda ise Uzak Doğu 

ülkeleri ve Türkiye, Nijerya gibi farklı ülkelerde de çalışmaların olduğu gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda 

yazınının farklı ülkelerde ve farklı kültürlerde çalışılarak özellikle uygulamalı çalışmalar bakımından 

genişlediği ifade edilebilir. Niş pazarlama yazınında öne çıkan kavramların belirlenmesi amacıyla ise ortak 

varlık analizi yapılmıştır. Ortak varlık analiz sonuçları ise Şekil 4.’te sunulmuştur.  

 

Şekil 4. Niş Pazarlama Yazınına İlişkin Ortak Varlık Analizi 

Niş pazarlama yazınında öne çıkan temaları belirlemek amacıyla yapılan ortak varlık analizi sonucunda, 

yazında tarım, giyim, tekstil, bilgi teknolojileri gibi kavramların bir arada kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla niş pazarlama yazınında yapılan çalışmaların farklı sektörlerde farklı uygulama alanlarında 

çalışıldığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte özellikle son yıllarda girişimcilik ve işletme kelimelerinin 
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ön plana çıkmasıyla küçük işletmelerde ve girişimcilik alanlarında niş pazarlama çalışmalarının arttığı ve niş 

pazarlamanın farklı alanlarda çalışılmaya başlandığı ifade edilebilir. Bununla birlikte özellikle Türkiye 

kelimesinin ön plana çıkması Türkiye’de de niş pazarlamaya yönelik çalışmaların alanda hakim olmaya 

başladığını ve Türkiye menşeili çalışmalar için niş pazarlama kavramının özellikle 2010 yılından sonra daha 

görünür hale geldiği söylenebilmektedir.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmanın temel amacı, pazarlama literatüründe nispeten daha az ele alınan bir kavram olan niş 

pazarlamanın bibliyometrik yöntemi ile analiz edilerek pazarlama yazınında niş pazarlama konusunda 

yapılan çalışmaların mevcut yazın içerisinde gelişiminin incelenmesidir. Bu doğrultuda, çalışmada 

VOSviewer programı aracılığıyla Web of Science Core Collection veri tabanında 1983-2020 yılları arasında 

yayımlanan 32 adet niş pazarlama çalışması incelenmiştir. Çalışmada bibliyometrik analiz yöntemi ile ortak 

varlık, ortak atıf, ortak yazar, bibliyografik eşleşme analizleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda niş pazarlama 

yayınlarında 2017 yılında bir artış olduğu, en çok atıf alan çalışmanın Brown’a (1995) ait olduğu, yapılan 

çalışmaların ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yazında en çok 

etkiye sahip olan yazarların Anzuka, Cuthbert ve Hsu gibi yazarlar olduğu, Brown (1995), Drea ve Hanna 

(2000), Hollingsworth (2001), Eaton (2006), Malin (2010) ve Anzaku ve Salau’nun (2017) çalışmaları ise en çok 

atıf alan çalışmalar olduğu gözlemlenmiştir. En fazla atıf yapan çalışmaların Kanada, Yeni Zelanda, Çin ve 

Türkiye gibi ülkelerde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca niş pazarlamanın yazında tarım, giyim, tekstil, 

bilgi teknolojileri gibi kavramların bir arada kullanıldığı tespit edilmiştir. Ortak varlık analizi sonuçları 

değerlendirildiğinde, niş pazarlamanın pazarlama yazınında görünür hale geldiği 2000’li yıllarda daha çok 

bilgi teknolojileri alanında incelendiği ve bu araştırma alanlarının yıllar içerisinde tarım, giyim, tekstil gibi 

farklı sektörlerde gelişim göstererek özellikle uygulamalı çalışmaların yazına katkı sağladığı ifade edilebilir. 

Teorik perspektiften bu sonuçlar değerlendirildiğinde ise, niş pazarlamanın pazara ilk giren avantajına sahip 

olması gibi bir pazar segmentasyonu bakış açısından girişimcilik, ürün ve pazar yeniliği kavramlarının ön 

plana çıkmasıyla niş pazarlamanın yazında bir pazarlama stratejisi olarak ele alındığını göstermektedir.   

Bibliyometrik araştırmalar mevcut yazının kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek belirli bir alanda oluşan bilgi 

birikimi hakkında sistematik bir derleme imkanı sunan araştırmalardır. Bu çalışma da niş pazarlamaya ilişkin 

mevcut literatürde oluşan bilgi birikimini değerlendirerek yazının gelişimine katkı sunmaktadır. Ancak niş 

pazarlama çalışmalarının literatürde halen gelişim göstermeye devam ettiği açıktır. Bu noktada yazında farklı 

sektörlerde niş pazarların tespit edilmesine yönelik uygulamalı araştırmaların yapılmasına devam edilmesi 

özellikle pazarlama uygulamacılarına yönelik katkı sağlayabilecektir. Bunun yanı sıra teorik katkıların 

sağlanmasına yönelik sınırlı sayıda çalışmanın mevcut olması niş pazarlama kavramının pazarlama 

kapsamında ele alınan diğer kavramlar gibi net bir şekilde açıklanamamasına neden olmaktadır. Özellikle niş 

pazarlamanın kavramsal gelişimi açısından teorik çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

nedenle gelecek araştırma yönelimlerinde niş pazarlama kavramının hem pazarlama uygulamacıları hem de 

teorisyenlerine yönelik uygulamalı çalışmaların yanı sıra teorik çalışmaların da yapılması önerilmektedir. 

Türk yazınında niş pazarlamaya yönelik yapılan çalışmalar yoğunluklu olarak turizm sektörünü ele 

almaktadır (Ercan, 2007; Kaşlı vd., 2009; Güreş ve Akgül, 2010; Akyol, 2015; Sert, 2017; Çiftci ve Öğretmenoğlu, 

2018; Kunt, 2018). Bununla birlikte mevcut yazında niş pazarlama kavramının girişimcilik ve bilgi teknolojileri 

gibi kavramlar ile ilişkilendirildiği gözlemlenmiştir. Gelecek araştırma yönelimlerinde gelişmekte olan 

sektörler kapsamında ele alınan ve işletmelere rekabet avantajı sağlayabilecek teknoloji gibi farklı sektörlerde 

niş pazarlar değerlendirilerek uygulamalı araştırmalar gerçekleştirilebilir. Ayrıca niş pazarlama kavramının 

teorik olarak gelişim süreci dikkate alınarak, niş pazarlamanın pazar segmentasyonu bakış açısından stratejik 

bakış açısına doğru evrildiği dikkate alındığında, gelecek araştırmalarda niş pazarların stratejik bir unsur 

olarak değerlendirilmesine yönelik farklı çalışmaların yapılması önerilmektedir.  

Mevcut niş pazarlama yazının bibliyometrik analiz yöntemi ile değerlendirildiği bu çalışmanın bazı 

sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu çalışmada incelenen yayınlar yüksek kaliteli hakemli dergilerin bir arada yer 

alması nedeniyle Web of Science Core Collection veri tabanından elde edilmiştir. Dolayısıyla elde edilen 

yayınların sadece belirli bir veri tabanından elde edildiği yönündeki sınırlılığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Gelecek araştırmalarda Scopus, Google gibi farklı veri tabanlarının da değerlendirilerek araştırma kapsamının 

genişletilmesi gereklidir. Ayrıca bu çalışmada bibliyometrik analizlerde bibliyometirk haritalama tekniğini 
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kullanması ve çok sayıda veriyi aynı anda değerlendirebilmesi nedeniyle VOSviewer programı tercih 

edilmiştir. Bibliyometrik haritalama tekniğine dayalı Cite Space ve Bibexcel gibi programlar temel 

bibliyometrik analizlerin yanı sıra farklı analiz türlerine imkan sağlaması nedeniyle gelecek araştırmalarda 

kullanılabilir. Bu çalışmada çalışmanın verilerinin elde edildiği zaman aralığı çalışmanın bir diğer kısıtını 

oluşturmaktadır. Tüm disiplinlerde olduğu gibi hem pazarlama hem de niş pazarlama yazının zaman 

içerisinde gelişeceği göz önünde bulundurulduğunda, çalışmanın sonuçlarının farklı zaman dilimlerinde 

farklılık göstereceği dikkate alınarak boylamsal analiz imkânı sunan bibliyometrik yöntem ile yapılacak 

çalışmaların tekrarlanması önerilmektedir. Bununla birlikte çalışmada sadece bibliyometrik analiz 

sonuçlarına yer verilmiştir. Niş pazarlama yazınının teorik temelleri bibliyometrik analiz sonucunda elde 

edilen ana temalar çerçevesinde sübjektif bir yaklaşım ile değerlendirilmektedir. Bu nedenle gelecek 

araştırmalarda bibliyometrik analiz ile birlikte, niş pazarlama yazınındaki eğilimlerin içerik analizi ve meta 

analiz gibi farklı analiz yöntemleri birleştirilerek değerlendirilmesi önerilmektedir.  
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Purpose – Entrepreneurship is a major force that forms the economic basis of developed countries 

today. Entrepreneurs contribute greatly to the strengthening of the economy by using resources 

effectively, generating innovative ideas, providing employment opportunities, and creating various 

markets. Each of the entrepreneurial individuals has various personality traits. This study aims to 

compare entrepreneurs' personality traits with demographic factors. 

Design/methodology/approach – The data used in the study were obtained from 281 entrepreneurs 

who have their own business in Erzincan province between 01.05.2019-01.07.2019, using the survey 

method, which is the primary data collection tool. The Survey forms were analyzed with SPSS for 

Windows 20.0. 

Findings – In the study it is found that female entrepreneurs are more extroverted than male 

entrepreneurs while the agreeableness levels of male entrepreneurs are higher than female 

entrepreneurs, single entrepreneurs are more extroverted than married entrepreneurs while the 

level of conscientiousness of married entrepreneurs is higher than single entrepreneurs, 

conscientiousness levels of aged 43 and over entrepreneurs are higher than other age groups while 

young entrepreneurs were found to have more openness than older entrepreneurs. Agreeableness 

levels of entrepreneurs with postgraduate are higher than entrepreneurs at other education levels. 

As education increases, agreeableness increases. Conscientiousness levels of entrepreneurs with 

postgraduate are higher than other education levels. As education increases, conscientiousness 

increases. 

Discussion – It was seen that some dimensions of the personality traits of the entrepreneurs were 

statistically significant in terms of demographic variables. Previous studies on the subject were 

examined, similar and different results were compared with this research. In entrepreneurship 

research, it was emphasized that personality traits and demographic factors are important and 

should be the subject of other studies in different place time and examples in the future. Some 

suggestions have been made to support especially women and young entrepreneurs. 

1. Introduction  

Entrepreneur and entrepreneurship concepts appear in many areas to increase the quality of life of individuals 

and countries. This concept, which has many economic, psychological, sociological, cultural, and technical 

dimensions, is extremely important for both countries and individuals. Society's level of development is 

associated with entrepreneurial activities. The development levels of the countries depend on the 

entrepreneurship power of the people in that country. It is observed that entrepreneurship is evaluated in a 

wide range from countries 'economic growth to employment, from individuals' welfare to competition 

strategies in the international arena. 

The concept of entrepreneurship is expressed as one of the basic parameters required for the revival of the 

country's economy, gaining dynamism and increasing the welfare level of the country for developing and 

underdeveloped countries (İşcan & Kaygın, 2011). The concept of entrepreneurship means inventiveness, 

which is necessary for economic development and creates innovation (Wong et al., 2005). Entrepreneurs are 

people, who can see opportunities compared to other people, create inventions, and introduce people with 

these inventions (Oosterbeek et al., 2010). Entrepreneurship is a driving force against negativities by creating 

innovations in rapidly changing economic conditions. Entrepreneurs contribute greatly to the strengthening 
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of the economy by using resources effectively, generating innovative ideas, providing employment 

opportunities and creating various markets.  

When the studies on entrepreneurship are examined, it is seen that many factors are effective in the emergence 

of entrepreneurship. In addition to environmental and social conditions, personality traits are also important 

in the emergence of entrepreneurship (Frese & Rauch, 2008). Personality traits are an extremely important 

factor in the development of entrepreneurship. Especially in recent years, the increase in the number of studies 

on 'entrepreneurial personality' clearly reveals this (Yılmaz & Sözcan, 2019). 

Many ideas have been put forward about personality traits. Studies have shown that personality studies can 

be compiled based on five factors. These factors (named as big five) are; extraversion, neuroticism, kindness, 

openness, agreeableness, and conscientiousness. Among the personality traits models developed to date, it is 

the big five model that is widely accepted. The big five personality theory seems to combine different views 

under one roof (Hough & Ones, 2001). 

Among the reasons that the big five personality model is accepted by researchers and is widely used in 

personality research; It can be said that (i) the model is based on longitudinal and empirical studies, (ii) the 

measured features continue over time, (iii) it has some biological basis, (iv) it is valid in different cultures and 

groups, and (v) it is easy to use and can be evaluated psychometrically (Costa & McCrae, 1992). These 

personality factors have been accepted in many fields and are widely used in the field of management science. 

For example; It has been observed that a big five personality model is used to determine relationships in areas 

such as management strategies, leadership, career, organizational citizenship (Erkuş & Tabak, 2009). 

Studies on the big five personality traits of Entrepreneurs are generally discussed together with 

entrepreneurial tendencies, team performance, business performance, and the life span of the enterprise 

(Kayasandık et al., 2015). So it is not easy to find a study that compares the personality traits and demographic 

variables of the entrepreneurs alone. Also, the fact that the study is carried out in Erzincan, which is one of the 

development priority areas in the Eastern Anatolia Region of Turkey, makes the study different. 

The study seeks an answer to the question that “Do the personality traits of entrepreneurs differ in terms of 

demographic variables?”. 

2. Literature Survey  

Personality is defined as a combination of physical, mental, and spiritual characteristics that distinguish a 

person (Şimşek & Akgemci, 2003). There are characteristics inherent in individuals and their environment has 

an effect on personality formation. The personality formed by the effect of the environment reflects the general 

characteristics of the human communities and the people they live in (Yelboğa, 2006). 

Researchers working in the field of personality have focused on a big five personality model in order to 

organize personality-related approaches within a broad framework and to eliminate the confusion in the 

literature (Taggar et al. 1999). The big five personality model has become an open, powerful, and 

understandable model, developed by studying thousands of traits that people use to describe themselves and 

others (Hart et al., 2007). Norman Anderson stated that there are 555 traits used to describe personality traits. 

In the research, students studying at university were asked to indicate how much they could love an individual 

with existing traits. In this research carried out in 1960, it was revealed that the most loved personality trait 

was sincerity. When the 60 personal characteristics that are distinguished by the results of the study are ranked 

according to the most loved and least popular; sincere, honest, understanding, loyal, realistic, and reliable 

traits are in the first six places. The unrealistic, dishonest, cruel, evil, deceitful, and liar features are the first six 

disliked features (Güney, 2011).   

Research on determining important personality traits began with Allport, continued with Cattell and Eysenck, 

and gained a new dimension in the early 1980s as a result of research by Robert McCrea and Paul Costa. These 

researchers, who researched the continuity and structure of the personality using the factor analysis method, 

mainly focused on the dimensions of extraversion and neuroticism. After a while, they added a new dimension 

called openness. Supporting a three-factor personality model, McCree and Costa concluded that the 

personality was five-dimensional as a result of their researches between 1983 and 1985, and added the 

dimensions of agreeableness and conscientiousness (İnanç & Yerlikaya, 2011). 
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Extraversion: Individuals with high extraversion dimensions are positive, social, energetic, cheerful, 

dominant, ambitious, and interested in others; Individuals with low extraversion dimensions are defined as 

shy, calm, and lonely (Bono et al., 2002). In addition, it is claimed that people with high extroverted personal 

qualities are sensitive to reward (Doğan, 2013). According to research, extroverted people are at a higher level 

than introverted people in marketing, sales and leadership positions (Özkalp, 2004). These people take part in 

attractive businesses and organizations and evaluate the opportunities they face. Individuals with this 

personality trait are people who successfully attract the attention of others and want to be blurred in social 

environments (Deniz & Erciş, 2008). Costa and McCrae (1992) argue that there are six basic facets related to 

extraversion personality traits. These facets are; warmth, gregariousness, assertiveness, activity, excitement-

seeking, positive emotions.  

Neuroticism: Another personality factor is neuroticism; tendency to experience negative emotions such as 

guilt, irritability, sadness, and fear. In this context, people with high neuroticism are anxious, insecure, 

withdrawn, and nervous. People with low neuroticism feel comfortable, confident, and patient (Costa & 

McCrae, 1995; Bacanlı et al., 2009). They are emotionally consistent people and are balanced, calm, flexible and 

comfortable in dealing with other people. People with less emotional determination are more excited, anxious, 

and their mood can change very quickly. People with high emotional stability are better able to cope with the 

stress of managing others than those with low emotional stability (Özkalp, 2004). As a result of their research, 

Costa and McCrae (1992) formed six basic attributes related to the neurotic personality structure. These 

adjectives are as follows; anxiety, hostility, depression, self-consciousness, impulsiveness, and vulnerability. 

These people are constantly worried, depressed, experiencing at least one of the feelings of tension and anger, 

and experiencing the feeling of these emotions. Although their self-esteem is low, they are individuals with 

belief in surrealism, pessimistic feelings, having constant ups and downs in their lives, and low levels of 

emotional balance (Bulut, 2017). 

Openness: Openness is the most cognitive feature in the big five personality traits. In this context, people who 

are open to high levels of development are entrepreneurial, original, creative, and curious. Those with low 

openness to development are considered traditional, conservative, and indifferent (Bono et al., 2002). People 

with a high level of openness are regarded as entrepreneurs, art-related, able to develop new ideas and 

productive individuals (Somer et al., 2002). As a result of their work in 1985 and 1992, McCray and Costa 

formed six facets about openness to experience as part of their personality structures. These facets are fantasy, 

aesthetics, action, feeling, ideas, and values. 

Agreeableness; People with high agreeableness levels are defined as reliable, straightforward, soft-headed, 

self-sacrificing, and humble (Bono et al., 2002). People with high agreeableness features are empathetic, 

respectful and understanding. Disoriented, disappointed and grumpy people show signs of poor 

agreeableness (Erkuş & Tabak, 2009). As a result of their work, McCrae and Costa formed six main facets 

regarding agreeableness. These facets are; trust, straightforwardness, altruism, compliance, modesty, and 

tender-mindedness.   

Conscientiousness: This personality trait is associated with traits such as obedience, regularity, discipline, 

responsibility, orientation to success. While people with high conscientiousness factors are defined as 

ambitious and success-oriented individuals; people with low levels are defined as unplanned, undisciplined 

and deferral individuals (Costa & McCrae, 1995). Conscientious persons are also disciplined. According to 

various research results, it has been understood that people who score high on this personality trait are more 

successful in both autonomous and hierarchical responsibilities (Özkalp, 2004). McCrae and Costa (1992) and 

Costa McCrae and Dy (1991) stated that there are six facets that measure "conscientiousness" in their work. 

These facets are; competence, order, dutifulness, achievement striving, self-discipline, and deliberation. These 

adjectives define the conscientiousness aspect of the five-factor personality traits theory, as well as trends such 

as working at higher performance than expected, being determined and careful, being ready for anything to 

solve problems, thinking carefully, and not interrupting work. As people's conscientiousness levels increase, 

motivation and job satisfaction also increase (Somer, 1998).   

In the literature, it has been observed that the descriptive role of the personality dimensions suggested 

theoretically in different sample groups has been investigated (McCrae & Costa, 1985; 1987; Hurley, 1998; 
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Caligiuri, 2000; Thompson et al., 2002). Five-factor sizes have been the subject of research for various 

professional groups (Barrick & Mount, 1991; Borges & Gibson, 2005). 

3. Methods 

In the study, it was aimed at whether the demographic factors and the five-factor personality traits of 

entrepreneurs differ. The sample of the research; the research was carried out on people who have their own 

business in Erzincan. In the year of this research, 9085 entrepreneurship activities were carried out in Erzincan 

province (TUIK, 2019). In the research, simple random sampling was used. The questionnaires were 

distributed by hand between 01.05.2019-01.07.2019 and collected back. 400 questionnaires were distributed 

and 281 of the questionnaire forms were returned and evaluated. The questionnaire was analyzed by SPSS 

20.0 package program. 

Data collection tool; In order to measure personality traits, data were collected with questionnaire forms 

consisting of 44 questions and 4 questions for demographic characteristics and 48 questions in total. In the 

research, data was collected through a questionnaire developed by using various scales and questions, whose 

validity and reliability was tested, which were previously developed for certain purposes in the literature.  

In the second part of the questionnaire form, in order to measure personality traits, there is a Big Five Inventory 

(BFI) developed by Benet-Martinez and John (1998) and adapted by Sümer and Sümer (2005). The scale 

consists of a five-point Likert type (1: never disagree, 5: absolutely agree) 44 items. There are 5 factors in the 

scale: extroversion, neuroticism, agreeableness, conscientiousness, openness. Extroversion dimension consists 

of 8 questions, neuroticism dimension 8 questions, agreeableness dimension 9 questions, conscientiousness 

dimension 9 questions, and openness dimension 10 questions. 

The model of the study is shown in figure 1: 

Figure 1. Research model 

The hypotheses of the research are as follows: 

H1: There is a significant difference between gender factors and personality traits. 

H2: There is a significant difference between marital status and personality traits. 

H3: There is a significant difference between age and personality traits. 

H4: There is a significant difference between the education level and personality traits. 

3. Results 

In the research, the percentage and frequency analysis of the demographic variables, t-test, and ANOVA 

results of the participants were made. 

The demographic characteristics of the entrepreneurs participating in the study are given in Table 1. 

Table 1. Demographic Variables 

 Frequency Percentage (%) 

Gender   

Women 102 36,3 

Men 179 63,7 

Marital Status   

Married 181 64,4 

PERSONALITY TRAITS  
- Extroversion 

- Neuroticism 

- Openness 

- Agreeableness 

- Conscientiousness 

DEMOGRAPHIC FACTORS 

- Gender 

- Marital Status 

- Age 

- Education 
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Single 100 35,6 

Age   

18-30 128 45,6 

31-43 58 20,6 

44 and over 95 33,8 

Educational Status   

Primary School 111 39,5 

High School 82 29,2 

Undergraduate 43 15,3 

Postgraduate and over 45 16,0 

Total 281 100,0 

When Table 1 is examined; 36.3% of the entrepreneurs are women and 63.7% are men. While 64.4% are 

married, 35.6% are single; 45.6% of them are between the ages of 18-30, 20.6% of them are between the ages of 

31-43 and 33.8% of them are over the age of 44; 39.5% were primary school graduate, 29.2% were high school 

graduate, 15.3% were undergraduate and 16% were postgraduate and over. 

According to the t test and variance analysis, significant differences were found between some demographic 

factors and the personality traits of the participants. 

Looking at the group statistics, in the analysis; 

Table 2. T-Test Results Regarding the Gender and Personality Traits Sub-Dimensions of Entrepreneurs 

Variables Gender N 𝐗 ̅ T Sig. (p) 

Extroversion 
Female 102 28,2059 

2,901 0,004 
Male 179 26,6257 

Neuroticism 
Female 102 29,5743 

1,229 0,220 
Male 179 28,8045 

Agreeableness  
Female 102 28,1863 

-4,028 0,000 
Male 179 30,6704 

Conscientiousness 
Female 102 30,0392 

-0,375 0,708 
Male 179 30,2682 

Openness 
Female 102 30,1373 

-1,266 0,207 
Male 179 31,3352 

When the t-test results of the entrepreneurs' gender and big five personality traits are examined; A significant 

difference can be mentioned in extroversion and agreeableness variables (p <0.05). According to the averages, 

while female entrepreneurs are more extroverted than male entrepreneurs, the agreeableness levels of male 

entrepreneurs are higher than female entrepreneurs. H1 hypothesis was partially accepted as a result of 

significant difference between extroversion and agreeableness dimensions, and gender factor. 

Table 3. T-Test Results Regarding Participants' Marital Status and Personality Traits Sub-Dimensions 

Variables 
Marital 

Status 
N 𝐗 ̅ T Sig. (p) 

Extroversion 
Married  181 26,5138 

-3,546 0,000 
Single 100 28,4400 

Neuroticism 
Married 181 29,1381 

0,251 0,802 
Single 100 28,9798 

Agreeableness  
Married 181 29,6906 

-0,344 0,731 
Single 100 29,9100 

Conscientiousness 
Married 181 30,7072 

2,420 0,016 
Single 100 29,2400 

Openness 
Married 181 31,1326 

0,685 0,494 
Single 100 30,4800 
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When the marital status and the t-test results regarding the big five personality traits of entrepreneurs are 

examined; A significant difference can be mentioned in extroversion and conscientiousness variables (p <0.05). 

According to the averages, while single entrepreneurs are more extroverted than married entrepreneurs, the 

level of conscientiousness of married entrepreneurs is higher than single entrepreneurs. H2 hypothesis was 

partially accepted as a result of significant difference between the extroversion and conscientiousness 

dimensions, and marital status. 

Before looking at the ANOVA Test results regarding the age and personality traits sub-dimensions of the 

entrepreneurs participating in the survey, the homogeneity of the variables should be checked. This situation 

is given in Table 4. 

Table 4.  Homogeneity Test Regarding Age and Five Factor Personality Traits Sub-Dimensions of 

Entrepreneurs 

Homogeneity Test 

 Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

Extroversion 1,164 2 278 0,314 

Neuroticism 0,827 2 277 0,439 

Agreeableness 2,482 2 278 0,085 

Conscientiousness 6,128 2 278 0,620 

Openness 2,343 2 278 0,098 

When the p values of the variables are analyzed, it can be said that they are homogeneous because each 

variable is greater than 0.05 and in this case, the Tukey test was performed. 

Table 5. T-Test Results Regarding the Age and Personality Traits Sub-Dimensions of the Participants 

Variables Age Variable 
Mean 

(�̅�) 
F Sig. (p) 

Extroversion 

18-30 

31-43 

44 and over 

27,3203 

26,5862 

27,4105 

0,704 0,496 

Neuroticism 

18-30 

31-43 

44 and over 

29,1172 

28,6034 

29,3298 

0,377 0,686 

Agreeableness 

18-30 

31-43 

44 and over 

29,3203 

29,5517 

30,5053 

1,542 0,216 

Conscientiousness 

18-30 

31-43 

44 and over 

29,2669 

39,7414 

31,6526 

6,853 0,001 

Openness 

18-30 

31-43 

44 and over 

32,5703 

30,4655 

28,9158 

6,618 0,002 

The statistically significant difference between the ages and big five personality traits of entrepreneurs is due 

to conscientiousness and openness dimensions. H3 hypothesis was partially accepted as a result of significant 

difference between the extroversion and conscientiousness dimensions, and age. 

 Tukey test results should be checked to understand which groups are significantly different. 
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Table 6.  Tukey Test Result Regarding Age and Conscientiousness Dimension 

Conscientiousness 

Tukey HSD   

Yaş N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

18-30 128 29,2969  

31-42 58 29,7414  

43 ve üzeri 95  31,6526 

Sig.  ,820 1,000 

Conscientiousness levels of entrepreneurs aged 43 and over are higher than other age groups. 

Conscientiousness levels increase with age. 

Table 7.  Tukey Test Result Regarding Age and Openness Dimension 

Openness 

Tukey HSD   

Age N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

43 and over 95 28,9158  

31-42 58 30,4655 30,4655 

18-30 128  32,5703 

Sig.  ,372 ,163 

The openness levels of entrepreneurs who are 18 and over 30 are higher than other age groups. Young 

entrepreneurs were found to have more openness than older entrepreneurs. 

Before looking at the ANOVA Test results regarding the education and the personality traits sub-dimensions 

of entrepreneurs, the homogeneity of the variables should be checked. This situation is given in Table 8. 

Table 8.  Homogeneity Test Regarding Age and Five Factor Personality Traits Sub-Dimensions of 

Entrepreneurs 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Extroversion ,695 3 277 ,556 

Neuroticism ,311 3 276 ,818 

Agreeableness 1,415 3 277 ,239 

Conscientiousness ,302 3 277 ,824 

Openness 1,361 3 277 ,255 

When the p values of the variables are analyzed, it can be said that they are homogeneous because each 

variable is greater than 0.05 and in this case, the tukey test was performed. 

Table 9. T-Test Results on Participants' Educational Status and Personality Traits Sub-dimensions 

Variable Education 𝐗 ̅ F Sig. (p) 

Extroversion 

Primary School 

High School 

Undergraduate 

Postgraduate and 

over 

26,8649 

26,8415 

28,0930 

27,8222 

 

1,262 

 

0,288 

Neuroticism 

Primary School 

High School 

Undergraduate 

Postgraduate and 

over 

29,1712 

28,3086 

29,5581 

29,8000 

 

1,082 

 

0,357 
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Agreeableness 

Primary School 

High School 

Undergraduate 

Postgraduate and 

over 

28,8108 

29,0122 

30,9302 

32,4000 

 

7,064 

 

0,000 

Conscientiousness 

Primary School 

High School 

Undergraduate 

Postgraduate and 

over 

29,0721 

30,3415 

31,1860 

31,6889 

 

4,063 

 

0,008 

Openness 

Primary School 

High School 

Undergraduate 

Postgraduate and 

over 

29,6036 

30,9756 

30,2558 

34,5778 

 

4,841 

 

0,003 

The significant difference between the educational level of entrepreneurs and the big five personality traits is 

due to the dimensions of agreeableness, conscientiousness and openness. H3 hypothesis was partially accepted 

as a result of significant difference between the agreeableness, conscientiousness and openness dimensions, 

and education level. Tukey test results should be checked to understand which groups are significantly 

different. 

Table 10.  Tukey Test Result Regarding Education and Agreeableness Dimension 

Agreeableness 

Tukey HSD   

Education N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Primary School 111 28,8108  

High School 82 29,0122  

 Undergraduate 43 30,9302 30,9302 

Postgraduate and over 45  32,4000 

Sig.  ,090 ,365 

Agreeableness levels of entrepreneurs with postgraduate are higher than entrepreneurs at other education 

levels. As education increases, agreeableness increases.  

Table 11.  Tukey Test Result Regarding Education and Conscientiousness Dimension 

Conscientiousness 

Tukey HSD   

 Education N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

 Primary School 111 29,0721  

High School 82 30,3415 30,3415 

 Undergraduate 43 31,1860 31,1860 

Postgraduate and over 45  31,6889 

Sig.  ,080 ,422 

Conscientiousness levels of entrepreneurs with postgraduate are higher than other education levels. As 

education increases, conscientiousness increases. 
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Table 12.  Tukey Test Result Regarding Education and Openness 

Openness 

Tukey HSD 

Education 
N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

 Primary School 111 29,6036  

High School 43 30,2558  

 Undergraduate 82 30,9756  

Postgraduate and over 45  34,5778 

Sig.  ,747 1,000 

Among the entrepreneurs participating in the questionnaire, those who have undergraduate education have 

a higher openness dimension than the other education level entrepreneurs. As education increases, openness 

increases. 

5. Conclusion and Discussion 

In this study, it was investigated whether there is a significant difference between personality traits and 

demographic factors of entrepreneurs. There is statistically significant (p<0.05) differences are founded 

between some personality traits dimensions and demographic variables so it can be said that the hypotheses 

of the study are partially accepted. In the study it is found that female entrepreneurs are more extroverted 

than male entrepreneurs while the agreeableness levels of male entrepreneurs are higher than female 

entrepreneurs, similarly in the previous studies women reported higher extraversion scores than men 

(Weisberg et al., 2011). In contrast to the findings of the study women consistently score higher than men on 

agreeableness factor (Costa et al., 2001; Keskin & Gündoğan, 2019). Single entrepreneurs are more extroverted 

than married entrepreneurs while the level of conscientiousness of married entrepreneurs is higher than single 

entrepreneurs, this situation can be evaluated as a product of the economic obligations and familial 

responsibilities of married workers (Solmuş, 2004). Conscientiousness levels of entrepreneurs aged 43 and 

over are higher than in other age groups while young entrepreneurs were found to have more openness than 

older entrepreneurs. Similar to this study, Rosen and Jerdee (1976) older people were perceived to be more 

conscientious. In contrast to the findings, younger people score higher than older ages on conscientiousness 

factors (Keskin & Gündoğan, 2019). Agreeableness levels of entrepreneurs with postgraduate are higher than 

entrepreneurs at other education levels. As education increases, agreeableness increases. Conscientiousness 

levels of entrepreneurs with postgraduate are higher than other education levels. As education increases, 

conscientiousness increases. According to the studies supporting this situation, as the level of education 

increases, the opportunity to take initiative, take responsibility and make independent decisions increases 

(Eren, 2000). 

When entrepreneurship is limited to only male entrepreneurs, a large part of entrepreneurship potential in the 

social sense will be ignored (Yılmaz & Günel, 2011). In terms of entrepreneurship characteristics, it is seen that 

men and women have similar characteristics. However, it is observed that women entrepreneurs have 

different motives, skill levels and vitality. Factors that push women to entrepreneurship have been the subject 

of many different studies. When the developed countries are analyzed, it is seen that the most prominent 

factors that direct male and female entrepreneurs towards starting their own business are the desire to be 

independent and to prove themselves. The driving and attractive factors are almost the same for all 

entrepreneurs, regardless of gender. However, the desire for flexible working conditions becomes more 

important for women entrepreneurs than for men entrepreneurs. One of the major factors that push women 

toward entrepreneurship is a flexible work opportunity that allows more household and familial duties to 

achieve work and family balance (Baron, 2002). 

Entrepreneurship is a major force that forms the economic basis of developed countries today. Countries can 

diversify their economies to the extent that they shape this power, as well as maintain their economic 

independence and increase their welfare level with higher technologies, new products, and innovative 

processes in their production. At this point, it is important to provide entrepreneurship training to young 

brains who can realize new business ideas, create an entrepreneurial culture, and to encourage individuals in 
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this way. Entrepreneurship contributes to the development and development of the country as well as 

providing success to the entrepreneurs. As the entrepreneurship tendency of the young population increases, 

the number of entrepreneurial individuals will increase, therefore the level of development of countries will 

increase in direct proportion. 

The importance of personality traits and entrepreneurship matters increases. In terms of entrepreneurship, it 

is very important for individuals to know themselves well. Entrepreneurship may mean life-long work. When 

an individual does not engage in entrepreneurship that suits his personality traits, perhaps he will have to 

deal with a job he does not like for life. Personality traits that reveal individual differences can enable us to 

obtain important data on entrepreneurship of individuals. Entrepreneurship, which is determined in 

accordance with personality traits, can be effective in making the individual happy and successful. 

There were some limitations in the study. It was not possible to generalize the results since the research was 

conducted in a single province. Considering the universe and the sample of the study a larger scale sample 

can be studied. The researchers who will study on the related subject can compare the results with different 

variables in different places and different times.  

As a suggestion in the study, practices such as providing entrepreneurship trainings, increasing consultancy 

services, increasing support for businesses and providing communication channels to entrepreneurs are 

important in terms of development of entrepreneurship in countries. Within the scope of supporting women 

and young entrepreneurs, many institutions and organizations should create financial models to mobilize the 

added value that women and young people will create for the economy. A wide range of financial support 

from government agencies to private banks should be the subject of either new business or existing 

investments to be enlarged especially by women and youth.                                
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Araştırma Makalesi  

Amaç – Araştırmada üniversite idari personelinin örgütsel kültür ve örgütsel bağlılık algıları ile bu algılar 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda üniversite idari personelinin 

örgütsel kültür ve örgütsel bağlılık algıları betimlenerek bu algıların personelin cinsiyetine, eğitim 

düzeylerine ve kıdemlerine bağlı olarak istatistiksel açıdan farklılaşıp farklılaşmadığı; ayrıca örgütsel 

kültür ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişki test edilmiştir. 

Yöntem – Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden olan ilişkisel araştırma deseninde yürütülmüştür. 

Tarama yöntemi denilen bu yöntem; geçmişte olmuş veya şimdi var olan bir durumu olduğu şekliyle 

açıklamayı amaçlayan bir yöntemdir (Karasar, 2008). İlişkisel tarama modelinde gerçekleştirilen 

araştırmanın evrenini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde görev yapmakta olan 343 idari personel 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu personelden gönüllük esasına göre araştırmaya katılan 

213 idari personelden oluşmaktadır. Araştırma verileri iki farklı ölçek kullanılarak Ekim-Kasım 2019 

tarihleri arasında toplanmıştır. 

Bulgular – Katılımcıların örgütsel kültür algılarında cinsiyet değişkenine göre istatistiksel açıdan 

farklılaşma tespit edilmemiş, örgütsel bağlılık algılarında ise duygusal bağlılık boyutunda erkek personel 

lehine farklılık gözlenmiştir. Katılımcıların örgütsel kültür algılarının güç kültürü, başarı kültürü ve destek 

kültürü boyutlarında; örgütsel bağlılık algılarının ise duygusal bağlılık boyutunda eğitim durumuna bağlı 

olarak farklılaştığı görülmüştür. Araştırmada son olarak, üniversite personelinin dört boyuttaki örgütsel 

kültür algılarının örgütsel bağlılık algılarındaki varyansı açıklama oranı duygusal bağlılık boyutunda %8, 

devam bağlılığı boyutunda %20, normatif bağlılık boyutunda ise %34 olarak hesaplanmıştır. 

Tartışma – Gerek bu araştırmada gerekse bu kapsamda daha önce yapılmış olan araştırmalarda ulaşılan 

sonuçlar, çalışanların görev yaptıkları örgütlerde aynı anda her dört örgütsel kültür eğilimini de belirli 

düzeylerde algıladıklarını göstermektedir. Araştırmada katılımcıların örgütsel bağlılık algılarına ilişkin 

betimsel bulgular, daha önce bu konuda yapılmış olan araştırma bulguları ile karşılaştırıldığında bulgular 

arasında bazı benzerlik ve farklılıklar görülmektedir. 
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Discussion – The conclusions reached in both this research and the previous researches show that 

employees perceive all four organizational culture trends at certain levels in their organizations. In the 

research, the descriptive findings of the participants' perceptions of organizational commitment are 

compared with the research findings made on this subject, and there are some similarities and differences 

between the findings. 

1. Giriş 

Örgütsel kültür ve örgütsel bağlılık, örgütsel davranış literatüründe üzerinde yaygın olarak araştırma yapılan 

kavramlar arasında yer almaktadır. Söz konusu literatür incelendiğinde, her iki kavramla ilgili olarak 

birbirinden bağımsız çok sayıda araştırma (Steers, 1977; Mowday, Steers ve Porter, 1979; Mottaz, 1988; Şişman, 

1993; İrmiş, 1995; Sevinç Güven, 1996; İnceoğlu, 2004; Bayram, 2005; Özkaya, Karakoç ve Kara, 2006; 

Kurşunoğlu ve Tanrıöğen, 2010; Durna ve Eren, 2011) yapıldığı, ayrıca bu iki kavramın karşılaştırmalı olarak 

birlikte ele alındığı birçok araştırma (Lok & Crawford, 1999; Erdem, 2007; Çavuş ve Gürdoğan, 2008; Gülova 

ve Demirsoy, 2012; Demir ve Öztürk, 2013) olduğu görülmektedir. Örgütsel kültür ve örgütsel bağlılık 

kavramları arasındaki ilişkinin ele alındığı bazı araştırmalarda bu kavramların, özellikle örgütsel kültür 

kavramının, tek boyutlu olarak betimlendiği görülmektedir (Kök ve Özcan, 2012; Akyürek, Toygar ve Şener, 

2013; Oran, 2016; Sökmen, Benk, ve Gayaker, 2017). Her iki kavramın birlikte ele alınıp farklı alt boyutlarda 

karşılaştırıldığı araştırmaların sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka ifadeyle, literatürde örgütsel kültür ve 

örgütsel bağlılık alt boyutları arasındaki ilişkinin incelendiği araştırma sayısının (Erdem, 2007; Gülova ve 

Demirsoy, 2012; Demir ve Öztürk, 2013; Acar, 2013) sınırlı olduğu görülmektedir. Örgütsel kültür ve örgütsel 

bağlılık tanımlamalarının dayandığı sınıflamalar dikkate alındığında, örgütsel kültür ve örgütsel bağlılık 

boyutlarının karşılaştırıldığı araştırma sayıları daha da azalmaktadır. Literatürde, örgütsel kültür ve örgütsel 

bağlılık kavramları arasındaki ilişki konusunda yapılan araştırmaların incelenmesi sonucunda, Harrison 

(1975) tarafından yapılan örgütsel kültür sınıflaması ile Meyer & Allen (1991) tarafından yapılan örgütsel 

bağlılık sınıflaması esas alınarak yapılan araştırma sayısının çok sınırlı olduğu tespit edilmiştir (Sezgin, 2010; 

Yavuz, 2010; Atan, 2018). Öte yandan, bu kapsamda yükseköğretim kurumları üzerinde yapılan 

araştırmaların genelde akademik personel üzerinde yapılmış olduğu, idari personel üzerinde yürütülen 

araştırmalara pek rastlanmadığı görülmektedir. 

Örgütsel kültür ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerinde yapılmış olan araştırma sayıları ile ilgili olarak, yukarıda, 

kısaca ifade edilen boşluğu doldurma düşüncesinden hareketle, üniversite idari personeli üzerinde bir 

araştırma yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda, öncelikle örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık kavramları ile 

ilgili kuramsal bilgiler verilmiş ve bu kavramlar arasındaki ilişki konusunda yapılmış olan araştırmalar kısaca 

özetlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra, Harrison’un (1975) örgütsel kültür sınıflaması ile Meyer & Allen’ın 

(1991) örgütsel bağlılık sınıflaması esas alınarak, üniversite idari personelinin örgütsel kültür ve örgütsel 

bağlılık algıları arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir araştırma yürütülmüştür. Araştırmada ayrıca 

idari personelin örgütsel kültür ve örgütsel bağlılık algılarının cinsiyet, kıdem ve eğitim durumu gibi 

değişkenlere göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

2. Kavramsal Çerçeve  

2.1. Örgütsel Kültür 

Örgütsel kültür, örgütlerin sosyal yapısının anlaşılmasında en temel unsurlardan biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Örgütsel kültür, özelikle 1980’lerden itibaren genelde yönetim bilimi, daha özelde ise örgütsel 

davranış literatüründe önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Örgütsel kültür; örgüt üyelerince 

paylaşılan ortak felsefe, ideoloji, değer, varsayım, inanç, tutum ve normlar olarak tanımlanmaktadır. Örgütsel 

kültürü oluşturan bu unsurlar örgütü bir arada tutan özellikler olarak bilinmektedir (Lund, 2003). Bireyler için 

kişilik ne ise, örgütler için de kültür odur. Bir başka ifadeyle kültür, örgütün kendine has kişiliğini yansıtır 

(Abdul Rashid, Sambasivan ve Johari, 2003). 

Örgütsel kültürün antropoloji, sosyoloji, psikoloji, yönetim gibi farklı disiplinler içinde yer alan araştırmacılar 

tarafından çalışılması, söz konusu kavrama ilişkin farklı tanımların ve görüşlerin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Robbins’e (1994) göre örgütsel kültür, örgütü diğer örgütlerden ayıran, örgüt üyeleri tarafından 

paylaşılan bir anlamlar dizisidir. Hoy ve Miskel’e (2010) göre örgütsel kültür, bireyleri bir arada tutan ve 

örgüte, onu diğerlerinden ayırt edici bir kimlik kazandıran paylaşılan yönelimler sistemini ifade eder. Schein’e 

(1984) göre örgütsel kültür, grubun içsel bütünleşme ve dışsal uyum problemlerini çözerken öğrendiği ve 
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genel-geçer sayılabilecek kadar iyi işleyen ve bu gibi problemlerin çözümünde yeni üyelere de rehberlik eden 

paylaşılan temel varsayımlardan oluşur. 

Örgütsel kültür, ürettiği norm, değer, inanç ve alışkanlıklarla örgütün formal yapısı içerisinde bir sistem 

oluşturur. Bu sistem sayesinde, örgüt üyelerinin örgütte neler yapmaları ve nasıl davranmaları gerektiği 

konusunda ortak bir anlayış gelişir (Halis, 2003). Örgütsel kültür, bir yandan örgütte iç bütünleşme 

(sosyalleşme, örgütsel kimlik, örgütsel bağlılık vs.) sağlar, bir yandan da örgütte, örgütü bir arada tutan makul 

davranış kalıpları ve sosyal sistem oluşturarak koordinasyon işlevi görür (Martins ve Terblanche, 2003). 

Denison ve Mishra, (1995) çalışanların örgütsel performansını, dolayısı ile örgütsel etkililiği belirleyen örgütsel 

özelliklerden birinin de örgütse kültür olduğunu ifade etmişlerdir. Bir toplumun kültürü o toplumun 

yaşamını sürdürmesinde hayati öneme sahip olduğu gibi örgütsel kültür de örgütün işleyişinde son derece 

önemli bir role sahiptir (İpek, 2012). Deal ve Kennedy’e (1982) göre örgütsel kültür en kısa şekilde örgütte 

işlerin yapılış tarzı olarak tanımlanabilir. Kwantes ve Boglarsky’e (2007) göre örgütsel kültür, örgüt içinde 

bireylerin algılamaları üzerinde etkiye sahiptir, dolayısıyla bireylerin karşılaştıkları olayları içinde 

bulundukları kültüre göre yorumlamalarına neden olmaktadır (Akt. Polat ve Meyda, 2011). 

Örgütsel kültür konusunda ilk sınıflandırmanın Harrison (1975) tarafından örgütlerde ideolojik eğilimler 

başlığı altında (güç eğilimi, rol eğilimi, görev eğilimi ve birey eğilimi) yapıldığı bilinmektedir. Daha sonra bu 

sınıflama esas alınarak Handy (1981) ve Pheysey (1993) tarafından yeni sınıflandırmalar yapılmıştır. Handy 

örgütlerin sahip oldukları kültürel özelliklerle eski Yunan Tanrılarının sahip oldukları özellikleri 

karşılaştırarak, güç eğilimini Zeus’a, rol eğilimini Apollo’ya, görev eğilimini Athena’ya, birey eğilimini ise 

Dionisus'a benzetmiştir. Pheysey ise bu sınıflamayı güç kültürü, rol kültürü, başarı kültürü ve destek kültürü 

şeklinde yeniden tanımlamış ve isimlendirmiştir. Hofstede (1980) ise yapmış olduğu uluslararası 

karşılaştırmalı bir araştırma sonucunda ülkeden ülkeye değişen dört farklı örgütsel kültür eğilimi (güç 

mesafesi, bireysellik, erkeksi-kadınsı eğilimler, belirsizlikten kaçınma) tespit etmiştir. Daha sonra yapılan bir 

araştırma sonucunda bu eğilimlere beşinci bir boyut (uzun dönem-kısa dönem zaman eğilimi) ilave edilmiş 

(Hofstede, 1993), bir başka araştırma sonucunda ise altıncı bir altıncı boyut (müsamaha ve kısıtlama eğilimi) 

ilave edilerek (Hofstede, 2011) kültürel eğilim sayısı/boyutu altıya çıkartılmıştır. 

Pheysey’in (1993) Harrison (1975) ve Handy (1981) tarafından yapılan sınıflamalar esas alınarak oluşturduğu 

örgütsel kültür sınıflaması ile Hofstede (1980) tarafından yapılan ilk dörtlü kültürel eğilim sınıflaması 

birbiriyle örtüşmektedir. Pheysey’in yapmış olduğu sınıflamadaki güç kültürü ile Hofstede’in 

sınıflamasındaki güç mesafesi eğilimi, başarı kültürü ile bireysellik eğilimi, destek kültürü ile dişil değerler 

eğilimi, rol kültürü ile belirsizlikten kaçınma eğilimi çalışma hayatında aynı kültürel özellikleri ifade 

etmektedir (İpek, 1999). 

Bu araştırmada Pheysey (1993) tarafından yapılan örgütsel kültür sınıflaması esas alınmıştır. Yukarıda da 

ifade edildiği gibi bu sınıflama, Harrison (1975) tarafından yapılan ideolojik eğilim sınıflaması ile bu eğilimler 

örnek alınarak Handy (1981) tarafından yapılan örgütsel kültür sınıflamasına dayanılarak yapılmıştır. 

Harrison’ın (1975) sınıflamasında güç eğilimi, yöneticilerin çalışanlar ve tüm örgütsel çevre üzerinde mutlak 

hâkimiyet kurma eğilimini; rol eğilimi, örgütlerde her şeyin bürokratik kurallara göre planlanıp yapılması 

eğilimini; görev eğilimi, örgütlerde kurallardan çok örgütsel amaçların öncelenmesi eğilimini; birey eğilimi, 

örgütsel amaçlardan çok bireysel amaçlara öncelik verme eğilimini ifade etmektedir. Pheysey (1993) 

tarafından yapılan sınıflamada güç kültürü, yöneticilerin çalışanlar üzerinde mutlak bir hâkimiyet ve denetim 

kurduğu otokratik örgütleri ifade ederken, rol kültürü ayrıntılı kuralların ve sorumluluğun ön planda 

tutulduğu bürokratik örgütleri ifade etmektedir. Bu sınıflamada başarı kültürü, işlerin nasıl yapıldığından çok 

sonucun önemsendiği, amaca ulaşılmasına katkı sağlayan bir eylemin kurallara ters olsa bile kabul gördüğü, 

amaç odaklı örgütleri tanımlamaktadır. Destek kültürü ise örgütsel amaçlardan çok bireysel amaçların 

önemsendiği, adeta örgütün bireysel amaçlara ulaşmada bir araç olarak görüldüğü birey eğilimli örgütleri 

ifade etmektedir (Harrison, 1975; Pheysey, 1993). 

2.2. Örgütsel Bağlılık 

Örgüt ve örgüt üyelerinin birbirlerine yönelik bir takım görev ve sorumlulukları söz konusudur. Örgüt 

üyeleri, örgüte yönelik görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği ölçüde örgütsel etkililik ortaya çıkar. 

Örgütün üyelerine yönelik görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği ölçüde ise örgüt üyelerinin örgütsel 

bağlılıkları artar. Örgütün, üyelerine yönelik görev ve sorumluluklarını ihmal ettiği ölçüde üyelerin örgütsel 
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bağlılıkları azalır ve üyeler arasında örgütten hoşnutsuzluk ve işten ayrılma eğilimi yaygın hale gelir (Chang, 

1999). Kısaca, örgüt üyelerinin örgütsel bağlılık duyguları, örgütün üyelerine yönelik görev ve 

sorumluluklarını yerine getirip getirmeme durumuna bağlı olarak artar ya da azalır. Öte yandan örgütsel 

bağlılık, bir yandan çalışanların tutumu, morali, performansı, devamsızlık durumu ve işten ayrılma niyeti gibi 

bireysel davranışlarıyla, bir yandan da örgüt büyüklüğü, makam, cinsiyet, deneyim ve yaş gibi demografik 

özellikleriyle ilişkili bir kavramdır (Shaw ve Reyes, 1992).  

Örgütsel bağlılık, çalışanlarda görev yaptıkları örgüte yönelik bir aidiyet duygusu oluşturur. Bu duygu 

çalışanların, örgütün amaç ve politikalarını benimsemelerini, örgütü sahiplenmelerini ve örgütte kendilerini 

bir aile üyesi gibi hissetmelerini sağlar (Durna ve Veysel, 2011). Bu yönüyle örgütsel bağlılık, çalışanların 

örgütsel değer ve amaçlarla uyumlu davranışlar sergilemesi, iş hayatında kendini aynı zamanda sosyal bir 

topluluğun parçası olarak görmesi anlamına gelmektedir. Bireyle çalıştığı örgüt arasında kurulan bir tür 

psikolojik bağ olarak da kabul edilen örgütsel bağlılık, bireyin kendini işe vermesini, sadakatini ve örgütsel 

değerlere önem vermesini gerektirmektedir (O’Reilly, 1989). Çalıştığı örgüte bağlılık duyan birinin, örgütü 

etkileyen olumlu ya da olumsuz her durumda örgütte çalışmaya devam etmesi beklenir (Abdul Rashid vd., 

2003). Bu varsayımdan hareketle, örgütsel bağlılık konusunda yapılan ilk çalışmaların, örgütsel bağlılık ve 

işten ayrılma ilişkisi üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir (Chang, 1999). 

Özetle, örgütsel bağlılık duygusu içerisinde olan örgüt üyelerinden sergilemeleri beklenen davranışlar üç 

başlık altında özetlenebilir: (1) Örgütün amaç ve değerlerine yönelik güçlü bir inanç duymak ve bunları ve 

kabullenmek. (2) Örgüt için fazladan ve gönüllü olarak çaba sarf etmeye istekli olmak. (3) Örgütün üyesi 

olmaya ve örgütte kalmaya istekli olmak (Elizur ve Koslowsky, 2001; Abdul Rashid vd., 2003). Örgütsel 

bağlılık konusunda yapılan araştırmalar sonucunda, örgüt üyelerinden beklenilen davranışlar doğrultusunda 

farklı örgütsel bağlılık sınıflamaları yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan ilk sınıflandırmalarda örgütsel 

bağlılığın genelde üç boyutta/düzeyde ele alındığı görülmektedir. Aşağıda, örgütsel bağlılık konusunda 

yapılan araştırmalarda yaygın olarak esas alınan (Bayram, 2005; Gül, 2002; Oktay ve Gül, 2003; Balay, 2000) 

üç farklı sınıflandırma ile ilgili kısa bilgi verilmektedir: 

1. Etzioni tarafından yapılan örgütsel bağlılık sınıflaması: Örgütsel bağlılığın ahlaki/moral bağlılık, çıkara 

dayalı/araçsal bağlılık ve yabancılaştırıcı bağlılık olmak üzere üç boyutta ele alınmış olduğu bu sınıflamanın 

Penley ve Gould (1988), Jernigan, Beggs ve Kohut (2002) tarafından yapılan araştırmalarda esas alındığı 

görülmektedir. Örgütsel bağlılığın, bir ucu olumlu, diğer ucu olumsuz olan bir doğru üzerinde 

tanımlanabileceği bu sınıflamada, moral bağlılık doğrunun olumlu ucunda yer alırken, doğrunun olumsuz 

ucunda yabancılaştırıcı bağlılık, orta noktasında ise çıkara dayalı bağlılık yer almaktadır (Balay, 2000). 

2. Meyer ve Allen tarafından yapılan örgütsel bağlılık sınıflaması: Örgütsel bağlılığın, bireyin arzularını, 

ihtiyaçlarını ve yükümlülüklerini yansıtan psikolojik bir durum olarak açıklandığı bu sınıflandırmada 

örgütsel bağlılık duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyutta ele 

alınmıştır (Meyer & Allen, 1991). Yurt içinde örgütsel bağlılık konusunda yapılan araştırmalarda genellikle bu 

sınıflamanın esas alındığı görülmektedir (Çavuş Gürdoğan, 2008 Sezgin, 2010; Yavuz, 2010; Gülova ve 

Demirsoy, 2012; Yücel Koçak, 2014). 

3. O’Reilly ve Chatman tarafından yapılan örgütsel bağlılık sınıflaması: Bu sınıflandırmada örgütsel bağlılık uyum, 

özdeşleşme ve içselleşme olmak üzere üç düzeyde incelenmiştir (O’Reilly, 1989). Yurt içinde Balay (2000) 

tarafından yapılan araştırmada bu sınıflama esas alınmıştır. 

Etzioni tarafından yapılan sınıflamada, ahlaki bağlılık; bireyin örgütsel standart ve değerleri içselleştirdiğini, 

çıkara dayalı bağlılık; bireyin beklentileri karşılandığı ölçüde çalıştığı kuruma bağlılık duyduğunu, 

yabancılaştırıcı bağlılık ise bireyin kendi çıkarı ile örgütsel çıkarların çeliştiğini düşündüğünü ifade 

etmektedir (Balay, 2000). Meyer ve Allen’ın sınıflamasında duygusal bağlılık; bireyin örgüte ve örgütsel 

amaçlara hissi/duygusal bağlılığını ve katılımını, devam bağlılığı; bireyin örgütte çalışmaya devam etme 

niyetini (ayrılmayı göze alamadığını), normatif bağlılık ise bireyin örgütte görev, sadakat ve sorumluluk 

duygusu ile çalışma arzusunu ifade etmektedir (Clugston, Howell, ve Dorfman, 2000). O’Reilly ve Chatman 

tarafından yapılan sınıflamada ise uyum bağlılığı; birey ile örgüt arasında bir çıkar ilişkisi olduğunu (bireyin 

ödeme ya da yükselme gibi çıkarları karşılığında örgütsel kurallara uyum sağladığını), özdeşleşme bağlılığı; 

bireyin değer verdiği şeyler karşılığında örgütle bütünleştiğini ve örgütü ile gurur duyduğunu, içselleştirme 

bağlılığı ise bireyin örgütsel değer ve normları içtenlikle benimsediğini ifade etmektedir (Balcı, 2000). 
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Örgütsel kültür sınıflandırmalarında olduğu gibi, örgütsel bağlılık sınıflamalarının da birbiri ile örtüştüğü 

görülmektedir. Örneğin, Etzioni’nin sınıflamasındaki çıkara dayalı bağlılıkla O’Reilly ve Chatman tarafından 

yapılan sınıflamadaki uyum bağlığı tamamen birbiri ile örtüşmektedir. Benzer şekilde, O’Reilly ve 

Chatman’ın örgütsel bağlılık sınıflamasındaki içselleştirme bağlılığı ile Meyer ve Allen tarafından yapılan 

sınıflamadaki normatif bağlılık benzer şeyleri ifade etmektedir (Balcı, 2000). 

Yönetim bilimi ve örgütsel davranış alanlarında yaygın olarak başvurulan bir araştırma konusu olan örgütsel 

bağlılık örgüt psikolojisinde, çalışanların mesleklerine ve iş hayatına yönelik tutumlarının incelenmesinde de 

sıklıkla bir araştırma konusu olarak ele alınmaktadır. Örgütsel bağlılık, bazen yaş, kıdem ve eğitim durumu 

gibi bağımsız değişkenlere göre incelenmekte, bazen iş değiştirme, işten ayrılma, devamsızlık ya da 

performans gibi örgütsel çıktıların yordayıcısı olarak da analiz edilmektedir (Elizur ve Koslowsky, 2001). 

İkinci grup araştırmalarda örgütsel bağlılığın çalışanların iş doyumu ve verimliliğini artırdığı, işten ayrılma 

ve devamsızlık yapma eğilimlerini ise azalttığı görülmektedir (Jernigan ve Others, 2002; Chang, 1999; Uyguç 

ve Çımrın, 2004; Chen, 2006).  

Bu araştırmada Meyer ve Allen (1991) tarafından yapılan örgütsel bağlılık sınıflaması (duygusal bağlılık, 

devam bağlılığı ve normatif bağlılık) esas alınmıştır. Duygusal bağlılık boyutunda, çalışan örgütün değerlerini 

kabul eder ve o örgütün bir parçası olarak çalışmaya devam etmeyi ister. Bu tür bağlılık duygusu ile çalışanlar 

her yöneticinin veya işverenin arzu ettiği, işine sadık bireylerdir (Balay, 2000). Genel olarak söylemek 

gerekirse örgütüne duygusal anlamda bağlı olan bireyler bu sınıfta değerlendirilmektedir. Bireyin çalıştığı 

örgütte zaman içerisinde kazandığı yetenekleri farklı örgütlere transfer edebileceğine dönük endişe, iş 

değiştirme durumunda farklı bir yerleşim yerine taşınmak istenmemesi, işten ayrılma durumunda tazminat 

veya prim gibi kazanımların kaybedeceği korkusu, ilerlemiş yaş vb. durumlar bireylerde devam bağlılığı 

algısının oluşmasına neden olan faktörlerdir (Allen ve Meyer, 1990). Normatif bağlılık; bireyin minnettarlık 

duygusu ile örgütte çalışmaya devam etme durumunu ifade eder. İşverenin, bir çalışanı gerçekten işe çok 

ihtiyaçları olduğu bir zamanda işe almış olması, çalışanda işverene yönelik bir minnet duygusunun ortaya 

çıkmasına, dolayısıyla bütün koşullarda o işte çalışmaya devam etmesi gerektiği fikrinin oluşmasına yol 

açabilir. Bu tür örgütsel bağlılık normatif bağlılık olarak bilinmektedir (Balay, 2000). 

2.3. Örgütsel Kültür ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi 

Örgütsel kültür kavramının ortaya çıkışında öncü araştırmacılar arasında yer alan Deal ve Kennedy (1982) ile 

Peters ve Waterman (1982) örgütsel kültürün örgütsel performans ve çalışanların bağlılık duygusu gibi 

unsurlar üzerinde etkili olacağını dile getirmişlerdir (Akt. Lok ve Crawford, 1999). Örgütsel kültür ve örgütsel 

bağlılık kavramlarının yönetim bilimi, örgütsel davranış ve örgüt/yönetim psikolojisi gibi alanlarda birer 

araştırma konusu olarak ele alınmaya başlandığı dönemlerde, bu iki kavramla ilgili olarak birbirinden 

bağımsız birçok araştırma yapılmıştır. Söz konusu dönemde örgütsel kültür ve örgütsel bağlılık arasındaki 

ilişkiyi inceleyen araştırma sayısının çok sınırlı olduğu görülmektedir. Örneğin, Shaw ve Reyes (1992) 

tarafından, yapılan araştırmada normatif değer eğilimi yüksek olan öğretmenlerin örgütsel bağlılık 

duygularının da yüksek olduğu görülmüştür. İnsani değerlerle örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen 

Glazer, Carole ve Short (2004) değişime açık olma ve bireysellik gibi değer eğilimleri taşıyan çalışanların statü 

ve güç peşinde koştukları, amaçlarına örgüt içerisinde ulaşamadıklarında, bunları örgüt dışında 

gerçekleştirmeye yöneldikleri, dolayısıyla duygusal bağlılık ve normatif bağlılık algılarının azalıp, devam 

bağlılığı algılarının arttığını gözlemlemişlerdir. Clugston ve diğerleri (2000) ise örgütsel kültür ile örgütsel 

bağlılık arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırmada, güç mesafesi eğilimi ile normatif bağlılık arasında, 

belirsizlikten kaçınma eğilimi ile devam bağlılığı arasında ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 

Örgütsel kültür ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerine, iki binli yıllarla birlikte yurtiçinde de araştırmalar 

yapılmaya başladığı görülmektedir. Örneğin, Alamur (2005) tarafından Araştırma Görevlileri üzerinde 

yürütülen araştırma sonucunda, örgütsel kültür algıları ile örgütsel bağlılık algıları arasında pozitif yönde bir 

ilişki olduğu gözlenmiştir. Benzer şekilde, Tiryaki (2005) tarafından belediye çalışanları üzerinde yürütülen 

araştırma sonucunda da çalışanların örgütsel kültür algıları ile örgütsel bağlılık algıları arasında pozitif bir 

ilişki gözlenmiştir. Terzi ve Kurt (2005) tarafından okul yöneticileri üzerinde yürütülen araştırmada, 

demokratik yönetici davranışı ile örgütsel bağlılık arasında pozitif, otoriter ve ilgisiz yönetici davranışları ile 

örgütsel bağlılık arasında negatif yönde ilişki olduğu; ayrıca örgütsel bağlılığın en iyi yordayıcısının 

demokratik yönetici davranışı olduğu gözlenmiştir. 
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Erdem (2007) tarafından hastane çalışanları üzerinde yapılan araştırmada çalışanların örgütsel bağlılık 

algısının klan kültürü algısı ile pozitif yönde, pazar kültürü ile negatif yönde ilişkili olduğu gözlenmiştir. 

Araştırmada ayrıca çalışanların klan kültürü algısının örgütsel bağlılık algılarındaki toplam varyansın % 

47’sini; pazar kültürü algısının örgütsel bağlılık algısındaki toplam varyansız %28’sini açıkladığı görülmüştür. 

Kaya’nın (2008) kamuya ve özel sektöre ait kuruluşlarda çalışanlar üzerinde yürüttüğü araştırmada 

çalışanların bürokratik kültür algısı ile örgütsel bağlılık algısı arasında negatif yönde bir ilişki gözlenirken, 

diğer örgütsel kültür boyutlarına ilişkin algılarla örgütsel bağlılık algıları arasında pozitif yönde ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. Araştırmada, çalışanların örgütsel kültür algılarının örgütsel bağlılık algılarındaki toplam 

varyansın %44’ünü açıkladığı görülmüştür. 

Çavuş Gürdoğan (2008) tarafından otel çalışanları üzerinde yapılan araştırmada, çalışanların normatif bağlılık 

algılarının duygusal ve devam bağlılığı algılarından daha yüksek çıktığı ve örgütsel bağlılık algıları ile 

örgütsel kültür algıları arasında pozitif bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Yücel Koçak (2014) tarafından hizmet 

sektöründe faaliyet gösteren özel şirket çalışanları üzerinde yapılan araştırma sonucunda çalışanların 

duygusal ve normatif bağlılık algıları ile klan ve adhokrasi kültürü algıları arasında pozitif yönde, pazar ve 

hiyerarşi kültürü algıları arasında ise negatif yönde bir ilişki gözlenmiştir. Öte yandan, çalışanların devam 

bağlılığı algıları ile pazar ve hiyerarşi kültürü algıları arasında pozitif yönde, klan ve adhokrasi kültürü algıları 

arasında ise negatif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Sezgin (2010) tarafından öğretmenler üzerinde yapılan 

araştırmada, öğretmenlerin duygusal ve normatif bağlılık algıları ile destek, başarı ve görev kültürü algıları 

arasında pozitif yönde, devam bağlılığı algısı ile bürokratik kültür algısı arasında ise pozitif yönde ve anlamlı 

düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda ayrıca öğretmenlerin destek ve görev kültürü algılarının 

duygusal ve normatif bağlılık algılarını pozitif yönde yordadığı; devam bağlılığı algısının tek anlamlı 

yordayıcısının bürokratik kültür algısı olduğu; başarı kültürü algısının ise örgütsel bağlılık algıları üzerinde 

yordayıcı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. 

İpek (2010) tarafından yapılan araştırmada, ilköğretim öğretmenlerinin çalıştıkları okula ilişkin algılamış 

oldukları güç ve rol kültürü eğilimleri arttıkça okula karşı uyum düzeyinde bağlılıklarının da arttığı; başarı 

ve destek kültürü eğilimleri arttıkça uyum boyutunda bağlılıkları azalırken özdeşleşme ve içselleştirme 

boyutlarındaki bağlılıklarının arttığı görülmüştür. Yavuz (2010) tarafından öğretmenler üzerinde yürütülen 

araştırma sonucunda, öğretmenlerin güç ve destek kültürü algılarının normatif bağlılık algıları üzerinde; güç 

ve başarı kültürü algılarının duygusal bağlılık üzerinde; güç ve rol kültürü algılarının ise devam bağlılığı 

üzerinde önemli etkiye sahip olduğu görülmüştür. Gülova ve Demirsoy (2012) tarafından çağrı merkezi ve 

sigorta şirketi çalışanları üzerinde yapılan araştırmada, katılımcıların görev kültürü algılarının duygusal 

bağlılık algıları ile pozitif, devam bağlılığı algıları ile negatif yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

Acar (2013) tarafından lojistik sektöründe çalışanlar üzerinde yapılan araştırmada klan ve adhokrasi kültürü 

algılarının duygusal ve normatif bağlılık algılarını, pazar kültürü algılarının ise devam bağlılığı algılarını 

yordayıcı etkiye sahip olduğu görülmüştür. Akyürek, Toygar ve Şener (2013) tarafından sağlık çalışanları 

üzerine yapılan araştırmada çalışanların örgütsel kültür boyutlarına ilişkin algılarının örgütsel bağlılık 

algılarındaki toplam varyansın %34’ünü açıkladığı görülmüştür. Türkan, L. (2015) tarafından özel hastane 

çalışanları üzerinde yapılan araştırma sonucunda çalışanların normatif bağlılık algıları ile örgütsel kültürün 

yapı, sorumluluk ve standart boyutlarındaki algıları arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki 

gözlenmiştir. Araştırmada katılımcıların duygusal bağlılık algıları ile örgütsel kültürün yapı ve destek 

boyutlarındaki algılar arasında, devam bağlılığı algıları ile ise örgütsel kültürün destek boyutundaki algıları 

arasında anlamlı düzeyde bir ilişki tespit edilmemiştir. Türkan E. (2017) tarafından bir özel üniversitede 

çalışan idari ve akademik personel üzerinde yapılan araştırmada, katılımcıların örgütsel kültür algısı ile 

örgütsel bağlılık algısı arasında orta düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Personelin 

duygusal bağlılık algılarının, güç kültürü algıları ile negatif yönde ve anlamlı düzeyde; başarı, destek ve 

hiyerarşi kültürü algıları ile ise pozitif yönde ilişkili olduğu gözlenmiştir. Katılımcıların devam bağlılığı 

algıları ile sadece güç kültürü algıları arasında anlamlı düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki gözlenirken; 

normatif bağlılık algıları ile başarı, destek ve hiyerarşi kültürü algıları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde 

bir ilişki tespit edilmiştir. 

Atan (2018) tarafından kamu hastanesi çalışanları üzerinde yapılan araştırmada doktorların güç kültürü 

algıları ile örgütsel bağlılık algıları arasında ilişki tespit edilmemiş; hemşirelerin güç kültürü algıları ile 

örgütsel bağlılık algıları arasında anlamlı düzeyde ilişki gözlenmiştir. Araştırmada, doktorların başarı kültürü 
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algıları ile devam bağlılığı algıları arasında anlamlı düzeyde ve negatif yönde ilişki gözlenirken, hemşirelerde 

güç kültürü algısı ile devam bağlılığı algısı arasındaki ilişki anlamlı düzeyde ve pozitif yönde çıkmıştır. Toker, 

Çevirgen ve Kalıpçı (2019) tarafından seyahat acenteleri çalışanları üzerinde yapılan araştırma sonucunda, 

örgütsel kültür boyutlarına ilişkin algılar ile duygusal ve normatif bağlılık algıları arasındaki ilişkinin anlamlı 

olduğu, devam bağlılığı algıları ile örgütsel kültür boyutlarına ilişkin algılar arasında anlamlı düzeyde bir 

ilişki olmadığı görülmüştür. 

İlgili literatür incelendiğinde, örgütsel kültür ve örgütsel bağlılık konusunda yapılmış olan araştırma 

sonuçlarının, örgüt yöneticilerinin, çalışanların örgütsel bağlılıklarını artırıcı uygulamalar yapabilmeleri için, 

örgütsel bağlılık konusunda bilgi sahibi olmaları gerektiğine işaret etmektedir. Örgüt yöneticilerinin bu 

kapsamda bilmeleri gereken bir başka hususun da çalışanların örgütsel bağlılık duyguları ile örgütsel kültür 

algıları arasındaki ilişki olduğu söylenebilir. Çünkü kuramsal olarak örgütsel değerlerin örgütsel bağlılığı 

yansıttığı, buna karşın değerlerin örgütsel kültürün yansıması olduğu ileri sürülmektedir (Glazer ve diğerleri, 

2004). Ayrıca, örgütsel kültürü oluşturan norm, sembol, değer, inanç ve temel varsayımların çalışanların 

örgütsel bağlılık duygusunu şekillendirdiği, dolayısıyla örgütsel bağlılığın örgütsel kültürün bir çıktısı olarak 

kabul edilebileceği ifade edilmektedir (Peterson ve Martin, 1990; Shaw ve Reyes, 1992). Özetle literatürde, 

örgütsel kültür ve örgütsel bağlılık kavramları arasındaki ilişki üzerine bazı araştırmalar yapıldığı 

görülmektedir. Söz konusu araştırmalar değerlendirildiğinde, genelde sağlık kurumları, özel sektör 

işletmeleri, belediyeler, milli eğitime bağlı kurumlar ve üniversiteler üzerinde yapılmış olduğu görülmektedir. 

Üniversiteler üzerinde yapılan araştırmaların ise genelde akademik personel üzerinde yürütüldüğü, idari 

personelin sadece bir araştırmaya Türkan E. (2017) dâhil edildiği anlaşılmaktadır. Bu durum, örgütsel kültür 

ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi bağlamında üniversite idari personeli ile 

yürütülecek bir araştırmanın özgün olacağına işaret etmektedir. Bu düşünceden hareketle, üniversite idari 

personeli üzerinde yürütülmesi planlanan bu araştırmanın, veri toplama amacı ile kullanılacak ölçekler 

yönüyle de ilgili literatüre katkı yapacağı değerlendirilmektedir. 

3. Amaç 

Bu araştırmada Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde görev yapan idari personelin örgütsel kültür ve örgütsel 

bağlılık algıları ve bu algılar arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla aşağıdaki araştırma sorularına cevap 

aranmıştır: 

1- Üniversite çalışanlarının örgütsel kültür ve örgütsel bağlılık algıları ne düzeydedir? 

2- Üniversite çalışanlarının örgütsel kültür ve örgütsel bağlılık algıları cinsiyetlerine göre istatistiksel 

olarak farklılaşmakta mıdır? 

3- Üniversite çalışanlarının örgütsel kültür ve örgütsel bağlılık algıları eğitim düzeylerine göre 

istatistiksel olarak farklılaşmakta mıdır? 

4- Üniversite çalışanlarının örgütsel kültür ve örgütsel bağlılık algıları kıdemlerine göre istatistiksel 

olarak farklılaşmakta mıdır? 

5- Üniversite çalışanlarının örgütsel bağlılık boyutlarına ilişkin algıları örgütsel kültür boyutlarına 

ilişkin algılarından istatistiksel olarak yordanabilmekte midir? 

4. Yöntem 

Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden olan ilişkisel araştırma deseninde yürütülmüştür. Tarama yöntemi denilen 

bu yöntem; geçmişte olmuş veya şimdi var olan bir durumu olduğu şekliyle açıklamayı amaçlayan bir yöntemdir (Karasar, 

2008). İlişkisel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın evreni, örneklemi, veri toplama araçları ve veri 

çözümleme sürecine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Araştırmada kullanılacak veriler Ekim-Kasım 2019 

tarihleri arasında toplanmıştır.  

4.1. Evren ve Örneklem 

Bu araştırma Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde görev yapmakta olan idari personel üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında üniversitede görev yapmakta olan tüm idari personele ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Ekim 2019 itibari ile 343 makam dışı idari personel oluşturmaktadır. 

Araştırma kapsamında tam sayım yöntemi kullanılmıştır. Gönüllülük esasına göre yürütülen uygulama 
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sonucunda geri dönen 217 anketten 4 tanesi eksik doldurulduğu için elenmiş, veri analizi için 213 anket 

örneklem olarak değerlendirmeye alınmıştır. Geri dönüş oranı yaklaşık % 63 olarak gerçekleşmiştir. 

Özoğlu’ya (1992) göre bu oran temsil gücüne sahiptir.  

4.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada katılımcıların örgütsel kültür ve örgütsel bağlılık algılarını betimleyebilmek için örgütsel kültür 

ölçeği ve örgütsel bağlılık ölçeği olmak üzere iki farklı ölçek kullanılmıştır. Örgütsel kültür ölçeği Pheysey 

(1993) tarafından yapılan örgütsel kültür sınıflaması esas alınarak İpek (1999) tarafından geliştirilmiştir. Bu 

ölçek kamu ve özel sektöre ait farklı kurumlarda yapılan birçok lisansüstü tez ve araştırmada kullanılmıştır. 

Bu nedenle ölçek üzerinde yeniden geçerlik analizi yapılmasına gerek duyulmamıştır. Bu ölçek; güç kültürü, 

rol kültürü, başarı kültürü ve destek kültürü olmak üzere dört alt boyut ve 36 maddeden oluşmaktadır. Ölçek 

boyutları üzerinde yapılan güvenirlik analizi sonucunda, Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları güç kültürü 

boyutunda %81, rol kültürü boyutunda %89, başarı kültürü boyutunda %90, destek kültürü boyutunda ise 

%92 olarak hesaplanmıştır. Bu oranlar ölçek boyutlarının yüksek düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir 

(Yaşar, 2014). Araştırmada kullanılan örgütsel bağlılık ölçeği ise Meyer, Allen ve Smith (1993) tarafından 

geliştirilmiş ve farklı çalışmalarla birkaç kez Türkçeye uyarlanmıştır. Bu araştırmada, ölçeğin Dağlı, Çiçek ve 

Han (2018) tarafından Türkçeye uyarlanan formu kullanılmıştır. Örgütsel kültür ölçeğinde olduğu gibi bu 

ölçek de daha önce birçok araştırmada kullanıldığı için ölçek üzerinde yeniden geçerlik analizi yapılmamıştır. 

Örgütsel bağlılık ölçeği; duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç alt boyut ve 

toplam 18 maddeden oluşmaktadır. Bu araştırmada toplanan veriler üzerinde yapılan güvenirlik analizi 

sonucunda ölçek boyutlarına ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları duygusal bağlılık boyutunda %66, 

devam bağlılığı boyutunda %78, normatif bağlılık boyutunda ise %79 olarak hesaplanmıştır. Yaşar’a (2014) 

göre bu oranlar ölçeğin orta düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir.  

4.3. Veri çözümleme 

Veri çözümlemesinde, her iki ölçekte yer alan alt boyutlar için aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 

hesaplanmış ve alt boyutlara ilişkin öğretmen algıları boyut toplam aritmetik ortalamalarına göre 

betimlenmeye çalışılmıştır. Alt boyutlara ilişkin algı düzeylerini yansıtan aritmetik ortalamaların 

katılımcıların cinsiyetine, eğitim durumuna ve kıdemine bağlı olarak istatistiksel olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığı t testi ve varyans analizi ile tespit edilmiştir. Katılımcıların örgütsel bağlılık algılarının örgütsel 

kültür algılarından istatistiksel olarak yordanıp yordanamayacağı ise regresyon analizi ile test edilmiştir. 

5. Bulgular 

Araştırmada veri analizi sonucunda elde edilen bulgular, araştırma sorularına göre ayrı ayrı tablolaştırılarak 

açıklanmış ve yorumlanmıştır. Uygulama yapılan personelin 100’ü kadın, 113’ü erkek personelden 

oluşmaktadır. Katılımcıların; 65’inin ilk ve ortaöğretim mezunu, 148’inin yükseköğretim mezunu olduğu, 

ayrıca 72’sinin 1-5 yıl arası, 76’sının 6-9 yıl arası, 65’inin ise 10 yıl ve üzeri kıdeme sahip olduğu tespit 

edilmiştir. 

Üniversite idari personelinin örgütsel kültür ve örgütsel bağlılık algılarına ilişkin betimsel istatistikler aşağıda 

Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Örgütsel Kültür ve Örgütsel Bağlılık Algılarına İlişkin Betimsel İstatistikler 

Ölçek Ölçek Boyutu n x̄ SS 

Örgütsel Kültür 

Güç kültürü 213 4,01 ,764 

Rol kültürü 213 3,92 ,800 

Başarı kültürü 213 3,72 ,917 

Destek kültürü 213 4,00 ,915 

Örgütsel Bağlılık 

Duygusal bağlılık 213 3,30 ,786 

Devam bağlılığı 213 3,85 ,766 

Normatif bağlılık 213 3,75 ,866 

Tablo 1 incelendiğinde idari personelin örgütsel kültür boyutlarındaki algılarını yansıtan aritmetik 

ortalamaların güç kültürü (X̄= 4,01), destek kültürü (X̄= 4.00) rol kültürü (X̄= 3,92) ve başarı kültürü (X̄= 3,72) 
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şeklinde sıralandığı görülmektedir. Personelin örgütsel bağlılık algıları ise boyutlara göre devam bağlılığı (X̄= 

3,85), normatif bağlılık (X̄= 3,75) ve duygusal bağlılık (X̄= 3,30) şeklinde sırlanmıştır. Aritmetik ortalamalar, 

araştırma verilerinin toplandığı beşli ölçek aralıklarına göre değerlendirildiğinde, personelin örgütsel kültür 

algılarının tüm boyutlarda oldukça katılıyorum aralığında yer aldığı, örgütsel bağlılık algılarının ise devam 

bağlılığı ve normatif bağlılık boyutlarında oldukça katılıyorum aralığında yer alırken, duygusal bağlılık 

boyutunda biraz katılıyorum aralığında kaldığı görülmektedir. 

Verilerin normallik varsayımını sağlayıp sağlamadığını belirlemek için basıklık ve çarpıklık katsayıları 

hesaplanmıştır. Katsayılar -1, +1 aralığında ise dağılımların normal dağılıma sahip olduğu söylenebilir 

(Büyüköztürk, 2009). Örgütsel bağlılık alt boyutlarından duygusal bağlılık boyutu çarpıklık katsayısı, 586; 

basıklık katsayısı, 082; devam bağlılığı boyutu çarpıklık katsayısı -,531, basıklık katsayısı -,084; normatif 

bağlılık çarpıklık katsayısı -,304; basıklık katsayısı -,711’dir. Örgütsel kültür alt boyutlarından güç kültürü 

çarpıklık katsayısı -,496; basıklık katsayısı -,292; rol kültürü çarpıklık katsayısı -,777; basıklık katsayısı, 294; 

başarı kültürü çarpıklık katsayısı -,477; basıklık katsayısı -,759; destek kültürü çarpıklık katsayısı -,751; basıklık 

katsayısı -,444 dür. Ölçeklerinin puanlarına yönelik hesaplanan çarpıklık ve basıklık katsayılarının ±1 arasında 

değişiklik gösterdiği, başka bir anlatımla normal dağılımdan aşırı bir sapma göstermediği tespit edilmiştir.  

Üniversite idari personelinin örgütsel kültür algılarının cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit etmek için t testi yapılmış, test sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Cinsiyete Göre Örgütsel Kültür Algıları Üzerinde Yapılan t Testi Sonuçları 

Boyut Cinsiyet n x̄ ss t p 

Güç kültürü 
Kadın 100 3,99 ,804 

,259 ,796 
Erkek 113 4,02 ,730 

Rol kültürü 
Kadın 100 3,94 ,815 

,263 ,793 
Erkek 113 3,91 ,7990 

Başarı kültürü 
Kadın 100 3,76 ,903 

,651 ,516 
Erkek 113 3,68 ,932 

Destek kültürü 
Kadın 100 4,11 ,863 

1,706 ,089 
Erkek 113 3,90 ,951 

Tablo 2 incelendiğinde, üniversite personelinin örgütsel kültür algılarının hiçbir boyutta katılımcıların 

cinsiyetine bağlı olarak istatistiksel açıdan farklılaşmadığı görülmektedir. Güç kültürü boyutunda erkek 

çalışanların algılarını yansıtan aritmetik ortalama 4,02, kadın çalışanların algılarını yansıtan aritmetik 

ortalama ise 3,99 olarak hesaplanmıştır. Kadın personelin örgütsel kültür algılarını yansıtan aritmetik 

ortalamalar destek kültürü boyutunda 4,11; rol kültürü boyutunda 3,94; başarı kültürü boyutunda 3,76 

şeklinde gerçekleşirken, erkek personelin algılarını yansıtan aritmetik ortalamalar rol kültürü boyutunda 3,91; 

destek kültürü boyutunda 3,90; başarı kültürü boyutunda ise 3,68 olarak hesaplanmıştır. 

Üniversite idari personelinin örgütsel bağlılık algılarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit etmek için t testi yapılmış, test sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Cinsiyete Göre Örgütsel Bağlılık Algıları Üzerinde Yapılan t testi Sonuçları 

Alt boyut Cinsiyet n x̄ ss t p 

Duygusal bağlılık 
Kadın 100 3,15 ,733 

2,654 ,009* 
Erkek 113 3,43 ,810 

Devam bağlılığı 
Kadın 100 3,94 ,745 

1,591 ,113 
Erkek 113 3,77 ,779 

Normatif bağlılık 
Kadın 100 3,75 ,880 

,008 ,994 
Erkek 113 3,75 ,857 

Tablo 3’de üniversite personelinin örgütsel bağlılık algılarının duygusal bağlılık boyutunda cinsiyet 

değişkenine göre istatistiksel açıdan farklılaştığı, diğer boyutlarda algılar arasında cinsiyete bağlı olarak bir 

farklılaşmanın olmadığı görülmektedir. Duygusal bağlılık boyutunda erkek personelin aritmetik 

ortalamalarının (X̄= 3,43) kadın personelin aritmetik ortalamalarından (X̄= 3,15) daha yüksek olduğu 

gözlenmektedir (t= 2,654; p= ,009). Devam bağlılığı boyutunda kadın personelin algılarını yansıtan aritmetik 
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ortalama 3,94; erkek personelin algılarını yansıtan aritmetik ortalama 3,77 olarak hesaplanırken, normatif 

bağlılık boyutunda hem kadın hem de erkek personelin aritmetik ortalamaları 3,75 şeklinde hesaplanmıştır. 

Üniversite idari personelinin örgütsel kültür algılarının eğitim durumu değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit etmek için yapılan t testi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Eğitim Durumuna Göre Örgütsel Kültür Algıları Üzerinde Yapılan t testi Sonuçları 

Boyut Eğitim Durumu n x̄ ss t p 

Güç kültürü 
İlk ve Ortaöğretim 65 4,26 ,854 

3,241 ,034* 
Yükseköğretim 148 3,90 ,696 

Rol kültürü 
İlk ve Ortaöğretim 65 4,14 ,754 

2,696 ,901 
Yükseköğretim 148 3,82 ,803 

Başarı kültürü 
İlk ve Ortaöğretim 65 4,00 ,800 

3,064 ,014* 
Yükseköğretim 148 3,59 ,939 

Destek kültürü 
İlk ve Ortaöğretim 65 4,25 ,748 

2,724 ,002* 
Yükseköğretim 148 3,88 ,961 

Tablo 4 incelediğinde, üniversite personelinin örgütsel kültür algılarının rol kültürü dışında tüm boyutlarda, 

personelin eğitim durumuna göre istatistiksel olarak farklılaştığı görülmektedir. İlk ve ortaöğretim mezunu 

personelin örgütsel kültür algılarını yansıtan aritmetik ortalamalar tüm örgütsel kültür boyutlarında 

yükseköğretim mezunu personelin örgütsel kültür algılarını yansıtan aritmetik ortalamalardan daha yüksek 

çıkmıştır. Güç kültürü boyutunda ilk ve ortaöğretim mezunu personelin örgütsel kültür algılarını yansıtan 

aritmetik ortalama 4,26; yükseköğretim mezunu personelin aritmetik ortalaması ise 3,90 olarak hesaplanmıştır 

(t= 3,241; p= ,034). Başarı kültürü boyutunda ise ilk ve ortaöğretim mezunu personelin örgütsel kültür 

algılarını yansıtan aritmetik ortalama 4,00; yükseköğretim mezunu personelin algılarını yansıtan aritmetik 

ortalaması ise 3,59 çıkmıştır (t= 3,064; p= ,014). Öte yandan, destek kültürü boyutunda ilk ve ortaöğretim 

mezunu personelin algılarına ilişkin aritmetik ortalamanın 4,25; yükseköğretim mezunu personelin algılarına 

ilişkin aritmetik ortalamanın ise 3,88 olduğu tespit edilmiştir (t= 2,724; p= ,002). 

Üniversite idari personelinin örgütsel bağlılık algılarının eğitim durumu değişkenine bağlı olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit etmek için t testi yapılmış, test sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Eğitim Durumuna Göre Örgütsel Bağlılık Algıları Üzerinde Yapılan t testi Sonuçları 

Alt boyut Eğitim Durumu n x̄ ss t p 

Duygusal bağlılık 
İlk ve Ortaöğretim 65 3,66 ,927 

4,671 ,000* 
Yükseköğretim 148 3,14 ,658 

Devam bağlılığı 
İlk ve Ortaöğretim 65 4,14 ,775 

3,751 ,500 
Yükseköğretim 148 3,72 ,730 

Normatif bağlılık 
İlk ve Ortaöğretim 65 4,08 ,846 

3,840 ,765 
Yükseköğretim 148 3,60 ,836 

Tablo 5 incelediğinde, üniversite personelinin örgütsel bağlılık algılarının sadece duygusal bağlılık boyutunda 

eğitim durumuna bağlı olarak istatistiksel açıdan farklılaştığı görülmektedir. Duygusal bağlılık boyutunda, 

ilk ve ortaöğretim mezunu personelin algılarını yansıtan aritmetik ortalama 3,66; yükseköğretim mezunu 

personelin algılarını yansıtan aritmetik ortalama ise 3,14 şeklinde hesaplanmıştır (t= 4,671; p= ,000). Devam 

bağlılığı boyutunda ilk ve ortaöğretim mezunu personelin algılarına ilişkin aritmetik ortalama 4,14; 

yükseköğretim mezunu personelin algılarını yansıtan aritmetik ortalama 3,72 şeklinde, normatif bağlılık 

boyutunda ise ilk ve ortaöğretim mezunu personelin algılarını yansıtan aritmetik ortalama 4,08; 

yükseköğretim mezunu personelin algılarına ilişkin aritmetik ortalama ise 3,60 olarak tespit edilmiştir. 

Üniversite idari personelinin örgütsel kültür algılarının kıdem değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

tespit etmek için tek yönlü varyans analizi yapılmış, analiz sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. Kıdeme Göre Örgütsel Kültür Algıları Üzerinde Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 

Sonuçları 

Boyut Kıdem n x̄ ss sd F p 

Güç kültürü 

1-5 yıl 72 3,19 ,806 

210 2,107 ,124 
6-9 yıl 76 3,48 ,760 

10 yıl + 65 3,19 ,765 

Toplam 213 3,30 ,786 

Rol kültürü 

1-5 yıl 72 3,81 ,817 

210 1,253 ,288 
6-9 yıl 76 3,92 ,756 

10 yıl + 65 3,82 ,725 

Toplam 213 3,85 ,766 

Başarı kültürü 

1-5 yıl 72 3,66 ,882 

210 1,453 ,236 
6-9 yıl 76 3,85 ,878 

10 yıl + 65 3,73 ,833 

Toplam 213 3,75 ,866 

Destek kültürü 

1-5 yıl 72 3,96 ,797 

210 2,397 ,093 
6-9 yıl 76 4,15 ,697 

10 yıl + 65 3,90 ,789 

Toplam 213 4,01 ,764 

Tablo 6 incelendiğinde üniversite personelinin örgütsel kültür algılarının dört alt boyutta da kıdeme bağlı 

olarak istatistiksel açıdan farklılaşmadığı görülmektedir. Katılımcıların örgütsel kültür algılarını yansıtan 

aritmetik ortalamalar güç kültürü boyutunda 1-5 yıl kıdem grubu için 3,19; 6-9 yıl kıdem grubu için 3,48; 10 

yıl ve üstü kıdem grubu için 3,19’dur. Aritmetik ortalamaların rol kültürü boyutunda 1-5 yıl kıdem grubu için 

3,81; 6-9 yıl kıdem grubu için 3,92; 10 yıl ve üstü kıdem grubu için 3,82 şeklinde olduğu görülmektedir. Başarı 

kültürü boyutunda aritmetik ortalamalar 1-5 yıl kıdem grubu için 3,66; 6-9 yıl kıdem grubu için 3,85; 10 yıl ve 

üstü kıdem grubu için 3,73 olarak hesaplanmıştır. Destek kültürü boyutunda ise aritmetik ortalamalar 1-5 yıl 

kıdem grubunun için 3,96; 6-9 yıl kıdem grubu için 4,15; 10 yıl ve üstü kıdem grubu için 3,90 şeklinde 

gerçekleşmiştir. 

Üniversite idari personelinin örgütsel bağlılık algılarının kıdem değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

tespit etmek için tek yönlü varyans analizi yapılmış, analiz sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Örgütsel Bağlılık Algılarının Kıdeme Göre Karşılaştırılması 

Alt boyut Kıdem n x̄ ss sd F p Scheffe 

Duygusal bağlılık 

1-5 yıl 72 3,86 ,879 

210 3,296 ,039 

6-9 yıl ile 

10 yıl + 

arasında 

6-9 yıl 76 4,04 ,731 

10 yıl + 65 3,85 ,783 

Toplam 213 3,92 ,800 

Devam bağlılığı 

1-5 yıl 72 3,73 ,884 

210 ,511 ,601  
6-9 yıl 76 3,83 ,898 

10 yıl + 65 3,57 ,968 

Toplam 213 3,72 ,917 

Normatif bağlılık 

1-5 yıl 72 4,02 ,952 

210 ,970 ,381  
6-9 yıl 76 4,14 ,840 

10 yıl + 65 3,81 ,938 

Toplam 213 4,00 ,915 

Tablo 7 incelendiğinde, üniversite personelinin örgütsel bağlılık algılarının duygusal bağlılık boyutunda 

kıdem değişkenine göre istatistiksel açıdan farklılaştığı (F= 3,296; p= ,039), devam bağlılığı ve normatif bağlılık 

boyutlarında ise algıların kıdeme bağlı olarak istatistiksel açıdan farklılaşmadığı görülmektedir. Duygusal 

bağlılık boyutunda kıdem gruplarına göre gözlenen bu farklılığın kaynağını belirlemek için yapılan Scheffe 

analizi bu farklılığın 6-9 yıl kıdem grubu (X̄ = 4,04) ile 10 yıl ve üzeri kıdem grubu (X̄ = 3,85) arasında olduğunu 

göstermektedir. Devam bağlılığı boyutunda aritmetik ortalamalar 1-5 yıl kıdem grubu için 3,73; 6-9 yıl kıdem 
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grubu için 3,83; 10 yıl ve üstü kıdem grubu için 3,57 olarak hesaplanmıştır. Normatif bağlılık boyutunda ise 

aritmetik ortalamalar 1-5 yıl kıdem grubu için 4,02; 6-9 yıl kıdem grubu için 4,14; 10 yıl ve üstü kıdem grubu 

için 3,81 olarak hesaplanmıştır. 

Üniversite personelinin örgütsel bağlılık algılarının (duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık 

boyutlarında) örgütsel kültür algılarından (güç kültürü, rol kültürü, başarı kültürü ve destek kültürü 

boyutlarında) yordanmasına yönelik olarak çoklu regresyon analizleri yapılmıştır. Personelin örgütsel bağlılık 

algılarının duygusal bağlılık boyutunda örgütsel kültür algılarından yordanmasına yönelik çoklu regresyon 

analizi sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. Duygusal Bağlılık Algılarının Örgütsel Kültür Algılarından Yordanması 

Boyut B 
Standart 

Hata 
ß t p İkili/r Kısmi/r Tolerance VIF 

Sabit 2,143 ,304  7,050 ,000     

Güç kültürü ,111 ,094 ,108 1,187 ,236 ,222 ,082 ,533 1,876 

Rol kültürü ,005 ,101 ,005 ,051 ,959 ,207 ,004 ,418 2,391 

Başarı kültürü ,041 ,099 ,048 ,414 ,680 ,234 ,029 ,331 3,021 

Destek kültürü ,134 ,094 ,156 1,428 ,155 ,253 ,099 ,374 2,673 

R= ,28  R2= ,08 F(4; 208)= 4,262  p= ,002 

Tablo 8 incelendiğinde, üniversite personelinin örgütsel bağlılık algılarının duygusal bağlılık boyutunda dört 

örgütsel kültür boyutuna ilişkin algılarından istatistiksel olarak yordanabildiği görülmektedir (F(4,208) = 4,262; 

p= ,002). Çalışanların örgütsel kültür boyutuna ilişkin algılarının birlikte, duygusal bağlılık boyutuna ilişkin 

algılarındaki varyansın toplam %8’ini açıkladığı anlaşılmaktadır (R= ,28; R2= ,08). Tablo 8’de, personelin her 

bir örgütsel kültür boyutuna ilişkin algısının duygusal bağlılık algısı üzerindeki etkisi tek tek incelendiğinde, 

hiçbir örgütsel kültür boyutunun duygusal bağlılık algısı üzerindeki etkisinin tek başına anlamlı olmadığı 

görülmektedir. Bununla birlikte duygusal bağlılık algısı üzerinde en çok etkiye sahip olan örgütsel kültür 

boyutunun destek kültürü olduğu (ß= ,156; t=1,428; p=,155) görülmektedir. Destek kültürü boyutunu sırasıyla 

güç kültürü (ß= ,108; t=1,187; p= ,236), başarı kültürü (ß= ,048; t= ,414; p= ,680) ve rol kültürünün (ß= ,005; t= 

,051; p= ,959) izlediği görülmektedir. Öte yandan katılımcıların duygusal bağlılık algıları ile örgütsel kültür 

boyutlarına ilişkin algıları arasındaki korelasyon birlikte incelendiğinde (ikili/zero-order), duygusal bağlılık 

algısı ile örgütsel kültür algısı arasındaki korelasyonun güç kültürü boyutunda ,22; rol kültürü boyutunda ,21; 

başarı kültürü boyutunda ,23; destek kültürü boyutunda ise ,25 olduğu görülmektedir. Örgütsel kültür 

boyutları ile duygusal bağlılık boyutu arasındaki korelasyon ayrı ayrı incelendiğinde (kısmi/partial), bir başka 

ifadeyle örgütsel kültür boyutlarının birbiri üzerindeki etkisi sabitlendiğinde, güç kültürü boyutu ile duygusal 

bağlılık boyutu arasındaki korelasyonun ,08; rol kültürü ile duygusal bağlılık boyutu arasındaki korelasyonun 

,01; başarı kültürü ile duygusal bağlılık boyutu arasındaki korelasyonun ,03; destek kültürü ile duygusal 

bağlılık boyutu arasındaki korelasyonun ise ,10 olarak gerçekleştiği anlaşılmaktadır.  

Üniversite personelinin örgütsel bağlılık algılarının devam bağlılığı boyutunda örgütsel kültür algılarından 

yordanmasına yönelik regresyon analizi sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9. Devam Bağlılığı Algılarının Örgütsel Kültür Algılarından Yordanması 

Boyut B 
Standart 

Hata 
ß t p İkili/r Kısmi/r Tolerance VIF 

Sabit 2,455 ,277  8,876 ,000     

Güç kültürü ,011 ,085 ,010 ,123 ,902 ,229 ,009 ,533 1,876 

Rol kültürü ,085 ,092 ,089 ,923 ,357 ,248 ,064 ,418 2,391 

Başarı kültürü ,100 ,090 ,120 1,112 ,268 ,371 ,077 ,331 3,021 

Destek kültürü ,328 ,085 ,392 3,855 ,000 ,435 ,258 ,374 2,673 

R= ,44  R2= ,20 F(4; 208)= 12,631 p= ,000 

Tablo 9’da üniversite personelinin örgütsel bağlılık algılarının devam bağlılığı boyutunda dört örgütsel kültür 

boyutuna ilişkin algılarından istatistiksel olarak yordanabildiği görülmektedir (F(4,208) = 12,631; p= ,000). 
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Örgütsel kültür boyutlarına ilişkin algıların birlikte, devam bağlığı boyutundaki algılardaki varyansın toplam 

%20’ini açıkladığı anlaşılmaktadır (R= ,44; R2= ,20). Katılımcıların her bir örgütsel kültür boyutuna ilişkin 

algısının devam bağlılığı algısı üzerindeki etkisi ayrı ayrı incelendiğinde, devam bağlığı üzerinde en çok 

destek kültürünün etkili olduğu (ß= ,392; t= 3,855; p= ,000) ve bu etkinin anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 

9’da devam bağlılığı üzerinde etkisi açısından destek kültürü boyutunu sırasıyla başarı kültürü (ß= ,120; t= 

1,112; p= ,268), rol kültürü (ß= ,089; t= ,923; p= ,357) ve güç kültürünün (ß= ,010; t= ,123; p= ,902) izlediği, ancak 

bu etkilerin anlamlı olmadığı görülmektedir. Bir başka ifadeyle, katılımcıların devam bağlılığı algıları 

üzerinde örgütsel kültür boyutlarından sadece destek kültürü algısının etkisinin anlamlı düzeyde (ß= ,392; t= 

3,855; p= ,000) gerçekleştiği görülmektedir. Katılımcıların devam bağlılığı algıları ile örgütsel kültür 

boyutlarına ilişkin algıları arasındaki ikili/zero-order korelasyon sırlaması da benzer şekilde destek kültürü 

(r= ,26), başarı kültürü (r= ,08), rol kültürü (r= ,06) ve güç kültürü (r= ,01) şeklinde hesaplanmıştır. Örgütsel 

kültür boyutları ile devam bağlılığı boyutu arasındaki kısmi/partial korelasyon incelendiğinde destek kültürü 

boyutu ile devam bağlılığı boyutu arasındaki korelasyonun ,26; başarı kültürü ile devam bağlılığı boyutu 

arasındaki korelasyonun ,08; rol kültürü ile devam bağlılığı boyutu arasındaki korelasyonun ,06; güç kültürü 

ile devam bağlılığı boyutu arasındaki korelasyonun ise ,01 olarak gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

Üniversite personelinin örgütsel bağlılık algılarının normatif bağlılık boyutunda örgütsel kültür algılarından 

yordanmasına yönelik regresyon analizi sonuçları Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10. Normatif Bağlılık Algılarının Örgütsel Kültür Algılarından Yordanması 

Boyut B 
Standart 

Hata 
ß t p İkili/r Kısmi/r Tolerance VIF 

Sabit 1,486 ,282 - 5,272 ,000 - -   

Güç kültürü ,057 ,087 ,051 ,661 ,510 ,353 ,046 ,533 1,876 

Rol kültürü ,085 ,094 ,078 ,901 ,369 ,376 ,062 ,418 2,391 

Başarı kültürü ,264 ,092 ,280 2,872 ,005 ,540 ,195 ,331 3,021 

Destek kültürü ,346 ,087 ,365 3,978 ,000 ,560 ,266 ,374 2,673 

R= ,59  R2= ,34 F(4; 208)= 27,311 p= ,000 

Tablo 10 incelendiğinde üniversite personelinin örgütsel bağlılık algılarının normatif bağlılık boyutunda dört 

örgütsel kültür boyutuna ilişkin algılarından istatistiksel yordanabildiği görülmektedir (F(4,208) = 27,311; p= 

,000). Örgütsel kültür boyutlarına ilişkin algıların birlikte, normatif bağlılık boyutunda algılardaki varyansın 

toplam %34’ünü açıkladığı anlaşılmaktadır (R= ,59; R2= ,34). Katılımcıların örgütsel kültür boyutlarına ilişkin 

algılarının normatif bağlılık algıları üzerindeki etkisi ayrı ayrı incelendiğinde, en çok etkiye sahip örgütsel 

kültür boyutunun, diğer örgütsel bağlılık boyutlarında olduğu gibi, destek kültürü olduğu (ß= ,365; t= 3,978; 

p= ,000) anlaşılmaktadır. Normatif bağlılık boyutu üzerindeki etkisi açısından destek kültürü boyutunu 

sırasıyla başarı kültürü (ß= ,280; t= ,872; p= ,005), rol kültürü (ß= ,078; t= ,901; p= ,369) ve güç kültürünün (ß= 

,051; t= ,661; p= ,510) izlediği görülmektedir. Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların normatif bağlılık algıları 

üzerinde örgütsel kültür boyutlarından destek kültürü ve başarı kültürü algılarının etkisi önemli düzeyde 

gerçekleşmiştir. Katılımcıların normatif bağlılık algıları ile örgütsel kültür algıları arasındaki ikili/zero-order 

korelasyon incelendiğinde, normatif bağlılıkla destek kültürü arasındaki korelasyonun ,56; normatif bağlılıkla 

başarı kültürü arasındaki korelasyonun ,54; normatif bağlılıkla rol kültürü arasındaki korelasyonun ,38; 

normatif bağlılıkla güç kültürü arasındaki korelasyonun ise ,35 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Örgütsel 

kültür boyutları ile normatif bağlılık boyutu arasındaki kısmi/partial korelasyon incelendiğinde destek 

kültürü boyutu ile normatif bağlılık boyutu arasındaki korelasyonun ,27; başarı kültürü ile normatif bağlılık 

boyutu arasındaki korelasyonun ,20; rol kültürü ile normatif bağlılık boyutu arasındaki korelasyonun ,06; güç 

kültürü ile normatif bağlılık boyutu arasındaki korelasyonun ise ,05 olarak gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

Tablo 8, 9 ve 10 da Örgüt kültürü alt boyutlarındaki Tolerance değerleri 0,20’den büyük; VIF değerleri 10’dan 

küçük oldukları için çoklu eş doğrusallık problemi olmadığı görülmektedir (Büyüköztürk, 2009). 
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6. Tartışma 

Örgütsel kültür ve örgütsel bağlılık algılarına ilişkin Tablo 1’de verilen sonuçlar daha önce bu konuda 

yapılmış olan araştırma bulguları ile karşılaştırıldığında bazı benzerlik ve farklılıklar görülmektedir. Bulgular 

başlığı altında da ifade edildiği gibi bu araştırmada katılımcıların örgütsel kültür algılarına ilişkin sıralama 

boyutlara göre güç kültürü, destek kültürü, rol kültürü ve başarı kültürü şeklinde gerçekleşmiştir. Bu 

araştırmada kullanılan örgütsel kültür ölçeğinin ilk defa kullanılmış olduğu araştırmada (İpek, 1999), örgütsel 

kültür boyutlarına ilişkin algı sıralaması güç kültürü, başarı kültürü, rol kültürü ve destek kültürü şeklinde 

gerçekleşmiştir. Yine aynı ölçek kullanılarak, Sönmez (2006) tarafından meslek liselerinde görev yapan 

yönetici ve öğretmenlerle yürütülen araştırmada ise katılımcıların örgütsel kültür algıları alt boyutlara göre 

rol kültürü, güç kültürü, destek kültürü ve başarı kültürü şeklinde sıralanmıştır. Aynı ölçek kullanılarak, 

ilköğretimde görevli öğretmenler üzerinde yapılan bir başka araştırmada (İpek, 2010) katılımcıların örgütsel 

kültür algılarının destek kültürü, güç kültürü, rol kültürü ve başarı kültürü şeklinde sıralanmıştır. Öte yandan, 

bu araştırmada katılımcıların örgütsel kültür algılarını yansıtan aritmetik ortalamalar güç kültürü ve destek 

kültürü boyutunda 4.00 ve üzerinde gerçekleşirken, rol kültürü ve başarı kültürü boyutlarında 4.00’ün altında 

gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar, aynı ölçek kullanılarak daha önce yapılmış olan araştırma sonuçlarıyla 

karşılaştırıldığında, söz konusu araştırmalarda katılımcıların örgütsel kültür algılarını yansıtan aritmetik 

ortalamaların hiçbir örgütsel kültür boyutunda 4.00’ün üzerinde gerçekleşmediği görülmektedir (Dalgıç, 2019; 

Taşdemir, 2019; Uçar ve İpek, 2019; Çınar, 2018; Karaduman, 2014; Ruçlar, 2013; Osmanlıoğlu, 2007). 

Gerek bu araştırmada gerekse bu kapsamda daha önce yapılmış olan araştırmalarda ulaşılan sonuçlar, 

çalışanların görev yaptıkları örgütlerde aynı anda her dört örgütsel kültür eğilimini de belirli düzeylerde 

algıladıklarını göstermektedir. Bu araştırmada kullanılan örgütsel kültür ölçeğinin kuramsal olarak dayandığı 

örgütsel ideolojiler fikrini ilk ortaya atan Harrison (1972), örgütlerin dört farklı ideolojik eğilimden (güç, rol, 

görev, birey) sadece birine katıksız bir şekilde sahip olmasının söz konusu olmadığını ifade etmiştir. Ona göre, 

herhangi bir örgütte, diğer eğilimler de belirli bir düzeyde gözlenmekle birlikte, bu eğilimlerden biri baskın 

olarak kendini hissettirebilir. Öte yandan, her örgüt kendi içinde kültürel bir denge oluşturmak 

durumundadır. Bu bağlamda, baskın olarak rol kültürü eğilimine sahip büyük bir örgütün, bir bölümünde 

güç kültürü, başka bir bölümünde destek kültürü özelliklerinin ön plana çıkması doğaldır (Lessem, 1990). Bu 

araştırmada, çalışanların örgütsel kültür eğilimleri, yukarıda kısaca değinilen kuramsal açıklamalar 

kapsamında değerlendirildiğinde, aynı üniversite içerisinde çalışanlar tarafından her dört kültürel özelliğin 

de belli düzeylerde algılandığı, bu algılar arasında güç kültürü ve destek kültürü eğilimlerinin diğer kültürel 

eğilimlere göre biraz daha baskın olduğu görülmektedir. 

Araştırmada katılımcıların örgütsel bağlılık algılarına ilişkin betimsel bulgular (Tablo 1), daha önce bu konuda 

yapılmış olan araştırma bulguları ile karşılaştırıldığında bulgular arasında bazı benzerlik ve farklılıklar 

görülmektedir. Bu araştırmada katılımcıların örgütsel bağlılık algılarına ilişkin aritmetik ortalama sıralaması, 

boyutlara göre göre devam bağlılığı, normatif bağlılık ve duygusal bağlılık şeklinde gerçekleşmiştir. Aynı 

örgütsel bağlılık ölçeği kullanılarak Türkan, (2015) tarafından özel hastane çalışanları üzerinde yapılan 

araştırmada da katılımcıların örgütsel bağlılık algıları bu araştırmadaki sıralamaya benzer şekilde, devam 

bağlılığı, normatif bağlılık ve duygusal bağlılık şeklinde sıralanmıştır. Bu kapsamda daha önce yapılmış olan 

bazı araştırmalarda katılımcıların örgütsel bağlılık algılarının alt boyutlara göre duygusal bağlılık, normatif 

bağlılık ve devam bağlılığı şeklinde sıralandığı görülmüştür (Uğraşoğlu ve Çağanağa, 2017; Toker ve diğerleri, 

2019; Alper Ay, Ulusoy ve Tosun, 2015; Recepoğlu, Kılınç, Şahin ve Er, 2013; Öğe, 2018; Akar ve Yıldırım, 2008; 

Nartgün ve Menep, 2010). Ekici, Hacıcaferoğlu ve Çalışkan (2017) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına 

bağlı spor örgütlerinde görev yapan yöneticiler üzerinde yapılan araştırmada ise katılımcıların örgütsel 

bağlılık algılarını yansıtan aritmetik ortalamalar normatif bağlılık, devam bağlılığı ve duygusal bağlılık 

şeklinde sıralanmıştır. 

Bu araştırmada, üniversite idari personelinin örgütsel bağlılık algılarını yansıtan aritmetik ortalamalar 

örgütsel bağlılık boyutlarına göre incelendiğinde, bu kapsamında daha önce yapılmış olan araştırma 

sonuçlarından, bir araştırma (Türkan, 2015) dışında farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Çünkü bu 

araştırmada katılımcıların devam bağlılığı algılarının diğer boyutlara ilişkin algılarından daha yüksek çıktığı 

görülmektedir. Diğer araştırmalarda ise katılımcıların devam bağlığı boyutuna ilişkin algılarını yansıtan 

aritmetik ortalamaların diğer boyutlardaki aritmetik ortalamalardan daha düşük olduğu gözlenmektedir. Bu 

sonuçlar, diğer araştırmalarda katılımcıların genel olarak kendilerini görev yaptıkları 
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kurumlarda/işletmelerde çalışmak zorunda hissetmeden görev yaptıkları, bu araştırmada ise idari personelin 

iş kaybetme kaygısını daha çok yaşadıkları şeklinde yorumlanabilir. Çünkü devam bağlılığı algısı içerisinde 

görev yapan bireyler, uğrayacakları maddi kayıpları göze alamayarak, kendilerini bulundukları işte çalışmaya 

mecbur hissederler. Dolayısıyla, bireyler mevcut işten ayrılmanın ekonomik maliyetinin aynı işte çalışmaya 

devam etme maliyetinden daha yüksek olacağını düşünürler. Bu yönüyle, devam bağlılığı algısı yüksek olan 

çalışanlar kapana sıkışmış bireyler olarak nitelendirilmektedir (Çetin Gürkan, 2006). Bu araştırmada 

çalışanların örgütsel bağlılık algıları yukarıda kısaca değinilen kuramsal tespitler kapsamında 

değerlendirildiğinde, idari personelin, görev yapmakta oldukları üniversitede daha çok devam bağlılığı 

algısıyla görev yaptıkları, bir başka ifadeyle iş değiştirmeyi göze alamadıkları, kendilerini bu üniversitede 

çalışmak zorunda hissettikleri söylenebilir. 

Araştırmada, katılımcıların örgütsel kültür algılarının cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılması bağlamında 

elde edilen bulguların, bu kapsamda daha önce yapılmış olan araştırma bulguları ile karşılaştırıldığında, 

genelde söz konusu araştırmalarda elde edilen bulgularla benzer olduğu görülmektedir. Örneğin, Dalgıç 

(2019) ve Taşdemir (2019) tarafından ilk ve ortaokul öğretmenleri üzerinde yapılan araştırmada öğretmenlerin 

örgütsel kültür algılarının cinsiyete göre hiçbir örgütsel kültür boyutunda farklılaşmadığı görülmüştür.  

Benzer şekilde Çınar 2018) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri üzerinde yapılan araştırmada da 

öğretmenlerin örgütsel kültür algılarının hiçbir örgütsel kültür boyutunda cinsiyet değişkenine göre 

farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ruçlar (2013) tarafından üniversite öğretim elemanları üzerinde, ayrıca 

Karaduman (2014) tarafından okutmanlar üzerinde yapılan araştırmalarda da katılımcıların örgütsel kültür 

algılarının cinsiyete bağlı olarak hiçbir örgütsel kültür boyutunda farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Örgütsel 

kültür algılarının cinsiyet değişkenine bağlı olarak hiçbir boyutta farklılaşmadığı bir başka araştırma, 

Osmanlıoğlu (2007) tarafından hastane çalışanları üzerinde yürütülmüştür. Benzer şekilde, Korkut (2008); 

İpek (2012); Balay, Kaya ve Cülha (2013) tarafından yapılan araştırmalarda da katılımcıların örgütsel kültür 

algılarının cinsiyet değişkenine bağlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ancak, Uçar ve İpek (2019) 

tarafından lise öğretmenleri üzerinde yapılan araştırmada öğretmenlerin örgütsel kültür algılarının güç 

kültürü boyutunda cinsiyet değişkenine göre, kadın öğretmenler lehine farklılaştığı görülmüştür. 

Araştırmada, katılımcıların örgütsel bağlılık algılarının cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılması bağlamında 

elde edilen bulgular, bu kapsamda daha önce yapılmış olan araştırma bulguları ile karşılaştırıldığında, 

bulguların bazı araştırma bulgularıyla benzerlik, bazı araştırma bulgularıyla ise farklılık gösterdiği 

görülmektedir. Bu araştırmada çalışanların örgütsel bağlılık algılarının sadece duygusal bağlılık boyutunda 

cinsiyet değişkenine göre, erkek çalışanlar lehine, farklılaştığı görülmüştür. Gülova ve Demirsoy (2012) 

tarafından hizmet sektörü çalışanları üzerinde yapılan araştırmada da katılımcıların örgütsel bağlılık 

algılarının duygusal bağlılık boyutunda cinsiyete bağlı olarak erkek çalışanlar lehine farklılaştığı görülmüştür. 

Ekici ve diğerleri (2017) tarafından akademisyenler üzerinde yapılan araştırmada ise akademisyenlerin 

örgütsel bağlılık algılarının cinsiyet değişkenine göre sadece normatif bağlılık boyutunda erkek çalışanlar 

lehine farklılaştığı görülmüştür. Bu araştırmada kullanılan örgütsel bağlılık ölçeği kullanılarak daha önce 

yapılan ve katılımcıların cinsiyetine bağlı olarak farklılık gözlenmeyen bazı araştırmalar da söz konusudur 

(Alper Ay ve diğerleri, 2015; Uğraşoğlu ve Çağanağa, 2017; Nartgün ve Menep, 2010; Taşkın ve Dilek, 2010). 

Araştırmada, katılımcıların örgütsel kültür algılarının eğitim durumu değişkenine göre karşılaştırılması 

bağlamında elde edilen bulgular, bu kapsamda daha önce yapılmış olan araştırma bulguları ile 

karşılaştırıldığında, bu araştırma bulguları ile benzer ve farklı bulgular olduğu görülmektedir. Bu araştırmada 

örgütsel kültür algılarını yansıtan aritmetik ortalamaların katılımcıların eğitim durumuna bağlı olarak güç 

kültürü, başarı kültürü ve destek kültürü boyutlarında, ilk ve ortaokul mezunlarının lehine, farklılaştığı 

görülmektedir. Osmanlıoğlu (2007) tarafından hastane çalışanları üzerinde yürütülen araştırmada da bu 

araştırma bulgularına benzer şekilde, ilkokul mezunu çalışanların örgütsel kültür algılarını yansıtan aritmetik 

ortalamaların örgütsel kültür boyutlarında lise, ön-lisans ve lisans mezunlarının algılarından daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmada eğitim seviyesi daha düşük olan katılımcıların örgütsel kültür 

algılarının eğitim seviyesi daha yüksek olan katılımcıların algılarından daha yüksek çıkmış olması dikkat 

çekmektedir. Ruçlar (2013) ve Karaduman (2014) tarafından üniversite akademik personeli üzerinde yapılan 

araştırmalarda ise katılımcıların örgütsel kültür algılarının hiçbir boyutta eğitim durumuna bağlı olarak 

farklılaşmadığı görülmüştür. 
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Araştırmada, katılımcıların örgütsel bağlılık algılarının eğitim durumu değişkenine göre karşılaştırılması 

bağlamında elde edilen bulgular, bu kapsamda daha önce yapılmış olan araştırma bulguları ile 

karşılaştırıldığında, bulgular arasında bazı benzerlik ve farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır. Bu araştırmada 

katılımcıların örgütsel bağlılık algılarını yansıtan aritmetik ortalamalar eğitim durumuna bağlı olarak sadece 

duygusal bağlılık boyutunda, ilk ve ortaöğretim mezunu olan katılımcılar lehine, farklılaştığı tespit edilmiştir. 

Benzer şekilde, Taşkın ve Dilek (2010) tarafından özel sektör çalışanları üzerinde yapılan araştırmada, 

çalışanların örgütsel bağlılık algılarının duygusal bağlılık ve devam bağlılığı boyutlarında eğitim durumuna 

bağlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Söz konusu araştırmada, duygusal bağlılık boyutunda doktora 

düzeyinde eğitim gören çalışanların, devam bağlılığı boyutunda ise yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olan 

çalışanların algılarını yansıtan aritmetik ortalamaların daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ekici ve diğerleri 

(2017) tarafından akademisyenler üzerinde yapılan araştırmada ise akademisyenlerin örgütsel bağlılık 

algılarının sadece devam bağlılığı boyutunda eğitim durumu değişkenine göre farklılaştığı görülmüştür. 

Araştırmada doktora düzeyinde eğitim alan katılımcıların devam bağlılığı algıları, lise düzeyinde eğitim almış 

katılımcıların devam bağlılığı algılarından daha düşük çıkmıştır. Gülova ve Demirsoy (2012) tarafından 

hizmet sektörü çalışanları üzerinde yapılan araştırmada, bu araştırmada ulaştığımız sonuca benzer şekilde, 

katılımcıların örgütsel bağlılık algılarının duygusal bağlılık boyutunda eğitim durumu değişkenine bağlı 

olarak farklılaştığı görülmüştür. Ancak araştırmada, lisans mezunlarının duygusal bağlılık algılarının lise ve 

ön-lisans mezunlarının algılarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Söz konusu bulgu, bu araştırmada 

ulaşılan bulgularla karşılaştırıldığında, her iki araştırmada da örgütsel bağlılık algılarının sadece duygusal 

bağlılık boyutunda eğitim durumu değişkenine bağlı olarak farklılaştığı anlaşılmaktadır. Ancak Gülova ve 

Demirsoy (2012) tarafından yapılan araştırmada lisans mezunu olan katılımcıların duygusal bağlılıkları ön-

lisans ve lise mezunlarının algılarından daha yüksek çıkarken, bu araştırmada ilk ve ortaöğretim mezunu olan 

katılımcıların duygusal bağlılık algıları yükseköğretim mezunu katılımcıların algılarından daha yüksek 

çıkmıştır. Uğraşoğlu ve Çağanağa (2017) tarafından lise öğretmenleri üzerinde yapılan araştırmada ise 

öğretmenlerin örgütsel bağlılık algılarının hiçbir boyutta eğitim durumu değişkenine göre farklılaşmadığı 

tespit edilmiştir. 

Araştırmada elde edilen bulgular, katılımcıların örgütsel kültür algılarının kıdem değişkenine göre 

karşılaştırılması bağlamında daha önce yapılmış olan araştırma bulguları ile karşılaştırıldığında, bulgular 

arasında benzerlik ve farklılıklar gözlenmektedir. Bu araştırmada katılımcıların örgütsel kültür algılarını 

yansıtan aritmetik ortalamaların hiçbir boyutta kıdem değişkenine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Ruçlar 

(2013) tarafından öğretim elemanları üzerinde yapılan araştırmada da öğretmenlerin örgütsel kültür 

algılarının kıdeme bağlı olarak hiçbir boyutta farklılaşmadığı görülmüştür. Karaduman (2014) tarafından 

okutmanlar üzerinde yapılan araştırmada ise katılımcıların örgütsel kültür algılarının kıdem değişkenine göre 

rol kültürü boyutunda, kıdemleri 0-5 olan grupla 6-15 olan grup arasında, kıdemleri 6-15 olan grup lehine, 

farklılaştığı görülmüştür. Uçar ve İpek (2019) tarafından lise öğretmenleri üzerinde yapılan araştırmada 

öğretmenlerin destek kültürü algılarının 7 yılın altında kıdeme sahip öğretmen grubu ile 20 yıl ve üzeri kıdeme 

sahip öğretmen grubu arasında, 20 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmen grubu lehine, farklılaştığı görülmüştür. 

Çınar (2018) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri üzerinde yapılan araştırmada ise öğretmenlerin 

örgütsel kültür algılarının, bu araştırmada olduğu gibi, kıdem değişkenine göre hiçbir örgütsel kültür 

boyutunda farklılaşmadığı görülmüştür. Dalgıç (2019) tarafından ilk ve ortaokul öğretmenleri üzerinde 

yapılan araştırmada öğretmenlerin güç kültürü algılarının görev yaptıkları okuldaki hizmet süresine göre 

farklılaştığı, 1-5 yıl kıdem grubunun örgütsel kültür algılarının 6 yıl ve üstü kıdem grubunun algılarından 

daha yüksek çıktığı görülmüştür. Taşdemir (2019) tarafından yine ilk ve ortaokul öğretmenleri üzerinde 

yapılan araştırmada ise öğretmenlerin örgütsel kültür algılarının, bu araştırmada olduğu gibi, kıdem 

değişkenine göre hiçbir örgütsel kültür boyutunda farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde 

Osmanlıoğlu (2007) tarafından hastane çalışanları üzerinde yürütülen araştırmada da katılımcıların örgütsel 

kültür algılarının kıdem değişkenine göre hiçbir örgütsel kültür boyutunda farklılaşmadığı görülmüştür. 

Araştırma bulguları, örgütsel bağlılık algılarının kıdem değişkenine göre karşılaştırılmış olduğu daha önce 

yapılmış olan araştırma bulguları ile karşılaştırıldığında, bulgular arasında bazı benzerlik ve farklılıklar 

görülmektedir. Bu araştırmada üniversite personelinin örgütsel bağlılık algılarının duygusal bağlılık 

boyutunda 6-10 yıl kıdem grubu ile 10 yıl ve üzeri kıdem grubu arasında, 6-10 yıl kıdem grubu lehine 

farklılaştığı tespit edilmiştir. Nartgün ve Menep (2010) tarafından ilköğretimde görev yapan öğretmenler 

üzerinde yapılan araştırmada ise öğretmenlerin örgütsel bağlılık algılarının duygusal bağlılık boyutunda 
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kıdeme bağlı olarak, 1-5 yıl kıdem grubu ile 6-10 yıl kıdem grubu arasında 6-10 yıl kıdem grubu lehine 

farklılaştığı görülmüştür. Gülova ve Demirsoy (2012) tarafından hizmet sektörü çalışanları üzerinde yapılan 

araştırmada, katılımcıların örgütsel bağlılık algılarının duygusal bağlılık ve devam bağlılığı boyutlarında 

kıdeme bağlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Söz konusu araştırmada, 1-3 yıl kıdeme sahip çalışanların 

duygusal bağlılık algılarının 1 yıldan az kıdeme sahip çalışanların algılarından daha yüksek olduğu, öte 

yandan 11-19 yıl kıdem grubundaki çalışanların devam bağlılığı boyutundaki algılarının 1-3 ve 4-10 yıl kıdem 

grubundaki çalışanların algılarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Uğraşoğlu ve Çağanağa (2017) 

tarafından lise öğretmenleri üzerinde yapılan araştırmada ise öğretmenlerin örgütsel bağlılık algılarının 

kıdeme bağlı olarak farklılaşmadığı görülmüştür. Kısaca, bu araştırmada 6-9 yıl kıdem grubundaki personelin 

örgütsel bağlılık algılarının diğer kıdem grubundaki personelin örgütsel bağlılık algılarından daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Bu sonuç, 6-9 yıl kıdem grubundaki personelin, hem kıdemi daha az olan (1- 5 yıl) hem 

de daha fazla olan 10 yıl ve üzeri) personele göre üniversitede çalışmaya daha çok istekli oldukları şeklinde 

yorumlanabilir. 

Araştırmada, katılımcıların örgütsel bağlılık algıları ile örgütsel kültür algıları arasındaki ilişki bağlamında 

elde edilen bulgular, bu kapsamda daha önce yapılmış olan araştırma bulguları ile karşılaştırıldığında, 

bulgular arasında bazı benzerlik ve farklılıklar görülmektedir. Bu araştırmada üniversite çalışanlarının 

örgütsel bağlılık algılarının her üç (duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık) boyutta da örgütsel 

kültür algılarından istatistiksel olarak yordanabildiği görülmüştür. Katılımcıların örgütsel kültür boyutlarına 

yönelik algılarının, örgütsel bağlılık algılarındaki varyansın duygusal bağlılık boyutunda %8’ini, devam 

bağlılığı boyutunda %29’sini, normatif bağlılık boyutunda ise %34’ünü açıkladığı tespit edilmiştir. 

Araştırmada, katılımcıların her üç boyutta da örgütsel bağlılık algılarını en iyi yordayan örgütsel kültür 

boyutunun destek kültürü olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan örgütsel kültür boyutları ile örgütsel bağlılık 

boyutları arasında pozitif yönlü bir korelasyon tespit edilmiştir. Türkan E. (2017) tarafından üniversite 

çalışanları üzerinde yapılan araştırmada, katılımcıların duygusal bağlılık algıları ile güç kültürü algıları 

arasında negatif yönde ve anlamlı düzeyde; başarı, destek ve hiyerarşi kültürü algıları arasında ise pozitif 

yönde bir ilişki gözlenmiştir. Söz konusu araştırmada katılımcıların devam bağlılığı algıları ile sadece güç 

kültürü algıları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki gözlenirken; normatif bağlılık algıları ile başarı, destek ve 

hiyerarşi kültürü algıları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. 

Türkan, L. (2015) tarafından özel hastane çalışanları üzerinde yapılan araştırmada çalışanların normatif 

bağlılık algıları ile örgütsel kültür algıları arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki (r= 0,36) 

gözlenirken, duygusal bağlılık ve devam bağlılığı algıları ile örgütsel kültür algıları arasında anlamlı düzeyde 

bir ilişki tespit edilmemiştir. Bu araştırmada ise katılımcıların normatif bağlılık algıları ile örgütsel kültür 

algıları arasındaki korelasyon destek kültürü boyutunda ,56; başarı kültürü boyutunda ,54; rol kültürü 

boyutunda ,38; güç kültürü boyutunda ise ,35 şeklinde gerçekleşmiştir. Atan (2018) tarafından kamu hastanesi 

çalışanları üzerinde yapılan araştırmada Doktorlardan toplanan veriler üzerinde yapılan analizler sonucunda 

güç kültürü algısı ile hiçbir örgütsel bağlılık boyutuna ilişkin algılar arasında ilişki tespit edilmemiştir. Ancak 

hemşirelerin güç kültürü algıları ile örgütsel bağlılık algıları arasında her üç boyutta da anlamlı düzeyde ilişki 

gözlenmiştir. Doktorların başarı kültürü algıları ile devam bağlılığı algıları arasında anlamlı düzeyde ve 

negatif yönde ilişki gözlenirken, hemşirelerde güç kültürü algısı ile devam bağlılığı algısı arasındaki ilişki 

anlamlı düzeyde ve pozitif yönde çıkmıştır. Bu araştırmada ise örgütsel kültür boyutlarına yönelik algılarla 

örgütsel bağlılık boyutlarına yönelik algılar arasındaki korelasyon tüm boyutlarda pozitif yönlü çıkmıştır. 

Sezgin (2010) tarafından öğretmenler üzerinde yapılan araştırmada, öğretmenlerin duygusal ve normatif 

bağlılık algıları ile destek kültürü, başarı kültürü ve görev kültürü algıları arasında pozitif yönlü bir 

korelasyon olduğu görülmüştür. Araştırmada katılımcıların devam bağlılığı algıları ile bürokratik kültür 

algıları arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir korelasyon tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada yapılan 

regresyon analizi sonucunda, katılımcıların destek kültürü ve görev kültürü algılarının duygusal ve normatif 

bağlılık algılarını pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığı; devam bağlılığı algısı üzerinde ise sadece 

bürokratik kültür algısının yordayıcı etkisinin olduğu görülmüştür. Sezgin (20l0) tarafından yapılan 

araştırmada katılımcıların başarı kültürü algılarının örgütsel bağlılık algıları üzerinde yordayıcı etkiye sahip 

olmadığı gözlenirken, bu araştırmada katılımcıların başarı kültürü algılarının normatif bağlılık algıları 

üzerindeki yordayıcı etkisi gerçekleşmiştir. 
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Toker ve diğerleri (2019) tarafından seyahat acenteleri çalışanları üzerinde yapılan araştırmada, örgütsel 

kültür boyutlarına ilişkin algılar ile duygusal ve normatif bağlılık algıları arasındaki ilişki anlamlı düzeyde 

gerçekleşirken, devam bağlılığı algıları ile örgütsel kültür boyutlarına ilişkin algılar arasında anlamlı düzeyde 

bir ilişki olmadığı görülmüştür. İpek (2010) tarafından ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 

öğretmenler üzerinde yürütülen araştırma da ise, ilköğretim öğretmenlerinin uyum bağlılığı algıları ile güç 

kültürü ve rol kültürü algıları arasında pozitif yönde; başarı kültürü ve destek kültürü algıları arasında ise 

negatif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu araştırmada ise katılımcıların örgütsel kültür boyutlarındaki 

algıları ile sözü edilen araştırmadaki (İpek, 2010) uyum bağlılığı boyutuna denk gelen devam bağlılığı algıları 

arasındaki korelasyon her örgütsel kültür boyutunda pozitif yönde gerçekleşmiştir. 

7. Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada, cevap aranan araştırma soruları kapsamında ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlara bağlı olarak 

geliştirilen öneriler aşağıda sunulmuştur: 

Katılımcıların görev yaptıkları üniversitede en çok güç kültürü algıladıkları, bunu sırasıyla destek kültürü, rol 

kültürü ve başarı kültürü algılarının izlediği görülmüştür. Katılımcıların örgütsel kültür algılarını yansıtan 

aritmetik ortalamalar tüm örgütsel kültür boyutlarında oldukça katılıyorum aralığında yer almıştır. 

Katılımcıların örgütsel bağlılık algılarına ilişkin alt boyut sırlaması devam bağlılığı, normatif bağlılık ve 

duygusal bağlılık şeklinde olmuştur. Katılımcıların örgütsel bağlılık algılarını yansıtan aritmetik ortalamalar 

devam bağlılığı ve normatif bağlılık boyutlarında oldukça katılıyorum aralığında, duygusal bağlılık 

boyutunda ise biraz katılıyorum aralığında yer almıştır. Örgütlerde, güç kültürü ve rol kültürü algıları klasik 

yönetim anlayışı uygulamalarını, destek kültürü ve başarı kültürü algıları ise çağdaş yönetim anlayışı 

uygulamalarını yansıtmaktadır. Öte yandan çalışanların daha çok devam bağlılığı algısı ile görev yapıyor 

olmaları, o işte çalışmak zorunda olduklarını hissettikleri anlamına gelmektedir. İdari personelin destek 

kültürü ve başarı kültürü algılarını artırmak için yönetim uygulamalarına daha çok dahil edilmeleri, ayrıca 

başarı duygusunu yaşayabilmeleri için daha çok inisiyatif ve sorumluluk üstlenmeleri önerilebilir. Bu 

yapıldığında aynı zamanda personelin görev yaptıkları kuruma yönelik duygusal ve normatif bağlılıklarının 

da artması mümkün olacaktır. 

Araştırmada katılımcıların örgütsel kültür algılarının hiçbir alt boyutta katılımcıların cinsiyetine bağlı olarak 

istatistiksel açıdan farklılaşmadığı gözlenirken, örgütsel bağlılık algılarının duygusal bağlılık boyutunda 

cinsiyete bağlı olarak istatistiksel olarak, erkek katılımcılar lehine önemli düzeyde farklılaştığı görülmüştür. 

Kadın personelin duygusal bağlılık algılarının artırılması için, çalıştıkları kurumu daha çok benimsemelerini 

destekleyecek uygulamalara önem verilebilir. Bu amaçla, üniversitede idari personel arasında görev ve 

sorumluluk paylaşımında kadın personelin de yer almasına özen gösterilebilir. 

Araştırmada katılımcıların örgütsel kültür algılarının rol kültürü boyutu dışındaki tüm boyutlarda, personelin 

eğitim durumuna bağlı olarak istatistiksel açıdan, ilk ve ortaöğretim mezunu olan grup lehine farklılaştığı 

tespit edilmiştir. Katılımcıların örgütsel bağlılık algıları sadece duygusal bağlılık boyutunda eğitim durumu 

değişkenine göre istatistiksel olarak, ilk ve ortaöğretim mezunu olan grup lehine farklılaşmıştır. Bu sonuca 

bağlı olarak, yükseköğretim mezunu olan idari personelin özellikle destek kültürü ve başarı kültürü algıları 

ile duygusal bağlılık algılarının artırılması için bu grupta yer alan personelin yönetim uygulamalarına daha 

çok dahil edilmeleri ve daha çok inisiyatif ve sorumluluk üstlenmeleri önerilebilir. 

Araştırmada katılımcıların örgütsel kültür algılarının dört alt boyutta da kıdemlerine bağlı olarak istatistiksel 

açıdan farklılaşmadığı; örgütsel bağlılık algılarının ise sadece duygusal bağlılık boyutunda kıdem değişkenine 

bağlı olarak istatistiksel açıdan farklılaştığı tespit edilmiştir. 6-9 yıl kıdem grubunda yer alan katılımcıların 

duygusal bağlılık algıları 10 yıl ve üzeri kıdem grubunda yer alan katılımcıların algılarından daha yüksek 

çıkmıştır. Bu sonuca bağlı olarak, yüksek kıdem grubunda yer alan idari personelin duygusal bağlılıklarını 

artıracak uygulamalara dâhil edilmeleri önerilebilir. Söz konusu grupta yer alan personele üniversitede bu 

amaçla düzenlenecek sosyo-kültürel etkinliklerde daha fazla görev ve sorumluluk verilebilir. 

Araştırmada katılımcıların örgütsel bağlılık algılarının, duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif 

bağlılığı boyutlarında dört örgütsel kültür boyutuna ilişkin algılarından istatistiksel olarak yordanabildiği 

görülmüştür. Katılımcıların dört örgütsel kültür boyutuna ilişkin algılarının birlikte, duygusal bağlılık 

algılarındaki varyansın %8’ini, devam bağlılığı algılarındaki varyansın %29’sini, normatif bağlılık 
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algılarındaki varyansın ise %34’ünü açıkladığı tespit edilmiştir. Katılımcıların her üç boyuttaki örgütsel 

bağlılık algılarını en iyi yordayan örgütsel kültür boyutunun destek kültürü olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sonuca bağlı olarak, üniversite yönetimine idari personelin özellikle destek kültürü algılarını artıracak 

uygulamalara ağırlık vermesi önerilebilir. Bu amaçla, üniversite personeli arasında kaynaşmayı, paylaşmayı 

ve yardımlaşmayı artıracak sosyo-kültürel etkinlikler düzenlenmesine önem verilebilir. 

Araştırmada ulaşılan sonuçlar bağlamında, bu kapsamda araştırma yapacak bilim insanlarına yönelik olarak 

da bazı öneriler sunulabilir: Bu araştırma üniversitelerde akademik ve idari personel üzerinde karşılaştırmalı 

olarak tekrarlanabilir. Bu yapıldığında, üniversite yönetimlerine, bu kapsamda gerçekleştirilecek bir 

araştırmada elde edilecek sonuçlara bağlı olarak daha bütüncül önerilerde bulunulabilecektir. Bu araştırma 

farklı üniversiteleri kapsayacak şekilde daha büyük bir evren ve örneklem üzerinde tekrarlanabilir. Bu 

kapsamda devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerin karşılaştırılacağı araştırmalar yapılabileceği gibi, büyük 

şehirlerde yer alan üniversitelerle taşrada yer alan üniversiteler arasında karşılaştırma yapmayı amaçlayan 

araştırmalar da yapılabilir. Son olarak, bu kapsamda yapılan araştırmalar yeterli sayıya ulaştığında, örgütsel 

kültür ve örgütsel bağlılık ilişkisini konu edinen araştırmalar üzerinde bir meta-analiz çalışması yapılabilir. 
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Amaç – Bir marka eğer özgünse tüketicinin zihninde daha çok yer edinmekte ve daha çok tercih 

edilmektedir. Markanın özgünlüğü, uzun dönemli tüketici-marka ilişkisi için temel bir unsurdur. 

Marka aşkı ise tüketicinin markaya olan tutkusunu ve markaya bağlanma derecesini içermektedir. 

Bu çalışmanın amacı, marka özgünlüğünün marka tercihi ile arasındaki ilişkide marka aşkının 

aracılık etkisini incelemektir. 

Yöntem – İzmir ilinde yaşayan 18 yaşından büyük, Samsung marka cep telefonu kullanan 

tüketicilere kolayda örnekleme yöntemi ile uygulanan anket çalışmasıyla, Samsung markası 

üzerinden; marka özgünlüğü kavramı kapsamında yer alan süreklilik, orijinallik, güvenilirlik ve 

doğallık boyutlarının marka tercihi üzerindeki etkisinde marka aşkının aracılık etkisi tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Anket verileri, SPSS 18 ve AMOS 22 programları kullanılarak ve yapısal 

eşitlik modelinden yararlanılarak analiz edilmiştir.  

Bulgular – Marka özgünlüğünün süreklilik ve orijinallik boyutlarının marka tercihi üzerinde 

anlamlı bir etkisinin olmadığı, güvenilirlik ve doğallık boyutlarının ise anlamlı bir etkisinin olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca marka özgünlüğü ile marka tercihi arasındaki ilişkide marka aşkının aracılık 

etkisinin olduğu saptanmıştır. 

Tartışma – Markanın tercih edilebilirliğinde marka aşkının önemli bir etkiye sahip olması markanın 

gelecekte de tercih edilebilmesinde etkili bir faktör olduğunu göstermektedir. Marka tüketicilerin 

zihninde güvenilir ve özgün bir marka olarak yer edindiğinde, markanın başkalarına tavsiye edilme 

olasılığı da artabilecektir. Markanın istikrarlı ve tutarlı olması, yeniliklere uyum sağlayabilmesi, 

ayrıca markanın güvenilir ve gerçekçi olması, markaya karşı güveni ve bağlılığı yükseltmektedir. 

Böylece tüketicilerin deneyimleri sonucu oluşan uzun süreli bağlılığın marka aşkına dönüşmesiyle, 

markanın bir sonraki alımlarda tercih edilebilirliği artabilecektir. 
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Purpose – If a brand is authentic, it has more place in the mind of the consumer and it is more 

preferred. The authenticity of the brand is an essential element for a long-term consumer-brand 

relationship. Brand love includes the consumer’s passion for the brand and the degree of attachment 

to the brand. This study’s purpose is to examine the mediating effect of brand love in the relationship 

between brand authenticity and brand preference.  

Design/methodology/approach – It was attempted to determine the mediating effect of brand love 

on the effect of continuity, originality, reliability and naturalness dimensions on brand preference 

within the scope of the concept of brand authenticity through the survey which was carried out with 

easy sampling method to consumers over 18 years of age living in Izmir and use Samsung brand 

mobile phone. The survey data was analyzed using the SPSS 18 and AMOS 22 programs and using 

the structural equity model.  

Findings – – It was concluded that the continuity and authenticity dimensions of brand authenticity 

do not have a significant effect on brand preference, but the reliability and naturalness dimensions 

have a significant effect on brand preference. Also brand love has a mediating effect on the 

relationship between brand authenticity and brand preference.  
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 Discussion – The fact that brand love has a significant effect on the preferability of the brand shows 

that it is an effective factor in the preference of the brand in the future. When the brand is placed in 

the minds of consumers as a reliable and original brand, the possibility of recommending the brand 

to others may increase. The fact that the brand is stable and consistent, can adapt to innovations, and 

is reliable and realistic enhances the trust and loyalty to the brand. Thus, with the turning of long-

term commitment into brand love as a result of consumers’ experiences, the preferability of the 

brand in the next purchases will be able to increase. 

 

1. Giriş 

İşletmeler günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte artan rekabet ortamında varlığını 

sürdürebilmek için değişime ayak uydurabilmeli ve farklı pazarlama stratejileri geliştirebilmelidir. Ayrıca 

işletmeler pazarlama iletişimi faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmek için tüketicinin 

istek ve ihtiyaçlarını doğru ve zamanında algılamalıdır. Tüketici ile marka arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi 

noktasında, markalara özgü özelliklerin tüketici istekleriyle ilişkilendirilmesi önem taşımaktadır. Markanın 

birçok özelliğini kapsayan marka özgünlüğü, bu ilişkilendirmede ön plana çıkmaktadır (Bruhn, 2012). 

Marka özgünlüğü kavramı günümüzde giderek önem kazanmaktadır. Çünkü tüketiciler özgün olanı, taklit 

ve sahte olmayan ürünleri istemektedirler (Arnould ve Price, 2000). Özgünlüğe sahip olan bir marka 

tüketicinin zihninde yer edinmekte ve markanın tercih edilebilirliğini arttırmaktadır. Uzun dönemli tüketici-

marka ilişkisinin temelinde; markanın özgünlüğü, bütünlüğü ve tüketicilere ulaşma yeteneği yer almaktadır 

(Edelman/StrategyOne, 2010, akt. Gurau, 2012).  

Markanın özgün olması, tüketicilerin markaya karşı hissettikleri bağlılığın artmasını ve böylece daha fazla 

ödeme isteğinde bulunmalarını sağlamaktadır. Markaya duyulan hislerin olumlu yönde olması da ağızdan 

ağıza destek ile sonuçlanmaktadır (Beverland, 2009). Bu şekilde; markanın özgün olduğunu düşünen ve bu 

konudaki memnuniyetini aktarmak isteyen tüketici markanın reklamını bizzat kendisi yapacaktır.  

Özgün olan bir marka rakipleri arasından sıyrılarak tüketicinin dikkatini çekebilmekte, bu da markanın tercih 

edilebilirliğini arttırmaktadır. Tüketicilerin marka tercihlerinin şekillenmesinde bir markayı diğer 

markalardan ayıracak ve tüketiciler açısından özgün olarak kabul edilecek özellikler önem arz etmektedir 

(Gilmore, 2007, akt. Demirel ve Yıldız, 2015). Bu nedenle markaların farklılıklarını ortaya koyacak 

performansa, tasarıma ya da iletişime yönelik çalışmalara yoğunlaştıklarını söylemek mümkündür.  

Markalar, tüketicilerin günlük yaşamlarında önemli bir yere sahip olmakla birlikte, onlara sahip olan 

firmaların rakipleri karşısında rekabet avantajı sağlamaları açısından da önemlidir. Duarte ve Raposo (2010), 

marka ve tüketici arasında bağlılığın oluşturulması ve bu bağlılığın arttırılması açısından marka tercihi 

oluşturma sürecine ilişkin bilgilerin genişletilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Markaların tercih 

edilebilirliğinde nelerin önemli olduğunu araştıran çalışmalarda marka aşkının öneminin arttığı ifade 

edilmektedir (Batra, Bagozzi ve Ahuvia, 2012). Marka aşkı kavramı, tüketicilerin markaya karşı olan 

tutkusunu, bağlanma derecesini ve markaya yönelik hissettiği olumlu duyguları kapsamaktadır (Carroll ve 

Ahuvia, 2006; Kalyoncuoğlu, 2017). Müşterilerin markalara duydukları aşk, duygusal olarak kendilerini o 

markalara yakın hissedip bağlanmalarını sağlamaktadır. Bu da marka tercihini etkileyebilecek bir durumdur. 

Çalışmada öncelikle; marka özgünlüğü, marka aşkı ve marka tercihi kavramlarının ele alındığı literatüre 

değinilmiş, konu hakkında yapılan yerli ve yabancı literatürde yer alan çalışmalardan bahsedilerek hipotezler 

geliştirilmiş, daha sonra araştırmanın metodolojisi açıklanmıştır. Son olarak; gerçekleştirilen analizler sonucu 

elde edilen bulgulara yer verilmiş, bu bulgu ve sonuçlar tartışılarak değerlendirilmiş ve araştırma sonuçları 

doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.  

2. Marka Özgünlüğü, Marka Aşkı ve Marka Tercihi Kavramlarına İlişkin Literatür 

Günümüzde artan tüketici beklentileri ve rekabet ortamının getirmiş olduğu zorluklar nedeniyle, işletmeler 

rakipleri karşısında farklılaşmaya çalışmalı ve tüketicilerin karşısına kendilerine has değerlerle çıkmalıdırlar. 

Bu durumda önemi giderek artan marka özgünlüğü kavramının ve diğer kavramlarla olan ilişkisinin daha iyi 

anlaşılması gerekmektedir. Marka özgünlüğü ile ilgili pazarlama literatürüne bakıldığında ortak bir tanıma 

rastlanılmamaktadır. Özgünlük kavramının kökeni incelendiğinde ise, güvenilirlik anlamına gelen Latince bir 

kelime olan authenticus ve Yunanca authentikos kelimesine dayandığı görülmektedir (Cappannelli ve 

Cappannelli, 2004). Özgünlük, markanın mükemmelliğini ifade etmesinin yanı sıra, markanın rakipleri 
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karşısında tüketiciye yansıtmış olduğu doğruluğu ve gerçekliği de ifade etmektedir (Napoli, Dickinson, 

Beverland ve Farrelly, 2014). Aslında özgünlük reklam ve marka oluşturma faaliyetlerinde kitlesel 

pazarlamanın tersi olarak görülmektedir. Markanın özgünlüğü çok önemli bir kavramı ifade etse de, 

özgünlüğü yakalamak ve bu başarıyı sürdürmek hiç kolay olmamaktadır. Burada önemli olan nokta, 

firmaların küresel rekabet ortamında yaşanan ani değişimlere uyum sağlayabilmesi ve bu değişime anında 

cevap verebilmesidir (Beverland vd., 2008).  

Tüketici istek ve ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda piyasaya sunulan marka sayısındaki artış ve 

rakipler tarafından hızla taklit edilebilme, ürün benzerliğinin yüksek olmasına neden olmaktadır. Marka 

yöneticileri, değişimin hızlı yaşandığı piyasalarda markanın varlığını koruyabilmesi için markanın ayırt 

ediciliğini ve markanın tercih edilebilirliğini artıran yollar bularak rekabet avantajı sağlamaya çalışmaktadır 

(Gilmore ve Pine, 2007). Bu da özgün olmayı gerektirmektedir.  

Marka yöneticileri, yaşanan değişimlerle birlikte zaman içinde marka üzerinde değişiklikler yapabilmektedir. 

Markanın logosu yeniden tasarlanabilmekte ya da markaya yeni özellikler eklenebilmektedir. Bir marka 

üzerinde yapılan değişikliklerin algılanan marka özgünlüğünü etkileme derecesi, değişimlerin derecesine 

bağlı olarak gerçekleşmektedir. Yani bir marka üzerinde öncesine göre başka bir markaya daha çok benzeyen 

değişimin yapılması büyük olasılıkla algılanan marka özgünlüğünü azaltacaktır (Wymer ve Akbar, 2017). 

Marka özgünlüğü kavramı birçok yazar tarafından farklı şekillerde ifade edilmiştir. Stern (1996)  marka 

özgünlüğü kavramını, “hakiki - taklit veya sahte olmayan”, Aaker ve Drolet (1996) “eskimeyen ve geleneksel”, 

Ballantyne vd., (2006) ve Holt (2002) ise “orijinal ve önemli” olarak tanımlamıştır. Marka özgünlüğü; marka 

ile ilgili imaj, kişilik, prestij, değer gibi bir çok kavramı kapsamaktadır. Bir markanın özgünlüğünün 

algılanabilmesi için  davranışında tutarlı ve bireysel olması ve bunu sürdürebilmesi gerekmektedir  (Schallehn 

vd., 2014; Durmaz ve Dağ, 2018).  

Günümüzde özgünlüğü yakalayan markalar, sürekliliğe sahip olan ve yaşanan değişimleri bünyesine adapte 

ederek modern zamanda yaşananları takip eden markalardır (Beverland, 2006; Beverland vd., 2008). Marka 

özgünlüğü kavramı Bruhn vd., (2012) tarafından dört boyutta ele alınmaktadır. Bu boyutlar; süreklilik, 

orijinallik, güvenilirlik ve doğallık ile ilgili maddeleri kapsamaktadır. Marka özgünlüğünün süreklilik boyutu; 

istikrarı, tutarlılığı ve dayanıklılığı ifade eden maddelerden oluşmaktadır (Morhart vd., 2015). Orijinallik 

boyutu; ürün çeşitliliğinin fazla, rekabetin yoğun yaşandığı bir ortamda tüketicilerin markaya karşı algılarının 

diğer markalara kıyasla ne ölçüde benzersiz olduğunun algılanmasıyla ilgili ifadeleri içermektedir (Moulard 

vd., 2016). Orijinallik; markanın rakipleri karşısında seçicilik, bireysellik ve yenilikçilik kavramlarını kapsayan 

ifadelerden oluşmaktadır (Bruhn vd., 2012). Güvenilirlik boyutuna bakıldığında, markanın tüketici istek ve 

ihtiyaçlarını karşılamada verdiği sözü tutabilme kabiliyetini içeren ifadelerin yer aldığı görülmektedir 

(Morhart vd., 2015). Güvenilirlik boyutunda yer alan ifadeler markanın doğruluğunu, verdiği sözleri 

tutmasını ve vaatlerinin güvenilir olmasını içermektedir (Bruhn vd., 2012). Doğallık boyutunda yer verilen 

ifadeler ise; markanın rakipleri karşısında özgün olması, sahte ve yapay olmaması ile ilgilidir (Bruhn, vd., 

2012).  

Her geçen gün birçok yeni ürün ve markayla karşılaşan tüketiciler özgün markalara yönelmekte ve tüketici 

değerlerine sadık olan, ürün kalitesinin sürekliliğini sağlayan, başarılı konumda olan markalara daha çok 

güven duymaktadır (Holt, 2002; Arıkan ve Telci, 2014). Dolayısıyla markalara karşı hissedilen duygusal 

bağlılığın markaya karşı sürekli bir bağlılığın oluşması açısından etkili olması pazarlamacıların ilgisini 

çekmektedir (Kang, 2015). Markalar ve tüketiciler arasında oluşan ilişkiler birbirinden farklı kavramlarla ifade 

edilebilmektedir. Bu ilişkiye bakıldığında marka ve tüketici arasında en düşük yoğunluktaki ilişki marka 

memnuniyeti olarak tanımlanmaktadır. Burada oluşan memnuniyet duygusu marka ile ilgili olumlu 

deneyimlere dayanmaktadır. Daha yoğun ilişkilerin yaşanması durumunda ise markaya güven ve markaya 

bağlılık duygusu oluşmaktadır. Dolayısıyla marka-tüketici ilişkisi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik 

gösterebilmekte ve en yüksek seviyeye doğru duygu durumunun yaşanması mümkün olabilmektedir. Bu 

durum marka aşkı olarak ifade edilmektedir (Rossman ve Wilke, 2017). Buna göre, tüketicinin marka 

bağlılığının en yüksek olduğu seviyenin markaya duyduğu aşkı ve tutkuyu gösterdiğini söylemek 

mümkündür. 

Marka aşkı, Shimp ve Madden (1988) tarafından, kişiler ve nesneler arasında oluşan ilişki olarak ifade 

edilmiştir. Carroll ve Ahuvia’nın (2006) çalışmalarında; marka aşkı kavramı, tüketicilerin markadan tatmin 
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olması ile markaya karşı hissedilen duygusal bağlılığın derecesi şeklinde ele alınmıştır. Tüketicinin bir 

markaya tutku ile bağlanması olarak ifade edilen marka aşkı, kişilerin arasında olan ilişkiye benzer bir ilişkidir 

(Halilovic, 2013). Kişilerarası aşkı açıklamanın bir yolu olarak üçgen aşk teorisi kavramından 

yararlanılmaktadır (Sternberg, 1986; Shimp & Madden, 1988). Bu teoride; aşkın varlığı samimiyet, tutku ve 

bağlılık bileşenleriyle ifade edilmektedir. Bu üç bileşenin varlığı veya yokluğu dikkate alınarak; sevgisizlik, 

mükemmel sevgi, romantik aşk gibi farklı şekillerde aşk türleri ortaya çıkmakta ve bu bileşenler, "Birini 

sevmek ne anlama gelir? Her zaman aynı anlama mı gelir, yoksa farklı şekilde bir anlamı mı vardır? Aşıklar 

birbirinden farklı mıdır? Neden bazı aşklar sürüyor gibi görünürken diğerleri neredeyse oluştukları kadar 

çabuk yok olurlar?” gibi sorulara cevap sağlamaktadır (Sternberg 1986). Sternberg'in (1986) araştırdığı bu 

sorularda yapılan küçük değişiklikler tüketici davranışlarındaki benzer konuları anlamaya yardımcı 

olabilmektedir. Shimp ve Madden’in (1988) çalışmalarında, Stenberg’in (1986) üçgen aşk teorisi temel alınarak 

müşteri ve nesne arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu ilişki incelendiğinde, nesneye karşı oluşan aşkın kişiler 

arasında oluşan aşktan farkı, müşterinin nesneye karşı bağlılık derecesi ne kadar güçlü hissedilirse hissedilsin 

nesnenin sevme ya da herhangi bir karşılık verme duygusu olmadığından ilişkinin müşteri tarafından tek 

taraflı olarak hissedilmesi şeklinde açıklanmıştır (Shimp ve Madden, 1988).  

Tüketicilerin markalara duydukları aşk, duygusal olarak kendilerini o markalara yakın hissedip 

bağlanmalarını sağlamaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi marka aşkı; tüketicinin markaya olan tutkusunu, 

bağlanma derecesini ve markaya karşı hissettiği olumlu duyguları içermektedir (Carroll ve Ahuvia, 2006; 

Kalyoncuoğlu, 2017). Marka aşkı, çok az memnun müşteri tarafından deneyimlenen bir duygu ve markaya 

karşı verilen bir tepkidir. Müşteri memnuniyeti genellikle belirli durumun sonucu olarak ortaya çıksa da, 

marka aşkı müşteri ile marka arasında oluşan uzun vadeli ilişkinin etkisi olarak ifade edilmektedir 

(Patwardhan ve Balasubramanian, 2011). Müşteri memnuniyeti markanın bir-iki sefer satın alınması sonrası 

yaşanabilirken, marka aşkının oluşabilmesi için uzun bir zamana ihtiyaç vardır. 

Tüketiciler bir ürün satın alırken veya ürün tercihinde bulunurken birçok faktörden etkilenebilmektedir. Bu 

faktörlerden biri de markadır  (Ardhanari, 2008). Marka tercihi, tüketicinin bir markayı diğer markaya kıyasla 

ne ölçüde tercih ettiği anlamına gelmektedir (Hellier vd., 2003; Correa ve Laverde, 2017). Marka tercihi, 

alışkanlıklar ya da markaya ilişkin yaşanılan deneyimlere bağlı olarak genellikle bir markayı diğerine tercih 

etme durumudur. Tercih edilen markalar rekabet avantajı sağlayabilmekte ve rakiplerinin stratejilerine karşı 

savunma yapabilmektedir (Ardhanari, 2008). Bu nedenle tercih edilen bir marka olmak için tüketicilerin 

markaya ilişkin olumlu duygu ve deneyimlere sahip olması gerektiğini söylemek mümkündür.  

Marka tercihi, bir başka ifadeyle, tüketicinin ihtiyaçları ve markaya yönelik inanç ve tutumlarının etkisiyle 

markayı değerlendirmesi sonucunda satın alma karar sürecinde belirli bir markayı belirlemesidir. Tüketicinin 

bir markadan duygusal ve bilişsel olarak etkilenmesi, o markanın tercih edilmesinde en önemli unsurdur. 

Bununla birlikte, marka tercihinin belirlenmesinde; tüketici ihtiyacının niteliği, tüketicilerin markaya ait 

özellikleri nasıl algıladığı, firmanın uyguladığı pazarlama stratejileri ve kurum imajı gibi pek çok faktör de rol 

oynamaktadır (Aktuğlu ve Temel, 2006; Aktuğlu, 2004). Özellikle pazarlama iletişim faaliyetleri tüketicilerin 

marka tercihlerinde etkili olabilmektedir.  

Tüketicilerin bir markaya karşı memnuniyet hissetmesi ile başlayan ve uzun süreli ilişkiye dönüşen ilişkide 

markaya karşı hissedilen aşk, markadan beklenilen rasyonel ve hedonik faydalar ve markaya yüklenilen 

anlamlar gibi birçok etken markaların tercih edilebilirliğinde etkili olmaktadır (Rundle ve Mackay, 2001). 

Marka özgünlüğünün de bu etkenlerden biri olabileceği ve marka tercihini doğrudan ya da marka aşkı 

üzerinden etkileyebileceği düşüncesi bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.  

3. Kavramsal Model ve Hipotezlerin Geliştirilmesi 

Marka özgünlüğü ve marka tercihi arasında marka aşkının aracılık etkisini incelemek amacıyla oluşturulan 

kavramsal model Şekil 1’de yer almaktadır. Marka özgünlüğü marka tercihini doğrudan etkilerken, marka 

aşkı üzerinden de dolaylı bir şekilde etkilemektedir.  
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Şekil 1: Kavramsal Model 

Tüketiciler özgün markaları gün geçtikçe daha çok tercih etmektedirler (Arnould ve Price, 2000). Fritz vd.’ne 

(2017) göre, marka özgünlüğü tüketicinin markayla olan ilişkisinin kalitesini olumlu yönde etkilemekte, bu 

da tüketicinin davranışsal niyetine olumlu yansımaktadır. 

Marka özgünlüğünün işletme için yönetsel açıdan bir yararı söz konusuysa, bir yarar büyük olasılıkla 

markanın gücüne bağlıdır. Örneğin bir marka pazara ilk katılan markaysa, bu onun orijinal ve özgün 

olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, pazara daha sonra katılan rakip marka tüketiciler tarafından 

özgün markadan çok daha fazla tercih edilirse, özgün olmak öncü marka için çok az fayda sağlayacaktır. Diğer 

taraftan, rakiplerin markaları tüketiciler tarafından özgün markanın daha düşük versiyonları olarak 

görülüyorsa, özgünlük istenen bir marka özelliği olarak algılanabilecektir. Bu nedenle, marka özgünlüğünün 

marka tercihi üzerindeki etkisinin marka gücüne bağlı olduğunu söylemek mantıklı olacaktır (Wymer ve 

Akbar, 2017; Wymer, 2015). 

Marka özgünlüğünün marka tercihine etkisi üzerine yapılmış çalışmalara rastlamak mümkündür. 

Bangladeş’te yerel giyim markaları üzerine yapılan bir araştırmada,  tüketicilerin; kalite, dayanıklılık, renk 

kombinasyonu, tasarım, rahatlık vb. açısından özgünlüğe sahip markaları tercih ettikleri belirlenmiştir (Zebal 

ve Jackson, 2019). Cinelli ve LeBoeuf (2019) marka özgünlüğünün tüketicinin markaya ilişkin kalite algısını 

arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu durum marka tercihini pozitif yönde etkileyebilecektir.  

Yao ve Wang’ın (2018), birleşme sonrası marka özgünlüğünün nasıl algılandığını ve bunun satın alma niyetine 

nasıl yansıdığını belirlemeye çalıştıkları araştırmalarının sonucunda; birleşme öncesi ve sonrası açısından, 

tüketicilerin markanın özgünlüğüne ilişkin algılamaları ve satın alma niyetleri farklılık göstermiştir. Tüketici 

satın alma niyetindeki düşüşün temel olarak marka özgünlüğüne ilişkin düşen tüketici 

değerlendirmelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sonuçtan marka özgünlüğünün marka tercihini 

etkileyebildiği anlaşılmaktadır. 

Riefler’in (2020) marka özgünlüğünün tüketicilerin yerel ve küresel marka tercihlerindeki etkisinin ölçüldüğü 

çalışmasında; yerel markalarla rekabet eden küresel markaların, küreselliğin getirdiği sorumluluğun 

üstesinden gelebilmek için özgün marka olarak konumlandırma yapmalarının yararlı olacağı ortaya 

koyulmuştur. Yerel markaların ise marka özgünlüğünün ötesinde marka imajlarını da geliştirmeleri gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Marka özgünlüğünün süreklilik, orjinallik, güvenilirlik ve doğallık boyutlarının marka tercihi üzerindeki 

etkisini araştıran Demirel ve Yıldız (2015) çalışmalarında; orjinallik ve güvenilirlik boyutunun marka tercihi 

üzerinde pozitif bir etkisi olduğu, süreklilik ve doğallık boyutlarının ise herhangi bir etkisinin olmadığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışmaların yanı sıra, marka özgünlüğünün tüketicilerin marka tercihleri ya da 
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markayı satın alma niyetleri üzerindeki pozitif etkilerini ortaya koyan başka çalışmalar da söz konusudur (Oh 

vd., 2019; Spiggle vd., 2018; Guèvremont ve Grohmann, 2018; Morhart vd., 2015; Napoli vd., 2014; Ewing vd., 

2012; Beverland, 2005). Bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 

H1: Marka özgünlüğü marka tercihini pozitif yönde etkiler.  

Çalışmada, marka özgünlüğünün boyutları (Bruhn vd., 2012) üzerinden marka tercihine  etkisi ölçülmeye 

çalışıldığı için aşağıdaki alt hipotezler de geliştirilmiştir: 

H1a: Marka özgünlüğünün süreklilik boyutu marka tercihini pozitif yönde etkiler. 

H1b: Marka özgünlüğünün orijinallik boyutu marka tercihini pozitif yönde etkiler. 

H1c: Marka özgünlüğünün güvenilirlik boyutu marka tercihini pozitif yönde etkiler. 

H1d: Marka özgünlüğünün doğallık boyutu marka tercihini pozitif yönde etkiler. 

Marka aşkı; “müşteri ve marka arasında güçlü bir uyumu, tutku odaklı davranışları, uzun vadeli bir ilişki 

arzusunu” ifade etmektedir (Mody vd., 2019). Tüketiciler birçok marka ile etkileşime girseler de, sadece 

birkaçıyla güçlü bağ kurmaktadırlar. Özgün bir marka tüketicilerin bağlanma hedeflerini tatmin edebileceği 

için, marka özgünlüğünün duygusal marka bağlılığını pozitif yönde etkileyebileceği düşünülmektedir 

(Hüsken ve Henkel, 2016; Morhart vd., 2015; Beverland ve Farrelly, 2010). Riivits-Arkonsuo vd., (2014) marka 

özgünlüğünün marka aşkının oluşumunda belirleyici faktörlerden biri olduğunu ifade etmiştir. 

Marka aşkının boyutlarını inceleyen Albert vd., (2008); tutku, uzun süreli bir ilişki, uyum, rüyalar, anılar, zevk, 

cazibe, benzersizlik, güzellik, güven ve aşkı açıklama isteği şeklinde on bir marka aşkı boyutu olduğundan 

bahsetmiştir. Bu boyutlardan özellikle benzersizlik ve güven boyutlarının marka özgünlüğüyle 

ilişkilendirilebileceğini söylemek mümkündür. 

Mody ve Hanks (2019) yaptıkları çalışmada, paylaşım ekonomisi iş modelini uygulayan Airbnb markası ve 

geleneksel otel markaları açısından marka özgünlüğünün marka aşkı üzerindeki etkisini ölçmeye 

çalışmışlardır. Araştırmanın sonuçları, marka özgünlüğünün marka aşkını pozitif yönde etkilediğini 

göstermiştir. Araştırmaya göre, Airbnb marka aşkı yaratmada tüketim özgünlüğünden yararlanırken, oteller 

sadece marka özgünlüğünü kullanmışlardır. Yannopoulou, Moufahim ve Bian (2013) de Airbnb misafirleri 

için marka özgünlüğünün, konukların marka aşkı deneyiminde önemli bir faktör olduğunu belirtmiştir. Mody 

vd., (2019) de yüksek derecede marka özgünlüğünün yüksek derecede marka aşkına yol açacağını ileri 

sürmüştür. 

Literatürde marka özgünlüğünün marka aşkı üzerindeki etkisinin incelendiği ve marka özgünlüğünün marka 

aşkını pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşıldığı çalışmalara rastlanmaktadır (Govarchin, 2019; Mody ve 

Hanks; 2019; Mody vd., 2019; Manthiou vd., 2018; Alnawas ve Altarifi, 2016; Riivits-Arkonsuo vd., 2014). 

Mevcut literatüre dayanarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 

H2: Marka özgünlüğü marka aşkını pozitif yönde etkiler. 

Çalışmada, marka özgünlüğünün boyutları (Bruhn vd., 2012) üzerinden marka tercihine  etkisi ölçülmeye 

çalışıldığı için aşağıdaki alt hipotezler de geliştirilmiştir: 

H2a: Marka özgünlüğünün süreklilik boyutu marka aşkını pozitif yönde etkiler. 

H2b: Marka özgünlüğünün orijinallik boyutu marka aşkını pozitif yönde etkiler. 

H2c: Marka özgünlüğünün güvenilirlik boyutu marka aşkını pozitif yönde etkiler. 

H2d: Marka özgünlüğünün doğallık boyutu marka aşkını pozitif yönde etkiler 

Junaid vd., (2020), markayı seven tüketicilerin başkalarını da etkileyeceğini, bunun da markanın değerine 

dolaylı olarak katkıda bulunan bir dalgalanma etkisi yaratabileceğini ileri sürmüştür. Bu durumun da, marka 

tercihi açısından yine dalgalanma etkisiyle pozitif bir etki yaratacağını söylemek mümkündür. 

Trivedi (2020), marka aşkıyla kurum imajı arasında pozitif bir ilişki olduğunu, bunun da satın alma niyetiyle 

sonuçlandığını ifade etmiştir. Albert ve Merunka (2013), marka aşkının markayı daha çok satın alma isteğini 
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pozitif yönde etkilediğini bulmuştur. Ferreira vd., (2019) yaptıkları çalışmada, marka aşkının müşteri tatmini 

yoluyla hem doğrudan hem de dolaylı olarak müşteri sadakatini etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Literatürde; marka aşkıyla marka sadakati, ağızdan ağıza iletişim ve tekrar satın alma niyeti arasında pozitif 

ilişki olduğu bulgusuna ulaşan çalışmalar mevcuttur (Martín vd., 2020; Ünal ve Aydın, 2013; Ismail ve Spinelli, 

2012; Bergkvist ve Bech-larsen, 2010; Carroll ve Ahuvia, 2006). Bu bilgiler ışığında marka aşkının marka 

tercihini pozitif yönde etkileyebileceği tahmin edilmektedir ve buna göre aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 

H3: Marka aşkı marka tercihini pozitif yönde etkiler. 

Literatürde, farklı açılardan marka aşkının aracılık rolünü inceleyen çalışmalara rastlanılmaktadır (Trivedi, 

2020; Kim vd., 2020; Rodrigues ve Brandão, 2020; Machado vd., 2019; Ferreira vd., 2019; Junaid vd., 2019; 

Keshtidar vd., 2018; Aydın, 2017; Kalyoncuoğlu, 2017; Aşkın ve İpek, 2016; Kim vd., 2010). 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, literatürde; hem marka özgünlüğünün, hem de marka aşkının marka tercihi 

üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna dair çalışmalar mevcuttur (Trivedi, 2020; Oh vd., 2019; Spiggle vd., 2018; 

Guèvremont ve Grohmann, 2018; Morhart vd., 2015;  Napoli vd., 2014; Albert ve Merunka, 2013; Ewing vd., 

2012; Beverland, 2005). Buradan yola çıkarak, marka özgünlüğü ile marka tercihi arasında marka aşkı 

üzerinden dolaylı bir ilişki olabileceği düşünülmektedir. Başka bir ifadeyle, marka aşkının, marka özgünlüğü 

ve marka tercihi arasındaki ilişkiye aracılık ettiği tahmin edilmektedir. Buna göre, marka aşkı kavramsal 

modele eklenmiş ve çalışmanın dördüncü hipotezi şu şekilde ifade edilmiştir: 

H4: Marka özgünlüğünün marka tercihi ile arasındaki ilişkide marka aşkının aracılık rolü vardır. 

4. Metodoloji 

4.1. Anket Tasarımı 

Çalışmada kullanılan anket formu iki bölümden ve 35 sorudan oluşmaktadır. Birinci bölümde yer alan 1-15 

arasındaki maddeler marka özgünlüğünü, 16-25 arasındaki maddeler marka aşkını, 26-30 arasındaki 

maddeler ise marka tercihini ölçmektedir. Anketin ikinci bölümünde ise cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslek, 

gelir gibi demografik özelliklerle ilgili sorulara yer verilmiştir.   

Anket formu hazırlanırken literatürden yararlanılmıştır. Marka özgünlüğü ile ilgili ifadeler, Bruhn vd., (2012); 

marka aşkı ile ilgili ifadeler Carroll vd., (2006); marka tercihi ile ilgili ifadeler ise Cobb-Walgren vd., (1995), 

Chang ve Liu (2009) ve Yaşa ve Bozyiğit (2012) tarafından geliştirilen ölçeklerden uyarlanmıştır. Anket 

formunda yer alan sorular 5’li Likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. 

4.2. Örneklem ve Veri Toplama 

Araştırmanın evrenini İzmir il merkezinde yaşayan 18 yaşından büyük, Samsung marka cep telefonu kullanan 

tüketiciler oluşturmaktadır. Samsung markasının seçilmesinin nedeni, bu markanın cep telefonu 

kategorisinde Türkiye’de en çok satan marka olmasıdır (www.aksam.com.tr). Oluşturulan anket formu 

öncelikle ön test niteliğinde, kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 50 tüketici üzerinde uygulanmıştır. 

Gerekli düzeltmeler ve sadeleştirmeler yapıldıktan sonra son şekli verilen anketler, 28 Temmuz - 15 Ağustos 

2019 tarihleri arasında, İzmir il merkezinde yine kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 402 tüketiciye 

uygulanmıştır. Eksik ya da yanlış doldurulan herhangi bir anket olmadığı için anketlerin hepsi analize dahil 

edilmiştir. 

Araştırma örnekleminin demografik dağılımı incelendiğinde, katılımcıların; %56’sı kadın (N=225); %44’ü 

erkek (N=177), %36,6’sı 18-28 yaş aralığında (N=147); %24,9’u üniversite mezunu (N=100), %37,1’i 2001-3000 

TL (N=149) aralığında gelire sahip, %26,6’sı ise devlet memurudur (N=107). 

5. Analiz ve Bulgular 

Yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak, araştırma modelinde yer alan değişkenler arasındaki ilişkiler 

incelenmiş ve hipotezler test edilmiştir. IBM SPSS 18 ve IBM AMOS 22 programı yardımıyla araştırmanın 

verileri analiz edilmiştir. Araştırmada yer alan ölçeklerin güvenilirliğini test etmek için IBM SPSS 18 programı 

kullanılmıştır. Ölçeklerin Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı; marka özgünlüğü için 0,92, marka aşkı için 0,91, 

marka tercihi için ise 0,73 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliği IBM AMOS 22 

programı kullanılarak test edilmiş; marka özgünlüğü boyutları için birinci düzey çok faktörlü doğrulayıcı 
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faktör analizi, marka aşkı ve marka tercihi içinse tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır Uyum 

değerleri istenildiği şekilde çıkmadığı için programın önerdiği modifikasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan modifikasyonlar sonucu marka özgünlüğü ölçeğinden iki ifade, marka aşkı ölçeğinden üç ifade olmak 

üzere toplam beş ifade ölçekten çıkarılmıştır. Modifikasyonlar sonucunda marka özgünlüğünün birinci düzey 

çok faktörlü, marka aşkı ve marka tercihinin tek faktörlü yapıları doğrulanmıştır (Meydan ve Şeşen, 2011: 37). 

Tablo 1: Ölçeklere Ait Uyum Değerleri 

Ölçek X2 df X2/df GFI CFI RMSEA 

Marka Özgünlüğü 163,650 46 3,558 0,94 0,97 0,080 

Marka Aşkı 42,810 12 3,567 0,97 0,99 0,080 

Marka Tercihi 3,998 3 1,333 0,99 0,99 0,029 

İyi Uyum Değerleri   ≤3 ≥0,90 ≥0,97 ≤0,05 

Kabul Edilebilir Uyum Değerleri   ≤4-5 0,89-0,85 ≥0,95 0,06-0,08 

Tablo 2’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 2: Ölçeklerin Faktör Yükleri, AVE, Cronbach Alfa ve Birleşik Güvenilirlik Katsayıları 

Değişken İfadeler Kod 
Faktör 

Yükü 
AVE 

Cronbach 

Alfa 
CR 

Süreklilik 

 (SUR) 

Bu markanın tutarlı bir marka 

olduğunu düşünüyorum.  
SUR1 0,87 

0,67 0,77 0,89 

Bu markanın prensiplerine 

sadık bir marka olduğunu 

düşünüyorum.           

SUR2 0,80 

Bu marka sürekliliği olan bir 

markadır.                                      
SUR3 0,82 

Bu marka çizgisinden 

sapmayan bir markadır.                   
SUR4 0,77 

Orijinallik  

(ORJ) 

Bu marka başka markalara 

göre daha çok dikkat 

çekmektedir.  

ORJ2 0,85 

0,66 0,80 0,85 
Bu markanın eşsiz bir marka 

olduğunu düşünüyorum. 
ORJ3 0,82 

Bu marka kendisini açık bir 

şekilde diğer markalardan 

ayırmaktadır.  

ORJ4 0,76 

Güvenilirlik  

(GUV) 

Bu marka vaat ettiklerini 

sunmaktadır. 
GUV2 0,87 

0,76 0,89 0,91 
Bu markanın vaatleri 

güvenilirdir.                 
GUV3 0,86 

Bu marka güvenilir sözler 

vermektedir.   
GUV4 0,89 

Doğallık 

(DOG) 

Bu marka yapay olduğu 

izlenimi vermemektedir. 
DOG1 0,82 

0,74 0,88 0,90 
Bu marka özgün bir izlenim 

yaratmaktadır.  
DOG2 0,89 

Bu marka doğal olduğu 

izlenimi vermektedir. 
DOG3 0,87 
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Değişken İfadeler Kod 
Faktör 

Yükü 
AVE 

Cronbach 

Alfa 
CR 

Marka Aşkı (B_L) 

Bu marka mükemmel bir 

markadır. B_L1 0,82 

0,67 0,91 0,92 

Bu marka kendimi iyi 

hissettirmektedir.  B_L2 0,88 

Bu marka bütünüyle harika bir 

markadır.  B_L3 0,84 

Bu markaya karşı nötr hislere 

sahibim.  B_L4 0,74 

Bu markayı kullanmak tam bir 

zevktir. B_L5 0,77 

Bu markaya karşı tutkum var. B_L6 0,85 

Bu markaya çok bağlıyım.  B_L7 0,86 

Marka Tercihi (M_T) 

Diğer markaların özellikleri bu 

marka kadar iyi olsa bile yine 

bu markayı tercih ederim 
M_T1 0,78 

0,64 0,73 0,90 

Diğer markalar daha iyi 

teklifler önerse de yine bu 

markayı tercih ederim 
M_T2 0,88 

Ürünü satın alırken ilk önce bu 

markayı düşünürüm.  M_T3 0,82 

Diğer markaları denemek 

isterim. M_T4 0,71 

Daha sonraki satın alımlarımda 

yine bu markayı tercih ederim. M_T5 0,81 

Yapısal eşitlik modeline geçilmeden önce yakınsak geçerlilik sağlanmalıdır. Bu geçerliliğin sağlanabilmesi için 

maddelerin faktör yük değerlerinin 0,50’den büyük olması, ortalama açıklanan varyans değerinin (AVE) 

0,50’ye eşit veya büyük olması ve birleşik güvenilirlik (CR) katsayısının da 0,70 veya üstünde olması 

gerekmektedir (Fornell ve Larcker, 1981; Yıldız ve Koç, 2017). Faktör yükü değerlerinin 0,71 ile 0,87 arasında, 

AVE değerlerinin 0,64 ile 0,76 arasında, CR değerlerinin ise 0,85 ve 0,92 arasında olduğu Tablo 2’de 

görülmektedir. Söz konusu bu değerlere dayanarak yakınsak geçerliliğin sağlandığını söylemek mümkündür. 

Analiz edilen değişkenler geçerli ve güvenilir sonuçlar verdiği için araştırma modelini ve hipotezleri test 

etmek amacıyla Yapısal Eşitlik Modeli analizine geçilmiştir. Bu analiz ile marka özgünlüğü ve marka tercihi 

arasındaki ilişki incelenmiş ve Baron ve Kenny’nin (1986) çalışması referans alınarak aracılık etkisi 

incelenmiştir. Bu çalışmada aracılık etkisinden bahsedilebilmesi için üç aşamanın olması gerektiğine vurgu 

yapılmıştır. Bu üç aşamadan aşağıda bahsedilmiştir (Baron ve Kenny, 1986): 

• İlk aşamada, oluşturulan modelde bağımsız değişkenin (marka özgünlüğünün), bağımlı değişken (marka 

tercihi) üzerinde etkisinin olması gerekmektedir. 

• İkinci aşamada, bağımsız değişkenin (marka özgünlüğünün), aracı değişken (marka aşkı) üzerinde 

etkisinin olması gerekmektedir.  

• Üçüncü aşamada ise aracı değişkenin (marka aşkının), ilk aşamadaki modele eklenmesiyle oluşan 

modelde; bağımsız değişkenin (marka özgünlüğünün) bağımlı değişken (marka tercihi) üzerinde etkisi 

düşerken, aracı değişkeninde (marka aşkının) bağımlı değişken (marka tercihi) üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu etkinin tamamen ortadan kalkması “Tam Aracılık Etkisi” 
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olarak ifade edilmekte iken,  tamamen etkinin ortadan kalkmayıp yalnızca bu etkide düşüşün 

gerçekleşmesi durumu ise “Kısmi Aracılık Etkisi” olarak ifade edilmektedir (Kâhya, 2013). 

 

Şekil 2: Bağımsız Değişkenin Bağımlı Değişken Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Yapısal Model 

Şekil 2’de verilen yapısal model aracılık etkisinin ölçülebilmesi için ilk aşamayı göstermektedir. Bu sebeple 

şekilde gösterildiği üzere marka özgünlüğü boyutlarının marka tercihi üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Yapılan 

analiz sonucunda modelin uyum değerleri kabul edilebilir sınırlar içerisinde bulunduğundan dolayı model 

yapısal olarak uygundur (Meydan ve Şeşen, 2011). Modele ilişkin elde edilen uyum değerleri Tablo 3’de yer 

almaktadır. 

Tablo 3: Yapısal Eşitlik Modeli Uyum Değerleri 

 X2 Df X2/df GFI CFI RMSEA 

Uyum Değerleri 292,693 107 2,788 0,93 0,97 0,067 

İyi Uyum Değerleri   ≤3 ≥0,90 ≥0,97 ≤0,05 

Kabul Edilebilir Uyum 

Değerleri 
  ≤4-5 0,89-0,85 ≥0,95 0,06-0,08 

Tablo 4’te; oluşturulan modele göre değişkenler arasındaki standardize edilmiş β katsayıları, standart hata, 

kritik oran, p ve R2 değerleri yer almaktadır. 

Tablo 4: Yapısal Eşitlik Modeli Katsayıları 

Değişkenler 
Standardize 

β 

Standart 

Hata 

Kritik 

Oran 
P R2 

      Süreklilik 

Marka 

Tercihi 

-0,045 0,078 -0,460 0,644 

0,72 
      Orijinallik 0,230 0,098 1,755 0,79 

Güvenilirlik 0,452 0,055 6,362 *** 

      Doğallık 0,284 0,047 4,804 *** 

Aracılık etkisinin ölçülmesinde, birinci aşamada yer alan “bağımsız değişkenin (marka özgünlüğünün), 

bağımlı değişken (marka tercihi) üzerinde etkisinin olması” koşuluna bağlı olarak elde edilen analiz sonuçları 

incelendiğinde; marka özgünlüğünün süreklilik boyutunun (β= -0,45; p>0,05) ve orijinallik boyutunun (β=0,23; 

p>0,05) marka tercihi üzerinde bir etkiye sahip olmadığı, güvenilirlik boyutunun (β= 0,45; p<0,05) ve doğallık 

boyutunun (β=0,28; p<0,05) ise marka tercihini pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Buna göre; H1a ve H1b 

hipotezleri reddedilmiş, H1c ve H1d hipotezleri ise kabul edilmiştir. Bu durumda; tüketicilerin Samsung 

markasını tercih etmelerinde, bu markanın çizgisinden sapmayan, tutarlı ve prensiplerine sadık bir marka 
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olması etkili değildir. Aynı şekilde; orijinallik boyutunun marka tercihi üzerinde bir etkisinin olmamasından, 

tüketicilerin bu markayı diğer markalardan daha farklı ve dikkat çekici buldukları için tercih etmedikleri 

anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, tüketiciler bu markaya güven duymakta ve markanın güvenilir vaatlerde 

bulunduğunu ve sözünü tuttuğunu düşünmektedir. Aynı zamanda, bu marka tüketiciler tarafından doğal ve 

özgün bir marka olarak görülmektedir. Tüketicilerin markayla ilgili bu olumlu düşünceleri bu markayı tercih 

etmelerinde etkili olmuştur. Bu sonuç ayrıca, tüketicilerin markayı tercihinde o markanın güvenilir ve doğal 

olmasına ne kadar önem verdiklerini göstermiştir. H1a ve H1b hipotezleri reddedilse de, H1 hipotezi 

güvenilirlik ve doğallık boyutlarında sağlandığından dolayı kabul edilmiştir. Buna göre, süreklilik ve 

orijinallik boyutlarının marka tercihinde etkisi olmasa da diğer iki boyutun olumlu etkiye sahip olması 

Samsung markasının marka özgünlüğü açısından tercih edilmesinde yeterli olmuştur. Modele ait elde edilen 

Squared Multiple Correlations (R2) değeri incelendiğinde ise marka tercihinin %72’sinin açıklandığı 

görülmüştür. 

Birinci aşamada bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi analiz edildikten sonra; istenen 

koşulun sağlanması üzerine ikinci aşamada istenen, bağımsız değişkenin (marka özgünlüğünün) aracı 

değişken (marka aşkı) üzerinde etkisinin olması koşulu analiz edilmiştir. 

 

Şekil 3: Aracılık Etkisi İçin Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli 

 

Şekil 3’de görülen modelin uyum değerleri Tablo 5’te sunulmuştur. Tablodaki değerler incelendiğinde, 

oluşturulan modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu ve modelin yapısal olarak 

uygun olduğu anlaşılmaktadır (Meydan ve Şeşen, 2011:37). 

Tablo 5: Aracılık Etkisini Ölçmek İçin Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli Uyum Değerleri 

 X2 Df X2/df GFI CFI RMSEA 

Uyum Değerleri 570,360 231 2,469 0,90 0,96 0,061 

İyi Uyum Değerleri   ≤3 ≥0,90 ≥0,97 ≤0,05 

Kabul Edilebilir Uyum 

Değerleri 
  ≤4-5 0,89-0,85 ≥0,95 0,06-0,08 

 

Baron ve Kenny’nin (1986) çalışmasında aracılık etkisinin gerçekleşmesi için ikinci aşama olarak ifade ettiği, 

bağımsız değişkenin (marka özgünlüğünün), aracı değişken (marka aşkı) üzerinde etkisinin olması; marka 

özgünlüğünün orijinallik, güvenilirlik ve doğallık boyutunda sağlandığından dolayı aracılık etkisini tespit 

etmek amacıyla üçüncü aşama test edilmiştir. Modele göre değişkenler arasındaki standardize edilmiş β 

katsayıları, standart hata, kritik oran, p ve R2 değerleri Tablo 6’da görülmektedir. 
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Tablo 6: Aracılık Etkisini Ölçmek İçin Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli Katsayıları 

Değişkenler 
Standardize 

β 

Standart 

Hata 

Kritik 

Oran 
P R2 

Süreklilik 

Marka Aşkı 

-0,004 0,077 -,046 0,963 

0,84 
Orijinallik 0,240 0,097 2,179 0,029 

Güvenilirlik 0,450 0,055 7,364 *** 

Doğallık 0,311 0,047 6,113 *** 

Marka Aşkı 
Marka 

Tercihi 
1,10 0,085 10,927 ***  

Süreklilik 

Marka 

Tercihi 

-0,040 0,059 -,533 0,594 

0,94 
Orijinallik -0,022 0,076 -,209 0,834 

Güvenilirlik -0,049 0,052 -,720 0,472 

Doğallık -0,054 0,042 -1,004 0,315 

Tablodaki değerler incelendiğinde; marka özgünlüğünün süreklilik boyutunun (β=-0,004; p>0,05) marka 

aşkını etkilemediği, orijinallik boyutunun (β=0,24; p<0,05), güvenilirlik boyutunun (β=0,45; p<0,05) ve doğallık 

boyutunun (β=0,31; p<0,05) ise marka aşkını pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Buna göre; H2a hipotezi 

reddedilmiştir. H2b, H2c, H2d hipotezleri ise kabul edilmiştir. Bu durumda; tüketicilerin Samsung markasına 

tutku ile bağlanmalarında ya da duygusal olarak kendilerini bu markaya yakın hissetmelerinde, onların bu 

markayı tutarlı ve prensip sahibi bir marka olarak görmelerinin etkisi yoktur. Bununla birlikte, tüketicilerin 

markayı diğer markalardan ayrı tutmaları, dikkat çekici bulmaları, markaya güven duymaları ve markanın 

yapaylıktan uzak doğal bir marka olduğunu düşünmeleri bu markaya aşkla bağlanmalarında etkili olmuştur. 

Markayla ilgili bu olumlu düşünceler marka aşkını pozitif yönde etkilemiştir. Bu sonuç ayrıca; tüketicilerin 

bir markayla duygusal bağ kurmada farklılık, güven ve doğallığa ne kadar önem verdiklerini göstermiştir. 

H2a hipotezi reddedilse de, H2 hipotezi orijinallik, güvenilirlik ve doğallık boyutlarında gerçekleştiğinden 

dolayı kabul edilmiştir. Buna göre, süreklilik boyutunun etkisi olmasa da; orijinallik, güvenilirlik ve doğallık 

boyutlarının marka aşkı üzerinde olumlu etkiye sahip olması, marka özgünlüğünün marka aşkını pozitif 

yönde etkilediği sonucuna ulaşılması açısından yeterli olmuştur.  

Üçüncü aşamada ise; modele aracı değişken dâhil edildiğinde, bağımsız değişkenin (marka özgünlüğünün) 

bağımlı değişken (marka tercihi) üzerinde etkisi düşerken, aracı değişkenin de (marka aşkının) bağımlı 

değişken (marka tercihi) üzerinde anlamlı bir etkisinin olması gerekmektedir. Tablo 6’da ifade edilen katsayı 

değerleri incelendiğinde Baron ve Kenny’nin (1986) çalışmasında ifade ettiği üzere marka aşkının, marka 

tercihi (β=1,10; p<0,05) üzerinde etkiye sahip olması aracı değişkenin (marka aşkının) bağımlı değişken (marka 

tercihi) üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

Dolayısıyla elde edilen bulgulara göre marka özgünlüğünün süreklilik boyutundan sonra diğer boyutlar olan 

orijinallik, güvenilirlik ve doğallık boyutlarının marka tercihi üzerindeki anlamlı etkisinin de ortadan kalktığı 

tespit edilmiştir. Bu sebeple; marka özgünlüğünün orijinallik, güvenilirlik ve doğallık boyutları ile marka 

tercihi arasında marka aşkının tam aracılık rolü olduğunu söylemek mümkündür. Buna göre, Baron ve 

Kenny’nin (1986) belirttiği üçüncü aşama da sağlanmaktadır. Dolayısıyla H3 hipotezi ve H4 hipotezi 

desteklenmiş ve kabul edilmiştir. Marka aşkının marka tercihini pozitif yönde etkilemesi, tüketicilerin 

Samsung markasının harika bir marka olduğunu, kendilerini iyi hissettirdiğini, bu markayı kullanmaktan 

zevk duyduklarını ve bunun da Samsung markasının tercih edilmesinde etkili olduğunu göstermektedir. 

Buna göre, markaya duygusal olarak ve tutkuyla bağlanan tüketiciler bu markayı satın almak isteyeceklerdir. 

Marka aşkının, marka özgünlüğü ve marka tercihi arasında aracılık etkisinin olmasından ise; tüketicilerin 

farklılığını ortaya koymuş, tutarlı, güvenilir ve özgün bir markayla duygusal bir bağ kurdukları,  bunun da o 

markanın tercih edilmesini sağladığı anlaşılmaktadır. Modele ait elde edilen Squared Multiple Correlations 

(R2) değerleri incelendiğinde ise; marka aşkının %84’ünün, marka tercihinin %94’ünün açıklandığı 

görülmektedir. 
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6. Sonuç ve Tartışma 

Küreselleşmeyle birlikte artan ürün çeşitliliği ve yaşanan hızlı değişimler karşısında markaların özgün 

kalabilmesi, değişimi yakalayabilmesi ve değişime uyum sağlayabilmesi son derece önemlidir. Buna bağlı 

olarak teknolojinin yoğun kullanıldığı günümüzde marka ile tüketici arasında bağlılığın oluşması ve uzun 

dönemli bir ilişkinin varlığı işletmeler için rakipleri karşısında büyük bir avantaj sağlamaktadır. Markaya 

karşı oluşan bağlılık markaya karşı hissedilen duyguların daha yoğun bir şekilde yaşanmasını ve bu 

bağlılığın aşk düzeyinde olmasını sağlayabilmektedir. Bu araştırmada, marka özgünlüğünün tüketicilerin 

marka tercihleri üzerindeki etkisinin yanı sıra, bu ilişkide markaya duyulan aşkın aracılık etkisinin olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.  

Araştırmadan elde edilen veriler sonucunda; Samsung’un marka özgünlüğüne ilişkin olarak, süreklilik 

boyutunun ve orijinallik boyutunun marka tercihi üzerinde bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. 

Süreklilik boyutunun marka tercihini etkilemediği sonucu, Demirel ve Yıldız’ın (2015) çalışmalarında elde 

ettikleri sonuçla tutarlılık göstermektedir. Firmanın hem rekabette avantaj elde edebilmek, hem de 

markanın özgünlüğü için gerekli olan süreklilik ve orijinallik boyutları açısından da tercih edilebilmesini 

sağlayabilmek açısından bu boyutlara yönelik çalışmalara ağırlık vermesinde fayda vardır. Bu doğrultuda, 

pazarlama iletişimi çalışmalarında markayla ilgili tutarlı mesajların verilmesi ve çizgisinden sapmayan, 

prensip sahibi bir marka olduğunun vurgulanması önerilebilir. Markanın diğer markalardan ayrılabilmesi 

ya da fark yaratabilmesi ve daha dikkat çekici olabilmesi için tasarımıyla ya da performansıyla ilgili 

geliştirmeler yapılabilir ve bu fark yaratan ve markayı daha çarpıcı hale getirebilecek değişiklikler reklam 

ya da diğer iletişim çalışmalarıyla tüketicilere yansıtılabilir. Böylece, marka tüketicinin gözünde diğer 

markalardan sıyrılarak ayrı bir yere sahip olabilecek, bu da markanın daha çok tercih edilmesinde etkili 

olabilecektir. Bununla birlikte, marka özgünlüğünün güvenilirlik ve doğallık boyutları marka tercihini 

pozitif yönde etkilemesinden dolayı marka özgünlüğünün marka tercihini pozitif yönde etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç; Riefler (2020), Zebal ve Jackson (2019), Oh vd., (2019), Guèvremont ve 

Grohmann (2018), Spiggle vd., (2018), Yao ve Wang (2018), Morhart vd., (2015), Napoli vd., (2014), Ewing 

vd., (2012), Beverland (2005) tarafından elde edilen sonuçları desteklemektedir. Marka özgünlüğünün 

marka tercihini pozitif yönde etkilediği sonucu; tüketicilerin özgünlüğe sahip güvenilir markaları tercih 

ettiklerini göstermektedir. Tercih edilen bir marka olmak için firmaların sözünde duran, tutarlı, farklı, 

güvenilir ve doğal olması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, firmaların pazarlama çalışmalarında bu 

özelliklere odaklanmaları; ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurmadan oluşan pazarlama 

karması elemanlarını özgün bir marka olma yolunda tekrar gözden geçirip planlamalarında fayda vardır.  

Araştırmadan elde edilen diğer sonuçlara göre, marka özgünlüğünün süreklilik boyutunun marka aşkı 

üzerinde etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Bu sonuç, Morhart vd.’nin (2015) elde ettiği sonucu 

desteklemektedir. Buna göre; tüketicinin markaya olan tutkusunu ve bağlanma derecesini daha da 

arttırabilmek için firmaların bu boyuta önem vermesi önerilebilir. Tüketicilere markanın her yönden tutarlı 

bir marka olduğunu göstermek ve verdiği mesajlarla prensiplerinden ödün vermeyen bir marka olduğunu 

yansıtmak bu tutkuyu ve bağlanma derecesini artırabilecektir. Böylece marka özgünlüğünün süreklilik 

boyutu da marka aşkını pozitif yönde etkileyebilecektir. Bununla birlikte; marka özgünlüğünün orijinallik, 

güvenilirlik ve doğallık boyutlarının marka aşkını pozitif yönde etkilemesinden dolayı marka 

özgünlüğünün marka aşkını pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç; Mody vd., (2019), 

Mody ve Hanks (2019), Govarchin (2019), Manthiou vd., (2018), Alnawas ve Altarifi (2016), Hüsken ve 

Henkel (2016), Morhart vd., (2015), Riivits-Arkonsuo vd., (2014), Beverland ve Farrelly (2010) tarafından 

elde edilen sonuçlarla tutarlılık göstermektedir. Marka özgünlüğünün marka aşkını pozitif yönde 

etkilemesi; markanın sözünde duran, vaat ettiklerini sunan, doğal ve eşsiz olmasının tüketicinin markaya 

karşı hissettikleri olumlu duyguları ne kadar arttırabildiğini göstermektedir. Dolayısıyla markanın özgün 

olmasının marka aşkı açısından da önemli olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi; firmaların, 

tüketicilerin hem markalarına tutkuyla bağlanmaları hem de markalarını tercih edebilmeleri için tüm 

pazarlama çalışmalarını özgün bir marka yaratabilecek şekilde planlayıp yürütmelerinde fayda vardır.  

Modele aracı değişken dâhil edildiğinde; marka aşkının marka tercihini etkilemesiyle, marka aşkının tam 

aracılık rolü olduğu görülmüştür. Ulaşılan sonuçlar neticesinde markanın tercih edilebilirliğinde marka 

aşkının önemli bir etkiye sahip olması markanın gelecekte de tercih edilebilmesinde etkili bir faktör 

olduğunu göstermektedir. Markanın tüketicilerin zihninde güvenilir ve özgün bir marka olarak yer 
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edinmesi, markanın başkalarına tavsiye edilme olasılığını da artırabilecektir. Markanın istikrarlı ve tutarlı 

olması, yeniliklere uyum sağlayabilmesi, ayrıca markanın güvenilir ve gerçekçi olması, markaya karşı 

güveni ve bağlılığı artırmaktadır. Böylece tüketicilerin deneyimleri sonucu oluşan uzun süreli bağlılığın 

marka aşkına dönüşmesiyle, markanın bir sonraki alımlarda tercih edilebilirliği artabilecektir.  

Araştırmanın zaman, erişim ve maliyet kısıtları nedeniyle bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırmanın 

sadece İzmir il merkezinde yapılmış olması sonuçların Türkiye açısından genellenebilmesini mümkün 

kılmamaktadır. Ayrıca araştırmanın sadece Samsung markası üzerine yapılmasından dolayı çalışmanın 

sonuçları diğer markalar açısından genellenememektedir. Gelecek çalışmalar için, bu araştırmanın farklı 

sektörlerdeki markalara yönelik yapılması ya da aynı sektördeki farklı markalar için uygulanıp 

karşılaştırma yapılması önerilebilir. 
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Purpose – Nowadays, career satisfaction is one of the worker's expectations and the worker's 

efficiency inputs.  Removing the obstacles in front of career satisfaction is one of the critical success 

factors in the business. Also, psychological empowerment is one of the ways of increasing career 

satisfaction. There are a lot of factors in the relationship between psychological empowerment - 

career satisfaction. It is thought that the work safety is one of them. The present study aims to 

investigate (1) the direct effects of psychological empowerment on career satisfaction and (2) the 

moderating role of work safety in the relationship between psychological empowerment and career 

satisfaction using a public health sector sample.  

Design/methodology/approach – Theory-based hypotheses are tested with a sample of 420 obtained 

in 2019 from workers from the public health sector, Antalya/Turkey by using SPSS and AMOS.  

Findings – The results demonstrated that the moderator effect of work safety perception in the effect 

of psychological empowerment and its dimensions on career satisfaction exists except for the 

relationship between perceived control and career satisfaction. That is, work safety perception 

moderates the effect of psychological empowerment on the career satisfaction of workers.  

Discussion – The findings have shown that when work safety perception is low, the effect of 

psychological empowerment on career satisfaction is high in a positive direction. Although this 

finding is unexpected, in some studies it matches up to the findings.  Whereas the existence of work 

safety in the working environment may cause the effects of other variables to be ignored for career 

satisfaction, it is thought that behaviors aimed at empowering workers may be perceived more 

positively by workers. And it can be a motivation tool causing them to be able to ignore many 

negative conditions in cases when work safety perception is low.  Within this context, this finding is 

unexpected but it can be considered positively. 

1. Introduction 

Violent competitive environment arising with the increasing suppression of globalization has increased the 

quality of service given to customers in organizations and the subject of empowerment of workers providing 

this service has come to the fore since the second half of the 1980s. In addition, personnel empowerment 

thought that workers will have positive effects on their organizational behaviors in the workplace, faces us as 

a term attracting attention in different areas especially in human resources and management. Personnel 

empowerment is defined as the transfer of authority and transfer of decision process to lower-level workers 

(Conger and Kanungo, 1988:473). An empowered worker gains more qualifications in reaching the goals of an 

organization and becomes proactive (Robbins, 2003:479). So, it has positive effects on both worker and 

organizational results. It is thought that an important output that will have positive effects on workers is career 

satisfaction. This variable of career satisfaction, which is defined as the perception of workers about career 

success (Judge et al., 1999) has attracted the attention of researchers and practitioners in recent years. 

According to social cognition, behaviors of people depend more on the perception of reality than on reality 

itself (Bandura, 2001). Therefore, when career success is compared with objective criteria, career satisfaction is 

much more important in estimating attitudes and behaviors of workers, even organizational results.  Career 

satisfaction is an important subject in the research of career because the perception of subjective performance 

is seen to be about many work behaviors and well-being. (Abele and Spurk, 2009; Ng et al., 2005; Spurk et al., 
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2011:315). The probability of leaving of employment of workers with career satisfaction is less. So, such type 

of organizations makes the most valuable investment which is to be made in human resources and have vital 

advantages against their global opponents.  

The moderator variable which is thought it will have an effect on the relation between psychological 

empowerment and career satisfaction at the critical level has been determined as workplace safety because 

health and safety have been one of the most important basic concepts in all stages of civilization. It is a leading 

and determinative and strategic concept in all areas of human life. Naturally, it faces us as an output of the 

function of management which is given importance most and which is given a place in the operation of the 

organization and the worker relations in terms of both organizations and workers in work life. Otherwise, it 

faces us as a variable that shakes the foundation of functions of management and which can create a 

devastating effect in the operation of an organization. These devastating effects are in the research of the 

International Labor Organization (ILO). According to data obtained from these studies, it is thought that 2.34 

million workers die every year because of occupational diseases or accidents. 317 million workers catch 

diseases related to work and about 337 million fatal or nonfatal work accidents happen a year. Economically, 

it is estimated that 4% of GDP in the world is lost as a result of occupational diseases and accidents (ILO). 

Organizational and industrial psychology, work psychology, industry relations, and industry sociology are 

scientific areas that help understand the structure and operation of organizations and reasons for work 

diseases and injuries at the workplace. It is seen that the number of research related to the variable of 

Occupational Health and Safety (OHS) in these areas, especially in the area of management, is too low (Zanko 

and Dawson, 2012). Although Occupational Health and Safety (OHS) is seen as the main operational and 

strategic worry of organizations that is increasing more and more, it is generally ignored in the works of 

management (Zanko and Dawson, 2012). Negative effects of accidents reducing productivity and quality cause 

the public's image and climate of companies to be corrupted (Jewalikar and Shelke, 2013:133). Occupational 

accidents cause the costs related to turnover, leave of absence, and spoiled and defect goods to arise and reduce 

the productivity of organizations (Andersson, 1992) and organizations become disadvantages in the industrial 

competition (Hendrick, 1996). It is not seen to be possible for organizations to ensure higher competitive power 

or sustainability by choosing lower safety, health, and income level as well as a survival strategy (ILO Safety 

in numbers, 2003). This research model has been formed with the thought that three variables in this study 

will provide a great advantage to organizations in the global competition. In the domestic and foreign 

literature research, no study in which these three variables were handled was found. In this sense, it is thought 

that it will make contributions to the literature and that new scientific results about variables will be added to 

those obtained by now.   

In this study, the effects of personnel empowerment on career satisfaction in the public health sector and the 

moderator role of work health safety in this effect were analyzed. Analyzes were made with the data obtained 

within the scope, a model of psychological empowerment compatible with workplace safety was formed and 

various advice was given to managers. 

2. Theory and Hypotheses 

2.1. Psychological Empowerment 

It is seen in the literature that there are two different points of view to empowerment concept; managerial, and 

psychological. From a managerial point of view, empowerment is a relational structure explaining how 

managers (those in power) share power, knowledge, resources, and rewards with workers who lack those. 

From a psychological point of view, empowerment focuses on the perception of a worker towards his work 

rather than managerial applications involving sharing power with a worker in every area. This point of view 

focuses on personal opinions related to the roles of workers in the organization. Different studies on the 

concept of empowerment revealed that empowerment is a concept that should be dealt with as a psychological 

process (Menon, 2001:157). Thomas and Velthouse (1990) define psychological empowerment as a series of 

cognitions or states which help workers attune to their works actively and which is affected by the work 

environment (Spreitzer, 2007:7). Psychological empowerment means psychological states which are required 

for individuals to have the feel of control related to their works.  The psychological point of view focuses on 

how it affects the work experience of workers instead of managerial focusing which is powerful at each level 

with workers (Spreitzer, 2008:56).  
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Thomas and Velthouse (1990) stated that the concept of empowerment is comprised of 4 dimensions, 

meaningfulness, competence, choice, and impact. However, these dimensions were defined again by Spreitzer 

(1995b:1443-1444) as meaning, competence, autonomy, and impact. Meaning is workers' giving importance to 

their works and levels of thinking that their works are important. Competence is the level of confidence that 

workers have in the capacity of their fulfilling the role related to work successfully. Autonomy is an 

independent feeling of autonomy and control involving starting and managing work behaviors. Impact means 

the grade of belief of worker-related to the impact of his behaviors related to work on strategic, managerial, 

and operational results of the organization.  

Menon (2001) defines the concept of empowerment as "a cognitive situation characterized by the perceived 

control, perceived competence, and goal internalization". Three dimensions this definition involves draws the 

attention to that empowerment is a perceived psychological situation.  Perceived control means autonomy, 

accessibility to resources, authorization, and beliefs in the independence of decision-making in work planning 

and performance. Perceived competence means self-competence and trust related to role requests.  The worker 

believes that he can successfully manage his routine work requests and non-routine difficulties that can arise 

during working. It represents the power of enabling opinions such as goal internalization, a valuable reason, 

duty, or vision for the future to be possible. The worker believes values the goals of an organization and is 

ready to act on his behalf (Menon, 2001:161). 

An empowered worker has some characteristics. Firstly, an empowered worker has the awareness of making 

his own decisions (freedom of choosing how the works will be done). Secondly, an empowered worker knows 

the meaning and importance of the work he does. Thirdly, an Empowered worker has confidence in his 

competence. Lastly, an empowered worker is aware of his power of influence (influence the results and 

acceptance of his opinions) (Quin and Spreitzer, 1997:41). As a result of empowerment practices, a worker who 

was equipped with more authority, will service customers faster, will be able to decide without conferring 

with his managers, will be satisfied more when successful results have been obtained, will materialize his 

creative ideas, will develop new skills and will be able to show more interest to customers with more eagerly 

(Bowen and Lawler, 1992:31-38). 

2.2. Career Satisfaction 

The person-environment fit model faces us as an important theory explaining the concept of career satisfaction. 

Because it is seen as critical for the success of work and career for a long time, Person-environment fit structure 

draws great attention from both researchers and managers (Kristof, 1996). The person-environment fit theory 

(Holland, 1997), typically focuses on compatibility between workers and their environments, that is, the results 

of the decision-making process. Verquer et al. (2003) see work, career, and occupational success as the final 

result of person-environment compatibility on a large scale. According to this, while individuals are struggling 

for positive workplace relations and the success of a career, "they naturally want to obtain and sustain 

compatibility with their environments" (Lofquist and Dawis, 1991). Shortly, compatibility existing between 

worker and his environment increases expectations related to career and related positive results. Many 

definitions were made for the concept of career satisfaction by the related studies. Some of those are below;  

• The reflection of worker's values and preferences related to salary, hardships, and security level may 

affect the evaluation of his career successes (Gattiker and Larwood, 1988).  

• Career Satisfaction is a subjective measure perceiving satisfaction of workers related to their goals 

generally aimed at their career goals, salary goals, and promotion goals and developing new skills 

(Greenhaus et al., 1990).  

• Career Satisfaction means satisfaction that an individual has obtained from the internal and external 

aspects of his career (Judge et al., 1995). 

• Career Satisfaction means an individual's feeling and perception of his career referring to standards he 

has determined himself (Nabi, 2001).  

Career satisfaction, as one of the evaluations of workers' careers specific to those, is generally the only 

indication of subjective career successes. (Boudreau et al., 2001; Ng et al., 2005). Goals of a worker from 

different careers (e.g. income, success, development, etc.) and his success related to career (e.g. general career 

success) are the evaluation of his advance towards career satisfaction. In the studies conducted in recent years 

(Hofmans et al., 2008), it has been found that an individual's level of income, status, and promotion used for 
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determining his career success is less related to his reaching a certain salary level. The thing important to 

workers is their satisfaction resulting from themselves. The satisfaction criterion is more associated with the 

internal happiness feeling of a worker. Because each worker has his measures for the success of things he 

wants to obtain and his willingness, because they are different from requirements aimed at the success of other 

workers, there will be subjective measures emphasizing internal self-evaluation (happiness and interpersonal 

success).  

In the meta-analysis study Ng et al. conducted (2005), they categorized predictors of objective and subjective 

career successes: Organizational support (e.g. Leader support, career support and training and competence 

development opportunities), human capital (e.g. attachment to work,  work continuity, work experience, 

desire to transfer, international work experience, education level, career planning, and social capital), 

individual differences (e.g. Big five-person personality factors, proactivity, control focus, and cognitive skill) 

and socio-demographic condition (e.g. sex, race, marital status, and age). They revealed the connection 

between career satisfaction and productivity and participation in the other studies conducted.  This condition 

is associated with higher organizational attachment and increasing creativity and innovativeness (Peluchette, 

1993; Poon, 2004). Harter, Schmidt, and Hayes (2002) found that satisfaction depends on some other work 

results including customer satisfaction, workers' loyalty, profitability, and leave of employment. Besides, it 

was found in the studies that workers that are more satisfied with their works are more interested in their 

works and therefore, the possibility of their contributing actively to the success of their organization is higher 

(Peluchette, 1993; Harter et al., 2002). On the contrary, career dissatisfaction can cause workers to be laid off; 

Because of this, dissatisfied workers are less interested in their works and can perform badly (Korman et al., 

1981). 

2.3. Occupational Health and Safety  

Despite positive progress in occupational health and safety in the last 25 years, classic health and safety 

hazards are still an important risk for the safety, health, and working capacity of a worker. For example, a total 

of between 22% and 47% of workers in EU countries are exposed to classic physical, chemical, or ergonomic 

hazards. As a result of work accidents, 5.000 EU workers die every year and unhealthy work conditions cause 

many occupational diseases. Unsuitable working conditions cause work accidents and occupational diseases, 

workers to suffer, and lose their jobs (ILOb). 

In addition to classic loads for occupational health and safety, many new risks related to fast change in work-

life, new work methods, new technologies, new materials, and new objects, and the development of new work 

organizations bring new hardships in the area of safety. However, new technologies provide new 

opportunities for better safety and health in the workplace.  According to data from the Association of Dublin, 

23-60 % of EU workers are exposed to psychosocial hazards such as high work tempo, very short deadlines, 

time pressure, stress, and tiredness, etc. Also, reasons such as insecurity that employment and short term and 

labor agreements cause comprise an important stress factor for the important part of workers (ILOa). The 

purpose of occupational health and safety within this scope is to form the standards which will ensure health 

and safety in an organization and to reduce diseases and deaths, injuries related to work (Bhagawati, 2015: 

91). 

The concept of occupational health and safety (OHS) is tried to be expressed by combining definitions of words 

of occupation, safety, and health. (Brueggmann et al., 2001). According to International Labor Organization 

(ILO) and World Health Organization, occupational health and safety is a branch of science, aiming at bringing 

good social, mental, and occupational conditions of workers to the level as high as possible and sustaining 

these conditions, protecting workers from harmful factors in the working environment within the scope, and 

placing them in a suitable position (Barnett-Schuster, 2008:2). In another expression, OHS is defined as "by 

removing hazardous conditions for occupational factors and occupational health safety, protecting and 

improving the health of workers, increasing physical, mental and social welfare of workers, developing their 

work capacity and supporting sustainability, in addition to these, enabling them to develop socially and 

professionally in the working environment" (Tadesse and Admassu, 2006:4). The concept of occupational 

health safety involves mental, emotional, and physical welfare related to workers performing his work 

(Montero et al., 2009). 
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The effect of psychosocial work factors on organizational behavior is well-known in the literature. The studies 

have shown that workers develop a series of consistent perceptions and expectations based on assessments 

based on social and organizational conditions in which they carry out their works (Gyekye, 2014:199).  If the 

working environment has characteristics such as agronomy, modern information and communication 

technologies, environmental compatibility and secure working environment, etc., it provides comfort 

(welfare) to workers and so provides a better working environment causing them to show the best 

performance (Azril et al., 2010:65). 

OHS contributes to the compatibility of products by enabling the required conditions to be performed 

precisely (De Oliveira et al., 2002). Besides, it is heavily associated with anxiety level related to OHS within 

the context of production, that is, in terms of productivity work systems and performers of workers (Erdinç 

and Yeow 2011). Because health problems of workers may affect the quality or credibility of product and 

service, outputs that organizations obtain becomes vulnerable to hazards. The legal requirements for 

occupational health are not fulfilled cause organizations to lose their charm in terms of skillful workers and 

loyalty of the customer to be lost in terms of the customer.  Such a condition causes organizations to encounter 

negative economic results (Miller and Haslam, 2009). The health of workers is associated with the cost of 

production, because, accidents cause production expenditures to increase because of the costs of sick leave, 

compensation, and replacement of workers. (Dollard and Neser, 2013:115). 

Unsafe working conditions deteriorate the industrial climate more and weaken the morale and motivation of 

workers as well as the identification of workers with business owners and managers. As a result, such 

conditions cause workers to quit and organizations find it hard to find a qualified worker. Therefore, 

occupational health and safety benefit organizations because of the advantages of keeping workers healthy 

and productive. Accidents affect the reputation and image of a company negatively (Smallman and John, 

2001). So, it may be said that work health and safety is a management function related to increasing the quality 

and productivity of an organization (Friend and Kohn, 2007:2).  

It was seen that workers with constructive opinions related to the organizationally safe working environment 

have higher levels of work satisfaction. So, it was determined that they are more compatible with safety 

management policies and rates of accidents are relatively lower. On the contrary, it was found that because 

workers having behavior experiences been hard on them and negative evaluations related to safety climate, 

they are less happy with their works, they are less adhered to safe working and accidents happen more 

frequently (Gyekye and Haybatollahi, 2014). 

2.4. Relationships between Variables of Psychological Empowerment, Career Satisfaction, Occupational 

Health and Safety  

Empowerment, Career Satisfaction, Occupational Health and Safety  

The theoretical base and hypotheses of this study are based on the social exchange theory.  (Blau, 1964; 

Gouldner, 1960). There is a reciprocity norm, which requires that workers respond positively to positive 

behavior they get from organizational management, on the base of this theory. Contrary to economic change 

in which behavior is determined with a certain agreement between worker and organization, social change is 

comprised of disorderly, uncertain, and unofficial agreements, which are based on trust between two parties. 

According to social exchange theory, individuals who are behaved positively by other people feel 

responsibility and indebtedness about responding positively and with positive behavior. Various applications 

to social exchange theory for empowerment implementations carried out within the framework of reciprocity 

create common visions aimed at the future and increase workers' adherence to their work and enable their 

feelings of self-confidence and self-pride and responsibility to develop (Robbins, 2003:479). Applications 

carried out within the framework of social exchange theory and reciprocity principle for health and safety 

implementations provide health and well-fare of workers and increase the interest of these workers to an 

organization and cause their feeling of adherence to the organization to form (Mearns at al., 2010:1446).  Within 

this scope, social exchange is one of the important predictors of attitudes and behaviors of workers such as 

safety performances (Gyekye, 2005; Gyekye and Salminen, 2007), personnel empowerment, and career 

satisfaction, etc.  
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According to Spreitzer (1995b), when workers perceive that they have control over their work lives, there is 

psychological empowerment. Psychological empowerment is not a constant personality trait. It is comprised 

of cognitions shaped by the working environment. Psychological empowerment increases personal control 

perception and motivates them to participate in works. This leads to positive managerial and organizational 

results (Quinn and Spreitzer, 1997). In a study conducted, meaning and competence dimensions of 

psychological empowerment predicts career development intentions (Kraimer et al., 1999). In another study 

conducted, a positive relationship between psychological empowerment and career satisfaction was 

determined. (Joo and Lim,  2013). 

Workers feeling more powerful become more motivated to show effective performance (Chen and Klimoski, 

2003; Seibert at al., 2004; Chen at al., 2007). Results of many studies conducted show that psychological 

empowerment probably increases performance because people overlap job definitions and they are more 

effective and innovative in their works (Spreitzer, 2008:62). 

Empowerment is also more associated with organizational citizenship behavior (Wat and Shaffer, 2004). A 

worker may transfer his determination about psychological empowerment to others and so, may lead to 

behaviors that cause safety results (Laszlo and Krippner, 1998). The perception that workers have been freed 

in determining their actions with psychological empowerment (Spreitzer, 1995a; Spreitzer, 1995b) leads to 

suitable safety behavior that will be able to cause higher working life quality (Laszlo and Krippner, 1998).  In 

a study conducted, it was found that there is a negative relationship between empowerment and unsafe 

behaviors and safety accidents (Hechanova-Alampay and Beehr, 2001:279). When literature was scanned, it 

was found that there has been no study dealing with the relationships between career satisfaction and work 

safety. This study was conducted to complete this deficiency. The hypotheses below were suggested in 

accordance with social exchange theory logic and literature scan above; 

H1 There is a positive relationship between psychological empowerment and career satisfaction.  

H1a There is a positive relationship between goal internalization and career satisfaction.  

H1b There is a positive relationship between perceived competence and career satisfaction 

H1c There is a positive relationship between perceived control and career satisfaction.  

H2 There is a positive relationship between psychological empowerment and work safety.  

H3 There is a positive relationship between work safety and career satisfaction.  

H4 Work safety perception has a moderator effect in the effect of psychological empowerment on the career 

satisfaction of workers.  

H4a Work safety perception has a moderator effect in the effect of goal internalization on the career 

satisfaction of workers. 

H4b Work safety perception has a moderator effect in the effect of perceived competence on the career 

satisfaction of workers.  

H4c Work safety perception has a moderator effect in the effect of perceived control on the career satisfaction 

of 

3. Method 

3.1. Data Collection Method and Sampling  

The questionnaire method was used as a data collection tool in this study. The questionnaire form is comprised 

of two parts and a total of 33 questions. All the measurement tools and the developing and using process are 

explained in part 3.1. There are questions about demographic information in the first part and those about the 

independent variable of psychological empowerment (PE) and the dependent variable of Career Satisfaction 

(CS) and lastly, the variable of work safety in the second part.  The questionnaire was applied face to face in 

the first half of 2019. 

Universe and samples of the empiric study designed to determine the effect of psychological empowerment 

on career satisfaction and the role of work safety applications in this relationship involve workers working in 
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public health institutions in Antalya/Turkey. A simple random sampling technique was utilized to obtain data. 

The data are collected in 2019 from all the public health sector's employees working in Antalya/Turkey 

including expert doctors, regular doctors, nurses, midwives, and other health personals by face to face 

application. About 43,6 % of the participants under investigation are between 36-45 years old, 68,3 % of the 

participants are female and 76,2 % are married.  31.3% of the participants are undergraduate and 29,5 % are 

nurses.  The detailed information is presented in Table 1. 

Various analyses conducted to the model formed under data of utilizable 420 questionnaires (n=420) obtained 

from these samples were made.  It was seen that size of samples involving 420 people can represent the 

universe with .95 reliabilities and .05 sampling error (Yazıcıoğlu and Erdoğan, 2004:49-50). 

Table 1. Respondent profile (n=420) 

Variables Frequency Percentage 

Age     

25 and under 36 8,60% 

26-35 108 25,70% 

36-45 183 43,60% 

46 and above 93 22,10% 

Total 420 100% 

Sex     

Female 287 68,30% 

Male 133 31,70% 

Total 420 100% 

Education     

High school 94 22,40% 

Associate 132 31,40% 

Undergraduate 158 37,60% 

Graduate 18 4,30% 

Doctorate 18 4,30% 

Total 420 100% 

Marital status   

Single 100 23,80% 

Married 320 76,20% 

Total 420 100% 

Profession   

Expert doctor 16 3,80% 

Regular doctor 17 4% 

Nurse 124 29,50% 

midwife 72 17,10% 

Other Health 
Personals 191 45,50% 

Total 420 100% 

After confirmatory factor analyses, hypotheses and moderator effects were tested with three-step hierarchical 

regression analysis suggested by Baron and Kenny (1986). Moderator effects are tested with regression curves. 

Hypotheses and structured interview model are presented in Figure 1.  



Ö. Turunç – İ. Akkoç – A. Çalışkan 12/3 (2020) 2864-2878 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2871 

 

Figure 1. Research Model and Hypotheses 

3.2. Scales of the Research: 

3.2.1. Psychological Empowerment Scale (PE) 

The scale with 3 dimensions and 15 items compiled from various research which was prepared by Menon 

(2001), whose validity studies were conducted, was used to determine the level of psychological 

empowerment. Cronbach alfa reliability coefficients were found to be .86, .78, .86 consecutively in the scale 

dimensioned as Goal Internalization (GI), perceived competence (PCP), and perceived control (PC). Answers 

in the scale were taken with the 5-item Likert Scale (1=Strongly Agree, 5=Strongly Disagree). First of all, 

exploratory factor analysis was made to test the structural validity of the psychological empowerment scale. 

It was found as a result of the analysis that data fitted the 3-factor structure of the original scale. In the scale 

structured in a single dimension, all items were found to have sufficient factor loading. It was found that the 

KMO analysis result of the three-factor scale was .88, the Barlett test was meaningful (p=.000) and explained 

variance was 68.  After these analyses, confirmatory factor analysis was made with the AMOS software 

package. It was found as a result of 1. level SEM factor analysis that data fitted a 3-dimensional structure of 

the scale. The values of goodness of fit of the scale are presented collectively with the findings of other scales 

in Table 1. As a result of reliability analysis, goal Internalization perceived competence and perceived control 

and total Cronbach Alpha Reliability Coefficient of the total scale are found to be .87, .86, .85, .88 respectively. 

3.2.2. Career Satisfaction Scale (CS) 

5-item scale developed by Greenhaus, Parasurman and Wormley (1990) and used by Hofmans, Dries and 

Pepermans (2008) was used to determine subjective career satisfaction. Answers were taken with the 5-item 

Likert Scale (1=Strongly Agree, 5=Strongly Disagree). The scale was validated by Avcı and Turunç (2011) in 

Turkish. As a result of reliability analyses carried out by Hofmans et al., (2008), the Cronbach alfa reliability 

coefficient was determined to be .74. First of exploratory factor analysis was made to test the structural validity 

of the career satisfaction scale. It was found as a result of the analysis that data fitted the single-factor structure 

of the original scale. 1 item (T3) was removed from the analysis because of low factor loading. It was found 

that result of KMO analysis was .77, the Barlett test was significant (p=.000). After these analyses, confirmatory 

factor analysis was made with the AMOS software package. As a result of the factor analysis, it was found 

that data fitted the single-factor structure of the scale. The goodness of fit values of the scale is presented with 

the findings of other scales in Table 1. As a result of the reliability analyses conducted, it was found that the 

Cronbach alfa reliability coefficient was .80. Variance single-dimensional scale explained was determined to 

be .55. 
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3.2.3. Work Safety (WS) 

In order to determine the perception of workers about occupational health and safety, 10 items dimension of 

the scale of work safety with 50 questions that Hayes et al. (1998) developed, was used. Answers in the scale 

were taken with the 5-item Likert Scale (1=Strongly Agree, 5=Strongly Disagree). In this study, the scale used 

in the study of Gyekye and Salminen (2005) is validated in Turkish and used. It was found in the analyses 

made by Gyekye and Salminen (2007) that the Cronbach alfa reliability coefficient was.94.  

First of all, exploratory factor analysis was made to test the structural validity of the work safety scale. As a 

result of the analysis, it was found that data fitted the single-factor structure of the original scale. The result of 

KMO analysis was .90 and the Barlett test was significant (p=.000). After these analyses, confirmatory factor 

analysis was made with the AMOS software package. As a result of the factor analysis, it was found that data 

fitted the single-factor structure of the scale. The goodness of fit values of the scale is presented with the 

findings of other scales in Table 1. As a result of the reliability analyses conducted, it was found that the 

Cronbach alfa reliability coefficient was .92. Variance single-dimensional scale explained was determined to 

be .65. 

3.3. Validity and Reliability of the Scales 

SPSS software package was used for the reliability tests of the scales, and the AMOS software package for 

confirmatory factor analyses and structural equity modeling. Cronbach Alpha coefficients were determined 

for establishing the reliability of the scales, and confirmatory factor analyses were made to determine 

whether they are valid. Findings related to CFA are in table 1. After then, correlations between variables 

were determined and are presented in Table 2. 

Table 2. The Goodness of fit values of the scales as a result of confirmatory factor analysis. 

Değişkenler 

 

X² 

 

 

df 

CMIN/ 

DF 

≤5 

GFI 

≥.85 

AGFI 

≥.80 

CFI 

≥.90 

NFI 

≥.90 

TLI 

≥.90 

RMSEA 

≤.08 

1. Psychological 

empowerment(PE) 

286,4 82 3,49 0,90 0,86 0,94 0,91 0,92    0,08 

2. Career satisfaction (CS) 2,10 1 2,1 0,99 0,97 0,99 0,99 0,99    0,05 

3. Work safety (WS) 124,9 30 4,1 0.96 0.93 0.98 0.97 0.97    0.06 

 

Pearson correlations were calculated to determine the relations between the variables. (Table 3). In addition, 

reliability findings are presented in brackets at the end of the rows. As a result of the analysis, it is seen that 

personnel empowerment has significant relations with career satisfaction, which is a dependent variable and 

work safety. 

Table 3. Average, S. Deviation and Correlation Values 

Variables Mean S.D 1 2 3 4 5 6 

1. Career Satisfaction(CS)  3,09 0,99 (,80)      

2.Work Safety (WS) 3,20 1,07 -.01 (,92)     

3.Goal internalization(GI) 3,94 0,82 .08 -.03 (,87)    

4. Perceived competence 

(PCP) 
3,71 0,79 .25*** .03 .54*** (,86)   

5. Perceived control (PC) 4,23 0,73 .14** .03 45*** .40*** (,85)  

6. Psychological 

empowerment(PE) 
3,09 0,99 .20*** .01 .83*** .81*** .75*** (,88) 

Not: Alpha coefficients are in parentheses. 

**p≤.01.***p≤.001 
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3.4. Findings  

Moderator effects were investigated with three-step hierarchic regression analysis suggested by Baron and 

Kenny (1986). Moderator effects were analyzed with regression curves.  

In this study, which aimed at determining the effect of PE on CS and the moderator role of WS in this effect, 

hierarchic regression analyses were made to test the hypotheses.  

In the hierarchic regression analysis made to test the hypothesis, PE and its three dimensions (GI, PCP, PC) 

were included in the model as independent variables separately, career satisfaction as a dependent variable, 

and work safety (OC) as a moderator variable. The results of analyses related to moderator analyses are in 

Table 4. When PE, GI, PCP, PC, and WS and CS were being included in the model, they were centralized 

(Cohen at al., 2003). 

 

Table 4. Results of Moderator Effect Analysis 

 Career satisfaction (CS)  Career satisfaction (CS) 

Step 1 2 3 Step 1 2 3 

PE .20*** .20*** .18*** GI .08 .08 .07 

WS  -.01 -.009 WS  -.01 -.003 

PExWS   -.09* GIxWS   -.11* 

AR2 .04 04 .04 AR2 .005 .003 .02 

Δ F 15,9*** 7,9*** 6,5*** Δ F 2,9 1,4 2,7 

 Career satisfaction (CS)  Career satisfaction (CS) 

Step 1 2 3 Step 1 2 3 

PCP .26*** .26*** .25*** PC .14** .14** .13* 

WS  -.02 -.02 WS  -.01 -.01 

PCPxWS   -.11* PCxWS   -.05 

AR2 .06 06 .08 AR2 .02 .02 .02 

Δ F 26,6*** 13,4*** 10,9*** Δ F 7,6** 3,8* 2,9* 

* p≤.05, **p≤.01, ***p≤.001 

The moderator variable is a variable affecting the power and direction of the relationship between the 

dependent and independent variables (Baron and Kenny, 1986: 1174). According to multiple regression 

analyses in Table 3, the moderator effect of WS was examined. As a result of the analysis, it was seen that WS 

has a moderator effect on the relation between PE and CS (β =-.09, p≤05). And also it was seen that WS has a 

moderator effect on the relationship between GI and CS (β = -.11, p≤05). The last finding of the analyses is that 

WS has a moderator effect on the relationship between PCP and CS (β = -.11, p≤05) and WS does not have a 

moderator effect on the relationship between PC and CS (β =-.05, p>05). Also, the process suggested by Cohen 

et al. (2003) was followed to examine the direction of the relation more detailedly. Within this scope, when 

work safety, which is the moderator variable, was low and high, the significance of the relationships between 

PE and CS, GI and CS, and PCP and CS was tested (Aiken and West, 1991). 

As seen in Figure 2 in which regression curves explaining moderator effects in detail are shown collectively, 

although the relation between PE and CS is significant when WS perception is both low and high, it is seen 

that PE-CS interaction is higher when WS is high. As a result of PE-WS interactions, it was found that the 

whole model explains 4% of the variance. So, Hypothesis 4 was supported. That is, WS has a moderator effect 

within the scope of this relationship. As a result of the analyses, it was seen that the H1 hypothesis was 

supported but the H3 hypothesis was not.  

As seen in Figure 2, although the relationship between GI and CS is significant when WS perception is both 

low and high when WS is low, GI increases CS, and on the contrary to such condition, when WS is low, GI 

reduces CS.  As a result of PCP-WS interactions, 2% of the variance of the whole model was explained. So, 

Hypothesis 4a was supported. That is, WS has a moderator effect within the scope of this relationship.  

As seen in Figure 2, although the relationship between PCP and CS is significant when WS perception is both 

high and low when WS is low, PCP increases CS, on the contrary, when WS is low, GI reduces CS. As a result 
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of PCP-WS interactions, 8% of the variance of the whole model was explained. So, Hypothesis 4a was 

supported. That is, WS has a moderator effect within the scope of this relationship. 

 

 

Figure 2: Results of Moderator Effect of WS in the relationship between PE/GI/PC-CS 

Within the scope of findings obtained as a result of analyses made, test results of the hypothesis are presented 

in Figure 3 collectively.  

 
Figure 3. Test Results of Hypotheses 

4. Discussion 

In this study, the effect of psychological empowerment on career satisfaction and the moderator role of work 

safety in this effect was analyzed. In this study, the effects of variables included in the analysis of career 

satisfaction and work safety were tried to be explained with the help of hierarchic regression analysis.  

After the results of the analyses were examined, it was determined that psychological empowerment and two 

out of its three dimensions (except for goal internalization) increase the career satisfaction of workers 
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significantly. This finding is compatible with the studies conducted by Kraimer et al., (1999) and Joo and Lim  

(2013). The analyses made found that psychological empowerment (total) does not affect the work safety 

perception of workers significantly. Although this is an unexpected finding, it is the desired situation in which 

a variable whose moderator effect is being investigated does not have a relationship with dependent and 

independent variables or have a relationship at a low level. Indeed, it was found that the perception of work 

safety does not have a significant relationship with career satisfaction. Although there exists such an expected 

relationship, being relationshipless which is sought in the moderator variables has compensated this 

deficiency. Findings obtained are compatible with the study conducted by Healy (2017).  

Results of advanced level analyses made showed that the moderator effect of work safety perception in the 

effect of psychological empowerment and its dimensions on career satisfaction exists except for the 

relationship between perceived control and career satisfaction. That is, work safety perception moderates the 

effect of psychological empowerment on the career satisfaction of workers. The effects of significant moderator 

obtained as a result of advanced level analyses were examined when work safety perception was high and 

low. When work safety perception is low, the effect of psychological empowerment on career satisfaction is 

high in a positive direction. Although this finding is an unexpected finding at first glance, in organizational 

behavior studies, it matches up to the findings that sometimes relations are stronger when there are negative 

variables.  In fact, on the other side of the fence, whereas the existence of work safety in the working 

environment may cause the effects of other variables to be ignored for career satisfaction, it is thought that 

behaviors aimed at empowering workers may be perceived more positively by workers and maybe a 

motivation tool causing them to be able to ignore many negative conditions in cases when work safety 

perception is low.  Within this context, this is a finding which was unexpected but was considered positive 

and is a strange one of the study in terms of the literature. 

In general, relationships between psychological empowerment and job satisfaction are frequently included in 

organizational behavior studies. There are not enough studies on this topic. The outcomes of this paper 

indicate that psychological empowerment in the health sector has a positive effect on career satisfaction.  In 

essence; this paper shows that occupational health practices play an important role in the factors affecting the 

career satisfaction of healthcare professionals in today's business life. Henceforth, this paper suggests that 

practices that will make employees feel safe will have to be more important to provide a satisfied and efficient 

employee in changing business life. This implies that managers should give more places to OHS practices to 

change the attitudes and behaviors of employees, especially in business environments that have risks such as 

the health sector. 

There are various limitations of the study. Firstly, a cross-sectional design was used. Therefore, it becomes 

harder to be able to control the relationships of variables and determine their causalities. In order to evaluate 

causality relationships, longitudinal research is required. Longitudinal designs should be used to analyze the 

relations between psychological empowerment, career satisfaction, and workplace safety in the studies ahead. 

Secondly, the scale which restricts the answers of participants according to items used in the scale and limits 

the richness and diversity of possible answers were used. Lastly, considering the number of workers in the 

health sector, the number of samples can be increased and various answers may be taken. The research ahead 

should use more than one data source and method to remove the limitations above because a cross-sectional 

questionnaire method limits the research with a part of the target group. Besides, more data are required to be 

collected from different regions and different sectors to increase the generalizability of the study. 
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Amaç – Bu araştırmanın temel amacı; yöneticilerin sanal teknoloji yeterliği ile çalışanların bir üst 

yöneticilerine duydukları duygusal güven arasındaki ilişkide çalışanların bu yöneticilerine 

duydukları bilişsel güvenin aracılık etkisini araştırmaktır. 

Yöntem – Araştırmanın veri seti; Ankara’daki bir devlet üniversitesinin bir fakülte ve 

yüksekokulundaki 126’sı akademik ve 36’sı idari personelden elde edilen toplam 162 anketten 

oluşmaktadır. Veri girişi ve analizleri SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada geçerlilik, 

güvenilirlik, Pearson korelasyon, hiyerarşik regresyon ve Sobel testi analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular – Çalışmanın analiz sonuçlarına göre; yöneticilerin sanal teknoloji yeterliği çalışanların bir 

üst yöneticilerine duydukları bilişsel güveni, bilişsel güven de çalışanların bu yöneticilerine 

duydukları duygusal güveni anlamlı ve pozitif bir şekilde doğrudan etkilemektedir. Ayrıca 

yöneticilerin sanal teknoloji yeterliği çalışanların bir üst yöneticilerine duydukları duygusal güveni 

sadece bilişsel güven üzerinden dolaylı olarak anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir. Başka 

bir deyişle, kurulan bu mekanizmada bilişsel güven tam aracı değişkendir. 

Tartışma – Çalışma kapsamında; “yöneticilerin sanal teknoloji yeterliği düzeyindeki artışın bu 

yöneticilere duyulan bilişsel ve duygusal güven düzeyleri üzerindeki yükseltici etkileri yoluyla 

güvenin örgüte sağladığı faydayı arttırmak ve böylece örgüte katkı sağlamak mümkün müdür?” 

sorusuna cevap aranmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; bu çalışmada kurulan mekanizma 

sayesinde örgüte katkı sağlamak mümkündür. 
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Purpose – The main purpose of this study is to research the mediating effect of employees’ 

cognition-based trust in their immediate supervisors in the relationship between supervisors’ virtual 

technology competence and employees’ affect-based trust in their supervisors. 

Design/methodology/approach – Dataset of the study consists of total 162 questionnaires gathered 

from 126 academic and 36 administrative staff at a faculty and college of a state university in Ankara. 

Data input and analyses were done with SPSS software. Validity, reliability, Pearson correlation, 

hierarchical regression, and Sobel test analyses were employed in this study. 

Findings – According to the analysis results of the study, supervisors’ virtual technology 

competence directly affects employees’ cognition-based trust in their immediate supervisors in a 

significant and positive way. And then, cognition-based trust has a direct, significant and positive 

effect on employees’ affect-based trust in these supervisors. Also, supervisors’ virtual technology 

competence indirectly affects employees’ affect-based trust in their immediate supervisors only 

through “cognition-based trust” in a significant and positive way. In other words, cognition-based 

trust has been a full mediating variable in the established mechanism. 

Discussion – In this study, answer is sought for the question of “is it possible to increase the benefit 

of trust to the organization and thus to contribute to the organization through the enhancing effects 

of an increment in supervisors’ level of virtual technology compece on the levels of cognition- and 

affect-based trust in these supervisors?”. According to the research results, it is possible to contribute 

to the organization thanks to the mechanism established in this study. 
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1. GİRİŞ 

Dijitalleşmenin dünya genelinde hızlanması ve yayılması ile birlikte bilim insanlarının “elektronik liderliğe” 

olan ilgisi artmıştır. Özellikle günümüzdeki örgütlerin yönetim ve liderlik süreçlerinde elektronik araçların 

yoğun bir şekilde kullanılması, elektronik liderlik kavramının örgütsel davranış alanındaki önemini daha da 

arttırmaktadır. Küresel ölçekte “corona virüs” salgınının yaşandığı bugünlerde yöneticilerin liderliğinde 

uzaktan erişim yoluyla toplantılar yapılmakta, kararlar alınmakta ve hazırlanan belgelere e-imza yoluyla 

resmiyet kazandırılmaktadır.  

Üniversiteler bağlı bulundukları ülkenin bilime ve teknolojiye bakış açısına yön vererek o ülkenin bilimsel ve 

teknolojik düzeydeki başarısında belirleyici rol oynar. Son dönemlerde bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemeler 

dijitalleşme için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Bunun yanında, günümüzde “corona virüs” salgınının 

yayılmasını engellemek amacıyla insanların sosyal mesafelerini koruyarak örgütlerdeki görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan tanıyan “dijitalleşme” tüm dünyanın ilgisini çeken bir konu 

haline gelmiştir. İşte tam da bu bağlamda; işlerin sanal ortamda gerçekleştirilmesine öncülük edecek bilgi, 

beceri ve tecrübeye sahip yöneticilere örgütlerde ihtiyaç duyulmaktadır. Elektronik liderliğin dijitalleşmenin 

doğal bir sonucu olduğu dikkate alındığında, üniversite çalışanlarının elektronik liderliğe ilişkin algıları ve 

bu konunun örgütsel davranış alanındaki diğer değişkenlerle sahip olduğu ilişkiler merak uyandırmaktadır. 

Üniversite çalışanları üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında; elektronik liderlik yanında örgütsel 

davranış yazınında önem arz eden bir konu olan güven kavramı da ele alınmaktadır. Güvenin bir örgütü 

birarada tutan yapı taşlarından biri olması çalışmanın önemini daha da arttırmaktadır.  

Literatürdeki çalışmalarda (Avolio vd., 2000; Zaccaro ve Bader, 2003; Jawadi vd., 2008); yöneticinin sergilediği 

elektronik liderlik tarzının sanal takımlarda güven inşa etmesi beklenmektedir. Savolainen (2014)’e göre 

günümüz örgütlerinde güven oluşumuna lider ve izleyicileri arasındaki güven yön vermektedir. Tam da bu 

noktada; yöneticinin sergilediği elektronik liderlik tarzı anahtar bir role sahiptir. Politis (2014)’ün 

çalışmasında; elektronik liderliğin sanal geri bildirim ve destek uygulamasının yönetime güven üzerindeki 

etkisi araştırılmıştır. Tekinay’a (2015) göre; yöneticinin elektronik liderlik tarzını sergileyebilmesi için 

öncelikle sanal teknoloji yeterliğine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca Zaccaro ve Bader (2003)’ün elektronik 

liderliği ele aldığı çalışmada; bilişsel güvenin duygusal güven oluşumuna zemin hazırladığı iddia 

edilmektedir. Literatürdeki çalışmalardan (Avolio vd., 2000; Zaccaro ve Bader, 2003; Jawadi vd., 2008; Politis, 

2014; Savolainen, 2014, Tekinay, 2015) hareketle bu çalışma kapsamında; yöneticinin sanal teknoloji 

yeterliğinin yöneticiye duyulan güven üzerindeki etkileri incelenmiştir.  

Bu çalışmanın temel amacı; yöneticilerin sanal teknoloji yeterliği ile çalışanların bir üst yöneticilerine 

duydukları duygusal güven arasındaki ilişkide çalışanların bu yöneticilerine duydukları bilişsel güvenin 

aracılık etkisini araştırmaktır. Örgütsel davranış alanyazınında; hem elektronik liderlik tarzı hem de güven 

örgüte katkı sağlayan unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Çalışma kapsamında; “yöneticilerin sanal 

teknoloji yeterliği düzeyindeki artışın bu yöneticilere duyulan bilişsel ve duygusal güven düzeyleri 

üzerindeki yükseltici etkileri yoluyla güvenin örgüte sağladığı faydayı arttırmak ve böylece örgüte katkı 

sağlamak mümkün müdür?” sorusuna cevap aranmaktadır.  

Çalışmanın araştırma modeli; Karşılıklılık Normu’nu (The Norm of Reciprocity- Gouldner, 1960) esas alan 

Sosyal Değişim Kuramı’na (Social Exchange Theory- Blau, 1964) dayanmaktadır. Setton ve diğerlerine (1996) 

göre; yönetici ile ast arasındaki olumlu ve faydalı eylemler bu iki taraf arasındaki değiş-tokuş ilişkisinin 

yüksek kalitede oluşmasını sağlamaktadır. Çalışma çerçevesinde; ast konumunda çalışanların yöneticilerinin 

sanal teknoloji yeterliğine sahip olduğuna ve bunu iş yerinde kullandıklarına dair algılarının artması 

durumunda, astların hem yöneticilerinin işinin ehli ve disiplinli olduğuna dair inançlarının hem de işte ve iş 

dışında üstleri tarafından önemseneceklerine ve herhangi bir güçlükle karşılaştıklarında onlardan yardım 

alacaklarına dair inançlarının yükselmesi beklenmektedir.       

Çalışmanın bundan sonraki kısmında; araştırma modelinin kurulması ve hipotezinin geliştirilmesi için 

araştırmanın amacı ekseninde liderlik ve güven konularına ilişkin teorik bilgilere ve bu değişkenler arasındaki 

ilişkilerin incelendiği ampirik çalışmalara yer verilmektedir. 
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2. LİTERATÜR 

2.1. Liderlik ve Elektronik Liderlik 

Liderlik; “grubun veya örgütün bir üyesinin, grup veya örgüt amaçlarını gerçekleştirmek üzere diğer üyeler üzerinde 

gösterdiği etkileme çabaları” olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan hareketle de lider; “bir grubun veya örgütün 

amaçlarına ulaşabilmesi için grup veya örgüt üyelerini etkileyebilen kişi” şeklinde açıklanabilmektedir (George ve 

Jones, 2002: 390). Lider ile yönetici kavramları eş anlamlı değildir. Yöneticilik rolü olmayan liderler olabileceği 

gibi, liderlik niteliğine sahip olmayan yöneticiler de olabilir (Şimşek vd., 2008: 243). Lider ve liderlik 

kavramları; yönetici ve yönetim kavramlarından farklı olmakla birlikte bu kavramlarla ilişkilidir (Erdoğan, 

1997: 332). Yönetim; “yönetim fonksiyonları aracılığı ile kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanarak örgütsel amaç 

ve hedefleri gerçekleştirme sürecidir”. Yönetici; “başkaları vasıtasıyla iş yapmak için yönetim fonksiyonlarını icra eden 

kişidir” (Tutar, 2013: 82-83). Hem yönetici kendisine bağlı astlara hem de lider izleyicilerine, bir güç kaynağına 

dayanarak iş gördürmektedir (Güney, 2012: 341). Liderliğin özünde zorlayıcılığın olmaması, onu 

yöneticilikten farklılaştırmaktadır. Sıradan bir yönetici sadece sahip olduğu pozisyonun verdiği yetkilere 

dayanarak astlarına iş yaptırabilirken, lider ise etkileme becerisini kullanarak izleyicilerine iş 

yaptırabilmektedir (Ergeneli, 2006: 215). O halde; yönetici pozisyonundaki kişi, bir liderlik özelliği olan 

“etkileme becerisine” sahip değilse, bu kişi makamını kaybettiğinde iş yaptıramaz hale gelir (Özkara, 2018: 

124-125).  

Güç ve yeti; örgütlerde bir kişinin başkalarına iş yaptırırken kullandığı araçlardır (Can ve Güney, 2011: 246; 

Tunçer, 2012: 295). Güç; “bir bireyin diğer bir bireyin davranışını etkileme kapasitesidir” (Ergeneli, 2006: 207). Yetki 

ise “üstlerin astlara emir verebilme ve onların davranışlarını belirleme hakkı” şeklinde tanımlanabilir (Şimşek, 2007: 

193). French ve Raven tarafından yapılan sınıflandırmada güç kaynakları; yasal güç (yetki, otorite), zorlayıcı 

güç, ödüllendirme gücü, uzmanlık gücü (bilgiye dayalı güç) ve beğeniye dayalı güç (karizmatik güç/benzeşim 

gücü) olmak üzere beşe ayrılmaktadır (Aktaran Robbins ve Judge, 2013: 421- 423). Bütün yöneticiler 

bulunduğu pozisyondan ötürü yasal güce sahiptir. Yasal güç beraberinde zorlayıcı gücü ve ödüllendirme 

gücünü de getirmektedir. Çünkü yönetici pozisyonundaki bir kişi yetkisi çerçevesinde; astlarına ceza verme 

ya da onları ödüllendirme hakkına sahiptir. Bir yöneticinin başarılı olabilmesi için en azından kendi alanında 

bilgi, beceri ve tecrübe sahibi olması beklenmektedir. Bu durumda; yönetici başkalarına iş yaptırırken 

uzmanlık güç kaynağından da yararlanabilir. Yöneticinin bilgi, beceri ve tecrübe sahibi olmasının o kişinin 

saygınlığını ve böylece beğeniye dayalı gücünü arttıracağı düşünülebilir. Bir yöneticinin; sıradan bir yönetici 

olmaktan sıyrılarak lider vasfı kazanmasında uzmanlık gücüne ve beğeniye dayalı güce sahip olması önem 

arz etmektedir (Özkara, 2018: 129-130).    

Örgüt yöneticileri, aynı zamanda resmi liderlerdir (Ergeneli, 2006: 210). Yoğun rekabetin yaşandığı, bilgi, 

iletişim teknolojilerinin sürekli değiştiği ve hızlı değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı günümüz 

dünyasında, örgütlerin hayatta kalmaları gittikçe zorlaşmaktadır. Maddi kaynakların yanı sıra beşeri 

kaynaklarını daha iyi kullanan, onların güçlü yönlerini iyi şekilde yönlendirebilen ve potansiyellerinden 

azami derecede istifade etmesini bilen yöneticiler (liderler), örgütlerin amaçlarını etkili bir şekilde 

gerçekleştirebilmektedirler. Liderlik, örgütler için gerekli bir konu olmasına rağmen tek başına yeterli 

değildir. Liderlerin işlerini kolaylaştıran örgütsel süreçlerin yani yönetim konusunun da iyi bir sistem içinde 

yürütülmesi gerekir (Serinkan, 2008: 150). Etkili bir liderlik için etkili bir yönetim gerektiği gibi yönetimin 

başarılı olması da etkili liderlere bağlıdır (Harrison, 1978: 179).  

Husted (2008)’e göre liderlik; karanlık ve aydınlık liderlik olmak üzere ikiye ayrılabilir. Karanlık liderlik 

bireye ve örgüte zarar verirken, aydınlık liderlik bireye ve örgüte katkı sağlamaktadır (Husted, 2008). 

Literatürde örgütlere/takımlara/bireylere genel olarak katkı sağlayan bir liderlik tarzı şeklinde değerlendirilen 

elektronik liderliğin temelinde; yöneticilerin (liderlerin) yönetim ve liderlik süreçlerinde elektronik araçları 

kullanmaları yatmaktadır (Zaccaro ve Bader, 2003; Naktiyok, 2006; Tekinay, 2015). Naktiyok (2006: 19) 

araştırmasında liderleri, liderlik sürecinde elektronik kanallardan yararlanıp yararlanmamasına göre 

sınıflandırmaktadır. Elektronik kanallardan yararlananları “e-liderler” yararlanmayanları ise “geleneksel 

liderler” olarak değerlendirmektedir (Naktiyok, 2006). Günümüzdeki örgütlerin etkileşim halinde olduğu 

çevre çalkantılı çevredir. Çalkantılı çevrede belirsizlik yani bilgi noksanlığı ve çevrenin değişim hızı çok 

yüksektir (Head, 2005: 82-83). Böyle bir çevrede; liderliğin “lider, izleyiciler ve koşulların bir fonksiyonu” şeklinde 

tanımlanmasında fayda görülmektedir (Şimşek vd., 2008: 242). Teknolojinin hızlı bir şekilde geliştiği çalkantılı 
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çevrede değişken koşullara ve iş yapısına uyum sağlayabilecek örgüt üyelerinin seçilmesi ve gelişimlerinin 

sağlanması hususlarında örgüt yöneticilerinin/yönetiminin hem kendilerinin hem de astlarının 

(izleyicilerinin) teknolojik yeterliklerini dikkate almaları gerekmektedir. Elektronik kanallardan 

yararlanmayan geleneksel liderlerin günümüzdeki çalkantılı çevrede yetersiz kalacağı aşikardır. Nitekim son 

yıllarda örgütlerde yönetim (liderlik) süreçlerinde internetin ve elektronik araçların kullanımı giderek daha 

fazla yoğunluk kazanmıştır (Yukl vd., 2002: 15; Boonstra ve de Brock, 2009: 1; Godshalk, 2009: 1617-1618). 

Örgütlerdeki bu eğilim de araştırmacıların “elektronik liderlik” kavramı üzerine odaklanmalarına yol 

açmıştır. Literatürde; örgütsel davranış alanında elektronik liderliğe “e-liderlik” (Naktiyok, 2006) yanında 

“sanal liderlik” (Tekinay, 2015) ve “dijital liderlik” (Altınay Aksal, 2015) de denilmektedir. Özellikle eğitim 

bilimlerinde “teknolojik liderlik” (Durnalı, 2018) ifadesi kullanılmaktadır. Elektronik liderlik; “birey, grup 

ve/veya örgütlerle ilgili tutum, his, düşünce, davranış ve/veya performansta değişim yaratmak için sosyal etkileşim 

sürecinde ileri bilgi teknolojilerini kullanma” olarak tanımlanabilir. Bu tarz liderler; bir örgütteki herhangi bir 

hiyerarşik kademede ortaya çıkabilir. Ayrıca elektronik liderlik süreci; büyük birimler/örgütler içerisinde 

ve/veya arasında hem birebir hem de çoklu etkileşimleri içerebilir (Avolio vd., 2000: 617).  

Tekinay’ın (2015: 67) çalışmasına göre, elektronik liderlik; “sanal teknoloji yeterliği”, “sanal iletişim yeterliği”, 

“sanal takım yönetimi yeterliği” ve “kişisel rol yeterliği” olmak üzere dört boyuttan meydana gelmektedir. 

Bu boyutlar; elektronik liderliğe ilişkin toplam varyansın sırasıyla yaklaşık %44’ünü, %9’unu, %5’ini ve 

%4’ünü açıklamaktadır. İstatistiksel sonuçlar; sanal teknoloji yeterliğinin elektronik liderliğin temel boyutu 

olduğunu ortaya koymaktadır. Tekinay’ın (2015: 103-105) çalışmasından hareketle elektronik liderliğe ilişkin 

boyutların işlevsel tanımları ve ifadeleri şu şekilde toparlanabilir: 

• Sanal Teknoloji Yeterliği: Yöneticinin; bilişim teknolojileri ve yazılımlarını takip etmesi, yeni 

teknolojilerden faydalanması, yeni teknolojilerin kullanılması için gerekli ortamlar oluşturması, internet 

ve internet teknolojisini çok iyi kullanması, yenilikleri ve gelişmeleri internetten takip etmesi, internet 

üzerinden bilgi ve materyal paylaşımı yapması, teknolojiyi örgüt ile bütünleştirmesi, teknoloji 

kullanımıyla performansın artmasına öncülük etmesi ve teknoloji kullanımında rol model olması, 

teknolojiyi tanımlama, desenleme, geliştirme, kullanma ve değerlendirme becerileri hususlarında gerekli 

donanıma sahip olması, yeniliklerin ve bilginin hedef kitleyle paylaşılması amacıyla teknolojik ortam ve 

araçları çok iyi kullanması, yönetimi daha güçlü kılmak için değerlendirme süreçlerinde teknolojiden 

yararlanması, teknoloji destekli karar verebilmesi, bilgi ve teknoloji kaynaklarını etkili kullanması, örgütün 

sürekli gelişimi için bilgiyi ve teknolojiyi paylaşması ve yönetmesi, sanal iletişimi sağlamak için elektronik 

posta, twitter, sanal dosya paylaşımı, whatsApp, facebook, video konferans, messenger, forumlar, bloklar, 

vb. araçları bilgisayar ve akıllı telefon yoluyla çevrimiçi kullanması, teknolojiyi güvenli kullanma 

konusunda etik ilkelere uyması, sanal ortamda güvenilir davranması, örgütte dijital öğrenme kültürü 

oluşturması. 

• Sanal İletişim Yeterliği: Yöneticinin; sanal ortamda nazik ve samimi davranması, astlarına karşı anlayışlı 

olması, hoşgörü göstermesi ve sempatik olması, içinden geldiği gibi konuşması, başkalarıyla iyi anlaşması, 

tutarlı davranışlar sergilemesi, astlarıyla etkili iletişim kurması, astlarına güven vermesi, başkalarını 

anlaması ve empati kurabilmesi, kendinden emin olması, kendine ve yeteneklerine inanması, engellere 

rağmen hedefe odaklanması ve astların sanal ortamda yöneticiye itimat etmesi. 

• Sanal Takım Yönetimi Yeterliği: Yöneticinin; sanal takımın hedefleri doğrultusunda kendi becerilerini 

geliştirmesi, örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için verilecek kararlara ve yapılacak faaliyetlere sanal 

takım üyelerinin katılımını sağlaması, sanal takıma rehberlik etmesi, örgütün amaçları doğrultusunda 

sanal takımı yönlendirmesi, sanal takım üyeleri arasında güven oluşturmaya özen göstermesi, örgütte 

sanal etkileşimi kolaylaştırması, örgütün amaçları doğrultusunda sanal takım oluşturması, sanal takım 

üyeleri arasında bilgi alışverişinin yüksek olması için güvenli bir iklim oluşturması, örgüt ve takım 

hedefleri doğrultusunda sanal takım üyelerine teknolojik bilgi aktarması, teknolojiyi takım üyelerinin 

performansını yükseltme doğrultusunda takip etmesi, iletişim sürecindeki sorunlarla başa çıkabilmesi.  

• Kişisel Rol Yeterliği: Yöneticinin; sanal takımın lideri olarak bireysel ve örgütsel performansı izlemesi ve 

yönetmeye çalışması, dış paydaşlarla etkili bir ilişki geliştirmesi, onların desteğini almaya çalışması, 

verimliliğe ve en iyi sonuca ulaşmaya odaklanması, vizyon ve hedefleri geliştirmesi, işi tasarlamaya ve 

organize etmeye çalışması, proje çalışmalarını ve faaliyetleri organize etmesi, takım kurması, katılımcıları 

karar verme sürecine katması, çatışmaları çözmesi, kendini ve başkalarını anlamaya çalışması, astlarını 
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(izleyicilerini) geliştirmeye çalışması, yeni fikir ve süreçlere uyum sağlamaya ve değişimi yönetmeye 

çalışması.  

Elektronik liderliğe ilişkin boyutların Tekinay’ın (2015: 103-105) çalışmasından hareketle yapılan işlevsel 

tanımları dikkate alındığında, Scanga (2003: 3)’ün de ifade ettiği gibi elektronik liderlerin; insani özellikler ile 

bilgi teknolojileri arasındaki bileşenleri düzenlemekle ve ikisi arasındaki dengeyi sağlamakla yükümlü 

olduğu görülmektedir. Van Wart ve diğerlerine (2017a: 531) göre; etkili bir elektronik lider başarıya ve sürekli 

öğrenmeye gereksinim duymalı, enerjik olmalı, sorumluluklarını bilmeli, değişime değişimle cevap 

verebilecek esnekliğe, analitik ve teknik yetiye sahip olmalıdır. Liu ve diğerlerinin (2018: 826) çalışmasında; 

elektronik liderlerin etkili olmasında analitik yetiye sahip olmalarının yanında sorumluluklarını bilmelerinin 

ve enerjik olmalarının da önem arz ettiği istatistiksel olarak ispatlanmaktadır. Van Wart ve diğerlerine (2017b: 

2) göre; elektronik liderler sosyal ve teknolojik yetileri sayesinde özellikle günümüz örgütlerinde sanal 

ortamda ihtiyaç duyulan takım kurma, iletişimi sağlama, değişimi yönetme ve güven inşa etme faaliyetlerini 

etkili bir şekilde yerine getirmektedirler. Naktiyok’un (2006: 19) araştırma sonuçlarına göre, e-liderler; öz 

güvene, yaratıcılığa, empati kurmaya, risk almaya, esnekliğe, küresel düşünceye, bilgi paylaşımına ve vizyon 

belirlemeye geleneksel liderlerden daha fazla önem vermektedir. Avolio ve diğerleri (2000) elektronik 

liderliğin dönüşümcü liderlikle bağlantılı olduğunu ve bu bağlantı sayesinde sanal takımlarda olumlu 

çıktıların elde edilebileceğini iddia etmektedir. Zaccaro ve Bader (2003: 382) ise elektronik liderliğin sanal 

takım etkililiğini yükselteceğini önermektedir. Politis (2014) çalışmasında; elektronik liderliğin sanal geri 

bildirim ve destek uygulamasının örgüttsel bağlılığın sadakat alt boyutu düzeyini arttırdığını istatistiksel 

olarak ispatlamaktadır. Ayrıca elektronik liderliğin amaçlar doğrultusunda sanal yönetim uygulamasının 

örgütsel bağlılığın özdeşleşme boyutu düzeyini yükselttiği de tespit edilmiştir. Çalışkan’ın (2012) araştırma 

sonuçlarına göre ise elektronik liderlik tarzı grup devamlılığı, performansı ve doyumu üzerinde olumlu 

etkilere sahiptir. 

Literatürde, elektronik liderliğin; “dönüşümcü liderlik” (Avolio vd., 2000), “kişisel özellikler” (Naktiyok, 

2006), “etkililik” (Zaccaro ve Bader, 2003; Jawadi vd., 2008), “örgütsel bağlılık” (Politis, 2014), “olumlu çıktılar” 

(Avolio vd., 2000), “performans” (Jawadi vd., 2008; Çalışkan, 2012; Politis, 2014), “başarı” (Jawadi vd., 2008), 

“devamlılık ve doyum” (Çalışkan, 2012) konuları yanında “güven” (Avolio vd., 2000; Zaccaro ve Bader, 2003; 

Jawadi vd., 2008; Politis, 2014; Savolainen, 2014) ile ilişkilerinin de ele alındığı çalışmalar bulunmaktadır. 

Örgütsel davranış alanında önem arz eden konulardan birisi de güvendir. Çünkü güven olmaksızın hiçbir 

örgüt hedefini gerçekleştiremez (Rosen, 1998: 36). Literatürde; yönetici (lider) davranışlarının güveni 

etkilediğini ortaya koyan çok sayıda çalışma (örn.: Whitener vd., 1998; Asgari vd., 2008; Chen vd., 2008; 

Özkara ve Sağlam Arı, 2019; Özkara, 2019) yer almaktadır. 

2.2. Güven ve Yöneticiye Duyulan Güven 

Güven konusunda yapılmış olan oldukça fazla çalışma olmasına karşın, üzerinde görüş birliğine varılmış tek 

bir güven tanımı bulunmamaktadır (Hosmer, 1995: 380-381). Bununla birlikte güveni en genel ifadeyle; “bir 

tarafın karşı taraftan kişisel olarak yarar göreceğine veya en azından istismara ya da zarara uğramayacağına yönelik 

olumlu beklenti içinde olma özelliği” şeklinde tanımlamak mümkündür (Rousseau vd., 1998: 394). Güven 

tanımlarında risk, savunmasızlık ya da belirsizlik kelimeleri geçsin ya da geçmesin bu üç terim güven 

kavramının olmazsa olmazlarıdır; çünkü bir ilişkide bağımlılık varsa bu durum beraberinde savunmasızlığı, 

savunmasızlık ise riski getirecektir. Buradaki risk geleceğin belirsizliğinden kaynaklanmaktadır. O halde risk, 

belirsizlik ve savunmasızlık kavramlarından birinin eksikliği güven kavramının anlamını yitirmesine sebep 

olacaktır (Özkara ve Sağlam Arı, 2019: 8-9). Psikoloji temelli bir kavram olan güven, disiplinler arası bir 

konudur. Sosyoloji, din, ekonomi ve işletme gibi farklı disiplinlerde geniş bir yelpazede incelenmiştir (Özen 

İşbaşı, 2000: 62); ancak bu çalışma açısından önemli olan işletme biliminde güvenin hangi alanlarda araştırma 

konusu olarak ele alındığıdır. İşletme biliminde temel olarak örgütlerde güven üzerinde durulmaktadır. 

Örgütlerde güven iç ve dış güvenin toplamıdır. Dış güven; tedarikçilerin, ortakların, müşterilerin veya diğer 

paydaşların örgüte güveninden, iç güven ya da örgütsel güven ise örgüt içindeki iklimden meydana 

gelmektedir (Huff ve Kelley, 2003: 85). İşletme biliminde güvenin araştırma alanları; bireyler arası güven, üst 

yönetime güven, örgütler arası güven ve müşterilerin işletmelere güveni şeklinde sınıflandırılabilir. Bireyler 

arası güven ise yöneticinin astına güveni, astın yöneticiye güveni, aynı düzeyde yer alan çalışanlar arası 

güven, departmanlar ve ekipler arası güven şeklinde toparlanabilir (Özkara ve Sağlam Arı, 2019: 18-19). 
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Yöneticiye duyulan güven astlar tarafından örgütün bütününe atfedildiği için büyük önem taşımaktadır 

(Whitener vd., 1998: 516, 529). Bu çalışma kapsamında; bireyler arası güven düzeyinde astın bir üst 

yöneticisine duyduğu güven ele alınmaktadır. McAllister (1995) güveni bireyler arası ilişkilerde bilişsel ve 

duygusal boyutta ele almıştır. Zaccaro ve Bader (2003: 384) bilişsel güveni “bilgiye dayalı güven”, duygusal 

güveni ise “özdeşleşmeye dayalı güven” şeklinde isimlendirmektedir. 

Bilişsel güven; bir kişinin güvenilirliği, doğruluğu, dürüstlüğü, bağlılığı, teknik yetkinliği ve 

yükümlülüklerini yerine getirmesi hususlarında diğer kişilerin düşüncelerini ifade etmektedir. Bilişsel 

güvenin temelinde; öngörülebilirlik, geçmiş davranış kalıpları, doğruluk ve adil olma gibi kavramlar 

yatmaktadır. Kişiler karşı tarafa güvenmek için rasyonel nedenler aramaktadırlar. Bilişsel güven; iş ortamı 

düşünülerek oluşturulur. İşlerin hatasız ve zamanında yapılması gibi ölçülebilir kriterlerden hareket edilir. 

Kişinin işinin ehli ve disiplinli olduğuna dair inancı ifade etmektedir (McAllister, 1995: 25- 33; Costigan vd., 

1998: 304-309). Duygusal güven; kişilere gösterilen özen ve ilgi sonucunda gelişen duygusal bağın yansıttığı 

güçlü ve özel bir ilişkiyi açıklamaktadır. Duygusal güvende ilişkinin kendisine içsel bir değer verilmekte ve 

karşı tarafın da aynı şekilde hissettiği düşünülmektedir. Duygusal güven; karşılıklı olarak fikir, duygu ve 

beklentileri paylaşmayı, işteki güçlükler hakkında konuşabilmeyi, sorunları dinlemeye istekli olmayı, 

sorunlar karşısında yapıcı ve ilgili bir tavır sergilemeyi, iş ilişkisine dostluk-arkadaşlık ilişkilerinin de 

katılmasını, geliştirilen özel ve duygusal bağların güçlü olmasını ifade etmektedir (McAllister, 1995: 25- 33; 

Costigan vd., 1998: 304-309). McAllister (1995) çalışmasında; bilişsel ve duygusal güveni teorik açıdan 

birbirlerinden farklı yapılar olarak değerlendirmektedir (ss. 25-26) ve bu değerlendirmeyi gerçekleştirdiği 

hem keşfedici hem de doğrulayıcı faktör analizleri ile istatistiksel olarak ispatlamaktadır (ss. 47-49). Bu durum; 

literatürdeki çoğu ampirik çalışmada (örn.: Newman vd., 2014; Zhu ve Akhtar, 2014a; Zhu ve Akhtar, 2014b; 

Taş vd., 2019) istatistiksel olarak desteklenmiştir. O halde; bir bireyin duygusal temelde güvendiği bir kişiye 

bilişsel temelde güvenmeyebileceği ya da tam tersi bilişsel temelde güvendiği bir kişiye duygusal temelde 

güvenmeyebileceği söylenebilir (Sağlam Arı, 2003a; Özkara, 2019: 44). 

Yöneticiler (liderler) ve astları (izleyicileri) arasında duyulan güven, sağlıklı bir çalışma ortamı için anahtar 

bir unsurdur (Wong ve Cummings, 2009: 6). Alanyazındaki çalışmalara göre; yöneticiye (lidere) duyulan 

güven düzeyi yükseldikçe astlar (izleyiciler) yöneticiden daha fazla tatmin olmakta (Tan ve Tan, 2000), 

psikolojik olarak güçlenmekte (Sağlam Arı, 2003b), örgüte daha fazla bağlılık duymakta (Sağlam Arı, 2003a), 

astların (izleyicilerin) sergiledikleri örgütsel vatandaşlık davranışları düzeyi artmakta (Lu, 2014), buna karşın 

tükenmişlik ve duyarsızlık düzeyleri ise azalmaktadır (Sağlam Arı ve Tunçay, 2010). 

2.3. Araştıma Kapsamında Ele Alınan Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Literatürdeki görgül çalışmalara (örn.: Schaubroeck vd., 2011; Lu, 2014; Newman vd., 2014; Zhu ve Akhtar, 

2014b; Özkara, 2019) göre; yöneticinin sergilediği aydınlık liderlik tarzları yöneticiye duyulan bilişsel ve 

duygusal güveni anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir. Bu çalışma kapsamında; aydınlık bir liderlik 

türü olan elektronik liderliğin çalışanların bir üst yöneticilerine duydukları bilişsel ve duygusal güven 

üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. 

Avolio ve diğerleri (2000) örgütlerdeki sanal takım üyeleri arasında güven inşaa edilerek olumlu grup 

çıktılarının elde edilmesinde yöneticinin sergilediği liderlik tarzının belirleyici olduğunu iddia etmektedir. 

Yöneticinin sergilediği liderlik tarzı; dönüşümcü liderlik ve elektronik liderlik tarzlarını biraraya 

getirebilmelidir. Böylece yöneticiler, sanal takımların ileri bilgi teknolojilerini etkili bir şekilde 

kullanabilmelerine zemin hazırlayan uygun bir ortam için örgütlerde dönüşümü gerçekleştirebilirler. Zaccaro 

ve Bader (2003: 384) ile Jawadi (2008: 18) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda; elektronik liderliğin, sanal 

takımlarda bilişsel ve duygusal güvenin olumlu bir yordayıcısı olduğu önerilmektedir. Ayrıca Zaccaro ve 

Bader (2003: 384)’ün çalışmasında; bilişsel güvenin, duygusal güvenin bir öncülü olduğu ileri sürülmektedir. 

Literatürdeki ampirik çalışmalara (McAllister, 1995; Newman vd., 2014; Taş vd., 2019) göre; bilişsel güven, 

duygusal güvenin olumlu bir yordayıcısıdır. Savolainen (2014) tarafından Finlandiya’daki beş büyük ölçekli 

işletmenin yöneticileriyle yapılan mülakatların sonuçlarına göre; günümüz örgütlerinde güven inşa 

edilmesinde yöneticinin sergilediği elektronik liderlik tarzı etkilidir. Teknoloji aracılı etkileşim sayesinde lider 

ve izleyicileri arasındaki güven artmakta böylece örgütsel güven yükselmektedir. Politis (2014) tarafından 

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki sanal takımlar ve uzaktan çalışanlar üzerinde gerçekleştirilen çalışmada; 

elektronik liderliğin sanal geri bildirim ve destek uygulamasının yönetime güven düzeyini arttırdığı 



A. Taş – Z. U. Özkara – B. Aydıntan 12/3 (2020) 2879-2894 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2885  

istatistiksel olarak ispatlanmaktadır. Tekinay’a (2015) göre; yöneticinin elektronik liderlik tarzını 

sergileyebilmesinin ön koşulu sanal teknoloji yeterliğine sahip olmasıdır.   

Tüm bu bilgiler ışığında, gerçekleştirilen çalışma kapsamında; yöneticinin sanal teknoloji yeterliğinin 

çalışanların bir üst yöneticilerine duydukları hem bilişsel hem de duygusal güveni, bilişsel güvenin de 

duygusal güveni anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemesi beklenmektedir.   

2.4. Araştırma Modeli ve Hipotezi 

Literatürdeki teorik ve ampirik çalışmalardan hareketle çalışmanın araştırma modeli Şekil 1’deki gibi 

kurulmuş ve araştırma hipotezi geliştirilmiştir. 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Hipotez: Yöneticilerin sanal teknoloji yeterliği ile çalışanların bir üst yöneticilerine duydukları duygusal 

güven arasındaki ilişkide çalışanların bu yöneticilerine duydukları bilişsel güvenin aracılık etkisi vardır. 

3. YÖNTEM 

Çalışmanın bu bölümünde; örnekleme, veri toplama araçlarına ve çalışmada kullanılan istatistiklerin hangi 

programda hangi sırada yapıldığına yani işleme yer verilmektedir. 

3.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni; Ankara’daki bir devlet üniversitesinin bir fakülte ve yüksekokulunda çalışan akademik 

ve idari personeli kapsamaktadır. Örneklem seçilmeyerek, bu üniversitenin ilgili birimlerinde görev 

yapmakta olan toplam 298 kişi evren kabul edilmiş ve bu evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Veri 

toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anketler 2019 yılı ekim-kasım ayları içerisinde yaklaşık 

45 günlük bir sürede dağıtılarak toplanmıştır. Evrenin tamamını oluşturan 298 kişiden 242’sine ulaşılmıştır. 

Anket dağıtılan 242 kişinin 196’sı tamamen ya da kısmen anket formunu doldurmuştur. Geri dönüş oranı 

yaklaşık %81’dir. Bu oranın tatmin edici bir düzeyde olduğu söylenebilir. Ancak çıplak gözle yapılan ön 

incelemelerin sonucunda elde edilen bu anketlerin sadece 162’sinin düzgün bir şekilde doldurulduğu ve 

araştırmada kullanılabilir nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın veri seti büyüklüğü “veri setinin 

kontrolü ve analize hazırlanması” süreci sonunda kesinleşmektedir. 

3.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırma kapsamında kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; sanal teknoloji 

yeterliğini ölçmek için Tekinay’ın (2015) geliştirdiği elektronik liderlik ölçeğinin 11 maddelik alt ölçeği, ikinci 

bölümde ise bilişsel ve duygusal güveni ölçmek için ise McAllister (1995) tarafından geliştirilen ve Sağlam 

Arı’nın (2003b) Türkçe’ye uyarladığı 10 maddelik ölçek kullanılmıştır. Bu ölçeklerin puanlaması 5’li Likert tipi 

ölçme düzeyinde (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Kısmen Katılmıyorum, 3=Orta Düzeyde Katılıyorum, 

4=Kısmen Katılıyorum, 5=Tamamen Katılıyorum) derecelendirilmiştir. Anketin son bölümünde; 

katılımcılardan cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çalıştıkları birim ve kurumda çalışma süresi gibi bazı demografik 

sorulara yanıt vermeleri istenmiştir. 

3.3. İşlem 

Nicel bir araştırmanın gerçekleştirildiği bu çalışmada; anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Veri girişi ve 

analizler “SPSS 24” programı kullanılarak yapılmıştır. Veri girişi tamamlandıktan sonra verinin ön analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Yani veri seti kontrol edilmiş ve analize hazır hale getirilmiştir. Veri seti büyüklüğünün 

Yöneticilerin  

Sanal Teknoloji Yeterliği 

Çalışanların Bir Üst Yöneticilerine 

Duydukları Bilişsel Güven 

 

Çalışanların Bir Üst Yöneticilerine 

Duydukları Duygusal Güven 
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kesinleşmesinin ardından araştırmaya katılanların demografik özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra yapı 

geçerliliğini test etmek için ölçekler açımlayıcı faktör analizi ile sınanmıştır. Akabinde araştırma modelindeki 

değişkenlerin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış, güvenilirlik, Pearson korelasyon ve 

regresyon analizleri yapılmıştır. Son olarak interaktif ortamda Sobel testi gerçekleştirilmiştir. 

4. BULGULAR 

Bu çalışmanın bulgular bölümünde; ön analizlere, katılımcılara ilişkin betimsel bulgulara, 

geçerlilik/güvenilirlik/korelasyon analizlerine ve araştırma hipotezinin test edilmesine yer verilmektedir. 

4.1. Ön Analizler 

Bu çalışma kapsamında; veri setinin kontrolü ve analize hazırlanması amacıyla Tabachnick ve Fidell (2013) 

tarafından önerilen yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemde; veri setinin doğruluğu, eksik veri analizi, normallik 

testi ve çoklu bağlantı analizi olmak üzere dört aşama yer almaktadır. Yapılan inceleme sonucunda tüm ölçek 

maddelerine ait basıklık ve çarpıklık değerlerinin -1.5 ile +1.5 değerleri arasında değiştiği tespit edilmiş ve 

böylece verinin normal dağıldığı kabul edilmiştir. Ön analizler sonucunda hiçbir katılımcı analizden 

çıkarılmamıştır. Böylece araştırmanın veri seti büyüklüğü 162 olarak kesinleşmiştir. Araştırma evreninin 

yaklaşık %54’üne yani yarıdan fazlasına ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında ulaşılan bu oran yeterli görülmüş 

ve veri setinin evreni temsil eder nitelikte olduğu varsayılmıştır. 

4.2. Katılımcılara İlişkin Betimsel Bulgular 

Araştırmanın veri setini oluşturan katılımcıların demografik özellikleri sıklık ve yüzde bazında Tablo 1’de 

görülmektedir. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler Sıklık (n) Yüzde (%) 

Cinsiyet   

Kadın 75 46.3 

Erkek 87 53.7 

Yaş   

18-28 yaş 12 7.4 

29-38 yaş 67 41.4 

39-48 yaş 41 25.3 

49-58 yaş 33 20.4 

59 yaş ve üzeri 9 5.5 

Eğitim Düzeyi   

Lise 8 4.9 

Ön lisans 5 3.1 

Lisans 15 9.3 

Yüksek Lisans 25 15.4 

Doktora 109 67.3 

Birim   

Akademik 126 77.8 

İdari 36 22.2 

İş Yerinde Çalışma Süresi   

1 yıldan az 10 6.2 

1-5 yıl 28 17.3 

6-10 yıl 42 25.9 

11-15 yıl 16 9.9 

16-20 yıl 19 11.7 

21-25 yıl 20 12.3 

26 yıl ve üzeri 27 16.7 

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların %46.3’ü kadın, %53.7’si erkektir. Bu oranlar; erkek katılımcıların 

kadın katılımcılara göre daha fazla olduğunu göstermektedir. Araştırmaya katılan çalışanların %7.4’ü 18-28 
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yaş, %41.4’ü 29-38 yaş, %25.3’ü 39-48 yaş, %20.4’ü 49-58 yaş aralığında, %5.5’i ise 59 yaş ve üzerindedir. En 

fazla katılımcı sayısı 29-38 yaş aralığında bulunmaktadır. En az katılımcı sayısı ise 59 yaş ve üzerindedir. 

Katılımcıların eğitim düzeylerine bakıldığında %4.9’unun lise, %3.1’inin ön lisans, %9.3’ünün lisans, 

%15.4’ünün yüksek lisans ve %67.3’ünün doktora mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların üçte 

ikisinden fazlası doktora mezunlarından oluşmaktadır. Katılımcıların %77.8’i akademik birimde, %22.2’si ise 

idari birimde çalışmaktadır. Katılımcıların dörtte üçünden fazlasını akademik personel oluşturmaktadır. 

Katılımcıların kurumda çalışma süreleri incelendiğinde; %6.2’sinin 1 yıldan az bir süredir, %17.3’ünün 1-5 yıl, 

%25.9’unun 6-10 yıl, %9.9’unun 11-15 yıl, %11.7’sinin 16-20 yıl, %12.3’ünün 21-25 yıl aralığında, %16.7’sinin 

ise 26 yıl ve üzerinde aynı kurumda görev yaptıkları belirlenmiştir. Kurumda 1 yıldan az bir süredir çalışan 

katılımcıların sayısı en azken, 6-10 yıl arasında çalışan katılımcıların sayısı en fazladır ve katılımcıların dörtte 

birinden fazlasını temsil etmektedir.  

4.3. Geçerlilik Analizi 

Çalışma kapsamında; araştırma modelindeki üç değişken (sanal teknoloji yeterliği, bilişsel güven, duygusal 

güven) açımlayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. 

Tablo 2. Sanal Teknoloji Yeterliği Açımlayıcı Faktör Analizi Souçları 

Maddeler Faktör Yükleri 

STY1 .807 

STY2 .831 

STY3 .846 

STY4 .817 

STY5 .831 

STY6 .825 

STY7 .735 

STY8 .853 

STY9 .849 

STY10 .870 

STY11 .746 

  Not: KMO= .940; Barlett Küresellik Testi= [x2(55)=1503.052,  p<.001]; Toplam Açıklanan Varyans: %67,270;    

  STY: Sanal Teknoloji Yeterliği     

Tablo 2’de görüldüğü üzere sanal teknoloji yeterliği ölçeği için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçları 

incelendiğinde; KMO Barlett’s test sonucu .940 olarak belirlenmiştir. Bu değerin .50’nin üzerinde olması ve 

Barlett küresellik testi sonucunun da anlamlı çıkması sanal teknoloji yeterliği ölçeğine açımlayıcı faktör analizi 

uygulanabileceğini göstermektedir (Kalaycı, 2010). Ayrıca Tablo 2’deki 11 madde sanal teknoloji yeterliği için 

toplam varyansın yaklaşık %67’sini açıklamaktadır. Bu oran literatürde kabul edilen %50 oranının 

üzerindedir. Maddelere ilişkin en küçük faktör yükü değeri .73 olarak hesaplanmıştır. Bu değerin literatürde 

minimum değer olarak kabul gören 0.40’tan büyük olduğu görülmektedir (Hair vd., 2010). O halde; sanal 

teknoloji yeterliği ölçeğininin geçerliliği sağlanmıştır. 

Tablo 3. Bilişsel Güven Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Maddeler Faktör Yükleri 

BG1 .887 

BG2 .890 

BG3 .873 

BG4 .895 

BG5 .917 

  Not: KMO=.868; Barlett Küresellik Testi= [x2 (10)= 699.062,  p<.001]; Toplam Açıklanan Varyans: %79,651;  

  BG: Bilişsel Güven 

Bilişsel güven ölçeği için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçlarının yer aldığı Tablo 3’e bakıldığında; KMO 

Barlett’s test sonucu .868 olarak belirlenmiştir. Bu değerin .50’nin üzerinde olması ve Barlett küresellik testi 

sonucunun da anlamlı olması bilişsel güven ölçeğine açımlayıcı faktör analizi uygulanabileceğini 

göstermektedir (Kalaycı, 2010). Ayrıca Tablo 3’teki 5 madde bilişsel güven için toplam varyansın yaklaşık 
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%80’ini açıklamaktadır. Bu oran literatürde kabul edilen %50 oranının üzerindedir. Maddelere ilişkin en 

küçük faktör yükü değeri .87’dir. Bu değerin literatürde minimum değer olarak kabul gören .40’tan yüksek 

olduğu görülmektedir (Hair vd., 2010). O halde; bilişsel güven ölçeğininin geçerliliği sağlanmıştır. 

Tablo 4. Duygusal Güven Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Maddeler Faktör Yükleri 

DG1 .904 

DG2 .901 

DG3 .877 

DG4 .937 

DG5 .846 

   Not: KMO=.874, Barlett Küresellik Testi= [x2(10)= 724.462,  p<.001]; Toplam Açıklanan Varyans: %79,865;                    

   DG: Duygusal Güven 

Tablo 4’te görüldüğü üzere duygusal güven ölçeği için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçları 

incelendiğinde; KMO Barlett’s test sonucu .874’tür. Bu değerin .50’nin üzerinde olması ve Barlett küresellik 

testi sonucunun da anlamlı olması duygusal güven ölçeğine açımlayıcı faktör analizi uygulanabileceğini 

göstermektedir (Kalaycı, 2010). Ayrıca Tablo 4’teki 5 madde duygusal güven için toplam varyansın yaklaşık 

%80’ini açıklamaktadır. Bu oran literatürde kabul edilen %50 oranının üzerindedir. Maddelere ilişkin en 

küçük faktör yükü değeri .84 olarak hesaplanmıştır. Bu değerin literatürde minimum değer olarak kabul gören 

.40’tan yüksek olduğu görülmektedir (Hair vd., 2010). O halde; duygusal güven ölçeğininin geçerliliği 

sağlanmıştır. 

Çalışmanın araştırma modelindeki değişkenlerin (sanal teknoloji yeterliği, bilişsel güven, duygusal güven) 

her birine uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda; araştırma kapsamında ele alınan ölçeklerin 

geçerliliği sağlanmıştır. Çalışmanın bundan sonraki kısmında güvenilirlik analizi yapılacak ve ölçeklerin 

güvenilir çıkması durumunda araştırma hipotezi test edilecektir. 

4.4. Güvenilirlik ve Korelasyon Analizleri 

Çalışmada yer alan değişkenlerin ortalama ve standart sapma değerleri, Pearson korelasyon ve güvenilirlik 

katsayıları Tablo 5’te görülmektedir. 

Tablo 5. Güvenilirlik ve Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler M SD 1 2 3 4 

Cinsiyet - - -    

Sanal Teknoloji Yeterliği 3.19 .97 -.12 (.95)   

Bilişsel Güven 3.59 1.05 -.06 .55** (.93)  

Duygusal Güven 3.46 1.13 .07 .53** .86** (.93) 

 Not: **p<.01; Parantez içindeki değerler Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısıdır. 

Tablo 5’te görüldüğü üzere güvenilirlik analizi sonucunda; araştırma kapsamında ele alınan değişkenlere ait 

en küçük güvenilirlik katsayısı değeri .93 olarak hesaplanmıştır. Bu değerin Hair ve diğerleri (2010) tarafından 

önerilen değerden yani .70’ten büyük olması araştırma kapsamında kullanılan tüm ölçeklerin güvenilir 

olduğunu göstermektedir. Güvenirlik analizinden sonra yapılan korelasyon analizi sonucunda; demografik 

değişkenlerden cinsiyet ile sanal teknoloji yeterliği, bilişsel güven ve duygusal güven arasında anlamlı ilişkiler 

tespit edilmemiştir. Buna karşın sanal teknoloji yeterliği ile bilişsel güven arasında (r=0.55, p<.01), sanal 

teknoloji yeterliği ile duygusal güven arasında (r=-0.53, p<.01), bilişsel güven ile duygusal güven arasında (r=-

0.86, p<.01) anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

4.5. Araştırma Hipotezinin Test Edilmesi 
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Tablo 6. Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

Not: p<.001*** 

Araştırma hipotezini test etmek için aracı değişken içeren regresyon analizi (Tablo 6) ve Sobel testi yapılmıştır. 

Regresyon analizinde; Baron and Kenny (1986) tarafından önerilen dört koşullu yöntem takip edilmiştir. Elde 

edilen sonuçlara göre; sanal teknoloji yeterliği duygusal güveni anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir 

(β=.53; p<.001). O halde; aracılığa ilişkin birinci koşul sağlanmıştır. Aracılığa ilişkin birinci koşul sağlandıktan 

sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü koşulların da incelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; sanal teknoloji 

yeterliği bilişsel güveni (β=.55; p<.001), bilişsel güven de duygusal güveni anlamlı ve pozitif bir şekilde 

etkilemektedir (β=.81; p<.001). O halde; ikinci ve üçüncü koşullar da sağlanmıştır. Bilişsel güven regresyon 

denklemine dahil edildiğinde; sanal teknoloji yeterliliğinin duygusal güven üzerindeki etkisi 

anlamsızlaşmaktadır (β=.08; p>.05). Bu durum; bilişsel güvenin tam aracı rolüne işaret etmektedir. O halde; 

aracılığa ilişkin dördüncü koşul da sağlanmıştır. Aracılığa ilişkin dört koşul sağlandıktan sonra, aracılık 

etkisinin anlamlı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Sobel testi yapılmıştır. Son olarak yapılan Sobel testi 

(Preacher ve Leonardelli, 2010); bu etkinin anlamlı olduğunu göstermektedir (Z= 7.605 ; p<.001). Böylece 

çalışma kapsamında kurulan mekanizmada; bilişsel güvenin tam aracılık rolüne sahip olduğu istatistiksel 

olarak ispatlanmıştır ve araştırma hipotezi desteklenmiştir.  

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışma kapsamında; yöneticilerin sanal teknoloji yeterliği ile çalışanların bir üst yöneticilerine duydukları 

duygusal güven arasındaki ilişkide çalışanların bu yöneticilerine duydukları bilişsel güvenin aracılık etkisi 

araştırılmıştır. Yerli ve yabancı literatür taramasında; çalışmanın araştırma modelindeki değişkenler 

arasındaki ilişkileri doğrudan ya da dolaylı olarak benzer kurguda öneren çalışmalar (Avolio vd., 2000; 

Zaccaro ve Bader, 2003; Jawadi vd., 2008; Politis, 2014; Savolainen, 2014) tespit edilmiştir, ancak aynı kurguda 

inceleyen başka bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmanın araştırma modelinin orijinalliği çalışmanın 

değerini yükseltmektedir. Bununla birlikte araştırma modelindeki değişkenler çalışmayı ve araştırma 

sonuçlarını özellikle bugünlerde daha da ilgi çekici hale getirmektedir. Günümüzde “corona virüs” salgını 

nedeniyle tüm dünyada büyük bir güven sorunu yaşanmakta ve dijitalleşmenin yaygınlaşması elzem hale 

gelmektedir. Hızla yaygınlaşan dijitalleşme örgütlerde yöneticilerin sergiledikleri elektronik liderlik tarzına 

dolayısıyla onun temel boyutu olan sanal teknoloji yeterliğine duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. Çalışma 

kapsamında; bu ihtiyacın karşılanmasının örgütlerde güven oluşumuna sağlayacağı katkı incelenmiştir ve bu 

durum özellikle günümüzde örgütsel davranış alanı bağlamında çalışmaya değer katmaktadır. Ayrıca 

araştırmanın bilim ve teknolojinin lokomotifi olan üniversite çalışanları üzerinde yapılması çalışmayı daha da 

anlamlı hale getirmektedir.  

Bu çalışma; görgül bir araştırmadır. Ancak çalışmanın analiz sonuçları değerlendirilmeden önce sanal 

teknoloji yeterliğinin elektronik liderliğin temel boyutu olmasından hareketle literatürdeki teorik ve ampirik 

çalışmalar ışığında elektronik liderliğe ilişkin şu tespit ve çıkarımların yapılması yararlı görülmüştür: 

• Yöneticinin elektronik liderlik tarzı sergilediğine dair bir algı oluşması için bilgi teknolojilerini bilmesi 

yeterli değildir. Çünkü elektronik liderlik tarzına ilişkin kavramsal ve işlevsel tanımlarda bilgi teknolojileri 

ifadesiyle “ileri bilgi teknolojileri” kastedilmektedir. O halde; yöneticinin bilgi teknolojilerine dair sahip 

olması gereken yetkinlik ileri düzeydedir. Bunun için güncel gelişmeleri takip etmesi ve kendisini sürekli 

geliştirmesi gerekmektedir. 

• Elektronik liderliğe ilişkin kavramsal ve işlevsel tanımlar dikkate alındığında; yöneticinin ileri bilgi 

teknolojilerini bilmesinin de elektronik liderlik tarzını sergilediğine dair bir algı oluşturması için yeterli 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken Beta T P R R2 F 

Sanal Teknoloji Yeterliği Duygusal Güven .53*** 8.056 .000 .537 .289 64.892 

Sanal Teknoloji Yeterliği Bilişsel Güven .55*** 8.475 .000 .557 .310 71.824 

Bilişsel Güven Duygusal Güven .81*** 16.940 .000 .864 .746 233.928 

Sanal Teknoloji Yeterliği Duygusal Güven .08 1.744 .083 .864 .746 233.928 

Bilişsel Güven .86*** 21.423 .000 .861 .742 458.962 
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olmayacağı görülmektedir. Çünkü esas olan ileri bilgi teknolojilerine dair bilgi, beceri ve tecrübesini iş 

yerinde kullanmasıdır. Yani sahip olduğu potansiyele uygulamada yer vermesidir. 

• Bir örgütte elektronik liderlikten bahsedilebilmesi için öncelikle elektronik araçların ve bu araçları 

kullanabilecek yetkinlikteki nitelikli işgücünün finanse edilmesi gerekmektedir. İşte tam da bu noktada; 

tepe yönetimin ihtiyaç duyulan fonun tedarik edilmesinde sorumluluğu bulunmaktadır ve tepe yönetim 

vereceği destekle örgütte elektronik liderlik müessesesinin tesis edilmesinde belirleyici bir rol 

üstlenecektir.  

• Yönetici elektronik liderlik tarzı sergilerken temel olarak uzmanlığa dayalı güç kaynağını kullanmaktadır. 

Tam da bu noktada yöneticinin ileri bilgi teknolojilerine dair bilgisi, becerisi ve tecrübesi önem 

kazanmaktadır. Ayrıca uzmanlığa dayalı güç kaynağı sayesinde izleyicilerin yöneticilerine duydukları 

beğeninin artmasıyla birlikte yöneticiye dair karizmatiklik algısı da güçlenebilir.  

• Elektronik liderliğe ilişkin uzmanlığa ve beğenilirliğe dayalı güç kaynakları dikkate alındığında; bu liderlik 

tarzının doğuştan gelen yanları olmakla birlikte sonradan geliştirilebileceği de düşünülebilir.   

• Elektronik liderlik tarzı; bireye/gruba/örgüte katkı sağlamaktadır. O halde; aydınlık liderlik kapsamında 

değerlendirilebilir. 

• Günümüz örgütlerinde sanal ortamda yapılan faaliyetler (örn.: toplantılar ve alışveriş işlemleri) hızlı bir 

şekilde artmaktadır. Bu durumun; önümüzdeki günlerde elektronik liderliğe olan talebi daha da 

yükseltmesi beklenmektedir.  

• Yöneticinin örgütlerde elektronik liderlik sergileyebilmesinin ön şartı sanal teknoloji yeterliğine sahip 

olmasıdır. Yani sanal teknoloji yeterliği elektronik liderlik için olmazsa olmazdır. Sanal teknoloji 

yeterliğine ilişkin işlemsel tanımlar dikkate alındığında; bu yeterlik için yöneticinin sadece sanal 

teknolojiye dair bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olması kafi değildir. Yönetici; iş yerinde sanal teknoloji 

yeterliğini aktif bir şekilde kullanmalı ve aynı zamanda astlarını da sanal teknolojiyi etkili ve verimli bir 

şekilde kullanmaları doğrultusunda motive etmelidir. 

Çalışmanın analiz sonuçlarına göre; yöneticilerin sanal teknoloji yeterliği çalışanların bir üst yöneticilerine 

duydukları bilişsel güveni, bilişsel güven de çalışanların bu yöneticilerine duydukları duygusal güveni 

beklenildiği gibi anlamlı ve pozitif bir şekilde doğrudan etkilemektedir. Ayrıca yöneticilerin sanal teknoloji 

yeterliği çalışanların bir üst yöneticilerine duydukları duygusal güveni sadece bilişsel güven üzerinden 

dolaylı olarak anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir. Yani yöneticilerin sanal teknoloji yeterliği düzeyi 

arttığında, çalışanların bir üst yöneticilerine duydukları duygusal güvenin yükselmesi için çalışanların bir üst 

yöneticilerini mutlaka işinin ehli ve disiplinli olarak algılamaları gerekmektedir. Sosyal bilimlerde tam aracılık 

genellikle arzu edilen bir sonuç değildir. Buna karşın bu çalışma kapsamında bilişsel güvenin tam aracı 

değişken olması kısmi aracılığa göre daha öngörülebilir bir sonuçtur. Bu durum; özellikle teorik alt yapı 

yanında Taş ve diğerlerinin (2019) ampirik çalışmasından da yararlanılarak açıklanabilir.    

Taş ve diğerlerinin (2019) Türkiye’nin doğusundaki bir üniversitenin çalışanları üzerinde yaptıkları 

çalışmanın araştırma modelinde bu çalışmadan farklı bir şekilde bağımsız değişken olarak yöneticinin sanal 

teknoloji yeterliği yerine algılanan yönetici desteği değişkeni bulunmaktadır. Bununla birlikte araştırma 

modelinde bu çalışmadaki gibi çalışanların bir üst yöneticilerine duydukları bilişsel güven aracı değişken, 

duygusal güven ise sonuç değişkeni olarak tasarlanmıştır. Taş ve diğerlerinin (2019) araştırma sonuçlarına 

göre; bu çalışma ile benzer şekilde değişkenler arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler vardır. Ancak bilişsel güven 

bu çalışmadan farklı bir şekilde tam aracı değişken değil kısmi aracı değişkendir. Bu durum; öngörülebilir bir 

sonuçtur ve şu şekilde açıklanabilir: Yönetici desteği; literatürde bilgisel, duygusal ve maddi anlamda ele 

alınmaktadır. Yönetici desteği; bilgisel anlamda yöneticinin bilgi ve becerisiyle, duygusal anlamda yöneticinin 

çalışanlarına ilgi, sevgi ve saygı göstermesiyle, maddi anlamda ise yöneticinin astlarına ihtiyaç duydukları 

ekipmanı sağlamasıyla alakalıdır. Yönetici desteği özellikle duygusal anlamda dikkate alındığında; algılanan 

yönetici desteğinin duygusal güveni sadece bilişsel güven üzerinden dolaylı olarak değil aynı zamanda 

doğrudan da etkileyebilmesi beklenen bir sonuçtur. Elektronik liderliğin yönetici desteğiyle duygusal 

anlamda değil de bilgisel ve maddi anlamda bağlantıları olduğu dikkate alındığında ise elektronik liderliğin 

temel boyutu olan sanal teknoloji yeterliğinin duygusal güveni sadece bilişsel güven üzerinden dolaylı olarak 

etkileyebilmesi de beklenen bir sonuçtur. 
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Literatürdeki teorik ve amprik çalışmalara göre; yöneticiye duyulan güvenin örgütsel başarıyı olumlu bir 

şekilde etkileyeceği aşikardır. Çalışmanın analiz sonuçları da dikkate alındığında; yöneticilerin sanal teknoloji 

yeterliği düzeyindeki artışın çalışanların bir üst yöneticilerine duydukları bilişsel güveni yükseltmesi ve daha 

sonra artan bilişsel güvenin de çalışanların bu yöneticilerine duydukları duygusal güveni yükseltmesi 

sayesinde örgüte katkı sağlamanın mümkün olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. İşte tam da bu noktada; 

yöneticilerin sanal teknoloji yeterliği yanında işinin ehli ve disiplinli olması önem arz etmektedir. Tüm bu 

bilgiler ışığında; üniversitelerin akademik ve idari birimlerine sanal teknoloji yeterliğine sahip yöneticileri 

seçmelerinin, uyguladıkları yönetici geliştirme programları sayesinde mevcut yöneticilerin sanal teknoloji 

yeterlik düzeyini arttırmalarının ve geleceğin yöneticilerini yetiştirerek şimdiden sanal teknoloji yeterliği 

kazanmalarını sağlamalarının örgütsel başarının yakalanmasında önemli bir rol oynayacağı söylenebilir. 

Üniversitelerde işe alım ve terfi süreçlerinde sanal teknoloji yeterliğini ön şart kabul eden insan kaynakları 

uygulamalarının yanı sıra bu süreçlerde üst yönetimin personel daire başkanlığına vereceği destek de 

önemlidir. Her şeyden önce üst yönetim ileri teknolojiye sahip güncel elektronik araçlar için kaynak ayırmalı 

ve bu araçları üniversite personelinin kullanımına sunmalıdır.      

Bu çalışmanın araştırma modeli; devlet üniversitesi çalışanları üzerinde test edilmiştir. Aynı model özel 

üniversite çalışanları üzerinde de test edilerek araştırma sonuçları örgüt kültürü ekseninde karşılaştırılabilir. 

Ayrıca bu model teknokentler gibi ileri bilgi teknolojilerinin kullanıldığı örgütlerde sınanabilir. Teknokent ve 

üniversite çalışanları üzerinde gözlem ve görüşme gibi nitel araştırmalar yapılarak yöneticinin sergilediği 

elektronik liderlik tarzıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşılabilir. Bu çalışma kapsamında; yöneticiye duyulan 

güven üzerinde yöneticilerin sanal teknoloji yeterliğinin etkisine odaklanılmıştır. Ancak literatür 

incelendiğinde; örgütlerde güven oluşumunda yöneticilerin özellikleri, tutum ve davranışları yanında ast 

konumunda çalışanların kişisel (kişilik ve demografik) özelliklerinin de etkili olabileceği görülmektedir. 

Buradan hareketle, çalışmanın araştırma modeline ast konumunda çalışanların kişisel özellikleri düzenleyici 

değişken olarak eklenerek model genişletilebilir. İlerideki görgül çalışmalarda; elektronik liderliğin algılanan 

yönetici desteği, lider-üye etkileşimi ve dönüşümcü liderlik ile ilişkileri incelenebilir. 
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Amaç – Örgütlerin başlıca sorunlarından olan rol belirsizliği ve rol çatışmasından kaynaklanan rol 

stresinin azaltılmasında önemli olan etkenlerden biri kararlara katılım kavramı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı beyaz yakalı çalışanlarda kararlara katılımın, rol stres 

kaynakları üzerindeki etkisinin incelenmesidir.  

Yöntem – Araştırma temel anlamda nicel bir araştırma olup; uluslararası alanda faaliyette bulunan, çeşitli 

ülkelerde ofisleri, şubeleri ve şantiyeleri olan bir inşaat işletmesinin 203 beyaz yakalı çalışanları ve 

yöneticileri üzerinde anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Uygulanan anketler sonucu 197 

değerlendirmenin kabul edilebilir olduğu sonucuna varılarak regresyon ve korelasyon analizleri 

yapılmıştır. 

Bulgular – Kararlara katılımın alt boyutlarından olan katılım atmosferinin hem rol belirsizliğini hem de 

rol çatışmasını negatif yönde anlamlı olarak etkilediği sonuçları elde edilmiştir. Bununla beraber 

kararlara katılımın diğer alt boyutu olan katılıma yönelik tutumun ise, rol belirsizliğini anlamlı olarak 

negatif yönde etkilediği ancak, rol çatışması ile aralarında anlamlı bir ilişki bulunamadığı bulguları elde 

edilmiştir.  

Tartışma – Araştırmanın üç alt hipotezi kabul görmüş ve bir alt hipotezinde ise istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunamamıştır. Bu bağlamda rol stresi üzerinde büyük oranda kabul edilebilir bir etkisi olan 

kararlara katılım bu araştırmada katkıları ile ön planda tutulmuştur. Kararlara katılımın, rol stresini 

dolaylı olarak birçok yönden etkileyebileceği de ilgili literatürü destekleyici şekilde ortaya konmuştur. 

Özetle; bu çalışmada kararlara katılımın rol stres kaynaklarını kısmen negatif yönde etkilediği sonucu 

elde edilmiştir. 
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Purpose – Being among the principal problems of the organizations; one of the important factors which 

has a diminishing effect on role ambiguity and role conflict appears as participation in decision making. 

Main goal of this study is to examine the impact on the participation’s in decision making on role stress 

sources.  

Design/methodology/approach – The research is mainly is a quantitaive one and has been applied on 

203 white collar workers and managers of an international construction company which has branches, 

offices and construction sites in various countries by applying interview technique. As a result of the 

interviews, regression and correlation analyses are made by deducing that 197 of the evaluations are 

acceptable.  

Findings – It has been deduced that the participation atmosphere being one of the sub-dimensions of 

participation in decision making affects both role ambiguity and conflict in a negative and significant 

way. Nevertheless, attitude towards participation being another sub-dimension of participation in 

decision making affects role ambiguity in a negative and significant way, however, it has been deduced 

that there is no significant relationship between participation in decision making and role conflict. 

Discussion – First three sub-hypotheses have been accepted, whereas a significant relationship could not 

be detected in one sub-hypothesis in a statistical way. In this regard, role participation which has a 

substantial acceptable level of influence on role stress has been hold as forefront with its contributions. 

The impact of participation in decision making on role stress has been propounded in various ways in a 

way to support the related literature. In brief, it has been deduced that participation in decision making 

partially and negatively affects role stress sources in this study. 
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1. Giriş 

Çalışanlarının katkılarından yararlanarak onlara değer verdiğini belli eden işletmelerin, küresel ve 

yoğun rekabet koşullarında başarı elde edebileceği düşünülmektedir. Diğer yandan örgütsel 

anlamda sorun olarak ele alınan rol stresi de işletmelerin başarılarını kısıtlayan bir kavram olarak 

görülmektedir. Bu bağlamda stres altındaki çalışanların katkı sağlamakta güçlük çekeceği 

varsayıldığında, rol stresinin işletme başarısını zedelemesi olası görülmektedir. İşletme başarısında 

en önemli olgulardan biri ise karar olgusudur. Çünkü, yönetimin temel taşlarından biri olan karar 

verme olgusu aslında diğer tüm süreçlerin de kilit noktası olarak görülmektedir. Karar verme, her 

yöneticide var olan bir hak olarak kabul edilmesiyle beraber yönetici olmayan bireyler de çalışma 

hayatı dışında sosyal yaşamlarında da kararlar verip hayatlarını ya da birtakım olayların süreçlerini 

veya sonuçlarını yönetmektedir. Aynı durumun bir işletmede çalışanlar için de düşünülerek işletme 

süreçlerinin alınan kararlar ile şekillendiği dikkate alındığında kararlara katılım olgusunun örgütler 

için de hayati bir faktör olduğu görülmektedir. Bu anlamda kararlara katılımın hem örgütsel açıdan 

ve hem de çalışanlar açısından önemli bir rol oynadığını belirtmek mümkündür.  

Rol stresinin özü itibariyle rol belirsizliği ve rol çatışması olarak ortaya çıktığı bilinmektedir. Rol 

stresi genellikle çalışanların; bilgi eksikliği, çatışma, tutarsızlık veya uyuşmazlık yaşaması nedeniyle 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerle çalışanlar, kendilerine atfedilen rolleri gerektiği gibi 

gerçekleştiremezler. Rol belirsizliği ve rol çatışması nedeniyle ortaya çıkan rol stresinin 

azaltılmasında önemli olduğu düşünülen etkenlerden biri de kararlara katılım olarak görülebilir. 

Kararlara katılımın rol stresini azaltıcı yahut yok edici özelliğinin olup olmadığı bu araştırmanın 

temel niteliğini belirlemiştir. İncelenen literatürde bu iki değişkenin beraber kullanıldığına dair bir 

araştırmaya rastlanılmamış ve bu yandan da araştırma konusu fazlasıyla uygun bulunmuştur. 

Hayatımızın temeli olarak görülebileek karar verme kavramı ve hayatımızda hiç yer almasını 

istemediğimiz stresin bir arada incelenerek çözüm yollarının irdelenmesi de araştırmanın temel 

motivasyonlarından biri olarak belirlenmiştir. 

2. Literatür Araştırması 

2.1. Kararlara Katılım ve Katılım Türleri 

Karar, Can (2006)’a göre “Örgütlerdeki kişilerin iki ya da daha fazla seçenek içinden seçim 

yapması.” olarak tanımlanmakla birlikte, bir diğer tanıma göre de “Bir eyleme yol açan çeşitli 

seçenekler arasından birini seçme süreci.” olarak belirtilmektedir (Kaya, 1991: 94). Gareth R. Jones 

ve Jennifer M. George’a (2016:184) göre karar verme sürecinde 6 aşama vardır ve bunlar kısaca şöyle 

sıralanmaktadır;  

• Karar ihtiyacını tanımak 

• Alternatifler üretilmesi 

• Alternatiflerin değerlendirilmesi 

• Alternatifler arasından seçim yapılması 

• Seçilen alternatifi uygulamak 

• Geri bildirimlerden öğrenimler çıkarsamak 

Kararlara katılım ise bazı plan ve politikaların oluşturulması yönünde birden fazla taraf veya 

grubun birbirlerini etkilemesi olarak tanımlanmaktadır. Farklı bir yaklaşımla bir örgütte çalışanların 

karar süreçlerine katılmalarının altını çizen bir yönetim uygulaması olarak da düşünülmektedir. 

Özetle kararlara katılım, bireylerin karar verme süreçlerinde daha detaylı ve daha aktif olarak rol 

almalarıdır. 

Yung, Cohen ve Crabtree’ye (2006) göre katılımın kapsamı, çalışanların karar vericilere girdi 

sağladıkları veya danışacakları, göreceli olarak daha düşük bir seviyeden, çalışanların sürece tam 

olarak dâhil olduğu ve gerçekte kararları verdiği en yüksek seviyeye kadar değişkenlik gösterebilir 
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(Bağcı ve Akbaş, 2016:98). Literatüre paralel olarak kararlara katılımın alt boyutları olarak kabul 

edilebilecek iki başlık ise şu şekilde ele alınmaktadır; Katılım atmosferi: Bir işletmedeki 

hâlihazırdaki katılım durumunun göstergesi olarak düşünülebilir. Bu kavramın anlaşılması için en 

önemli durumlardan biri işlerin gerçekleştirildiği örgüt iklimi olarak düşünülebilir. Bu iklim 

dahilinde katılım sağlanabilecek veya teşvik edilebilecek koşullar mevcut ise katılım atmosferi oranı 

da o kadar yüksek olacaktır.  

Katılıma yönelik tutum: Bir işletmede çalışanlar tarafından kararlara katılım noktasında mevcut 

görüşü tanımlayan bir olgudur. Daha çok örgüt yapısı çerçevesinde değerlendirilmekte ve bu 

yapının kişilerin eylemlerini nasıl eşgüdümlendirdiğini ve işletme hedeflerine ulaşmak için 

kaynakları nasıl kullandığını kontrol eden resmi görev ve yetki ilişkileri olarak tanımlanmaktadır. 

Bu aşamada katılıma yönelik tutum seviyesi arttıkça kararlara katılım isteği de aynı şekilde 

artmakta, seviye düştükçe kararlara katılıma karşı olumsuz bir bakış açısı ortaya çıkmaktadır. 

Kararlara katılım tekniklerini ise aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür; 

• İstişari Katılım: İstişari olarak kararları verme hakkı yöneticiye aittir ve yönetici ilgili iş ile ilgili 

olan diğer çalışana veya yöneticiye danışabilir ya da görüşünü ifade edebilir.  

• Demokratik Katılım: Karar kişinin kendisinden bir bütün olarak görülen grup tarafından 

verilmektedir (Cockrell, 1991:25). 

Kararlara katılım ile; karar kalitelerinin iyileştirilmesi, verimlilik noktasında artış, çatışmaların ve 

sürtüşmelerin önlenmesi, bireysel amaçlar ile örgütsel amaçların dengesi, çalışanların güdülenmesi, 

personel devir hızının (turnover oranı) azalması sağlanmaktadır (Eren, 2003:503). 

Kararlara katılımın birbirinden farklı türlerinin ve yöntemlerinin olduğu belirtilmektedir. Bu 

bağlamda Marshall Sashkin’e göre katılım türleri üç temel bölüme ayrılmaktadır. Bunlar (Sashkin, 

1976:75-86): 

• Katılım, çalışanların karar verme süreçlerinde bireysel olarak katılımları ile bireysel amaçlarını 

belirlemeleri veya kendi kararlarını oluşturmalarıdır. 

• Bir başka boyutu ile katılım; çalışanların bir yönetici ile birlik oluşturması suretiyle karar verme 

amaçlı bir takım oluşturulmasıdır. 

• Kararlara katılım, çalışanların hepsinin birim ve statü gözetmeksizin bir karar konusunda karar 

verme grupları oluşturmaları ile katılmasıdır.   

2.2. Rol Stresi ve Rol Stres Kaynakları 

Rol, statüye bağlı olarak bireyden beklenen davranış veya gereklilikler olarak tanımlanmaktadır 

(Gökçe ve Şahin, 2003). Stres, bireyin çevresinde veya kendisinde birtakım olumlu ya da olumsuz 

yönde değişiklikler gerçekleştiği zaman bunları algılaması sonrasında verdiği psikolojik ve 

fizyolojik tepkilerdir (Dökmen, 2008:32). Stres yaşamın normal bir parçasıdır ve kişinin çevresinden, 

bedeninden ve düşüncelerinden dolayı stres durumu yaşanabilmektedir (Tutar, 2003:71). Kişilere 

stres durumu yaşatan, çevresindeki etkenlere ve kişi ya da kişilere stresör denilmektedir (Daniels ve 

Bailey, 1999:29). Çağın hastalığı olan stres, kişilerin iş ve özel yaşamlarının da bir parçası 

durumundadır. Özetle örgütsel bakış açısındaki rol stresi ise; kişinin iş yaşamında sahip olduğu rolü 

ile ilgili yaşamakta olduğu stres olarak tanımlanmaktadır.  

Rol stresi, genellikle kişinin bulunduğu rol ile ilgili kendisinden beklenenlerin açık olmadığı rol 

belirsizliği durumu ve örgüt içerisinde kişiden beklenen roller ile kendi algıladıklarının uyumlu 

olmadığı zamanda ortaya çıkan rol çatışması durumlarında beliren strestir (Tutar, 2000:232). Stres 

birbirinden farklı nedenler ile ortaya çıkarken, rol stresi ise kişinin kendi ile alakalı olan bireysel 

stres kaynaklarından yahut örgütsel anlamdaki stres kaynaklarından dolayı ortaya çıkabilmektedir. 

Rol stresine neden olan kaynaklar literatürde genellikle rol çatışması ve rol belirsizliği olmak üzere 

iki başlık altında konu edilmektedir (Börk ve Adıgüzel, 2015:253). 
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1983 yılında Udai Pareek “Örgütsel Rol Stresi (Organizational Role Stress-ORS)” adında toplamda 

elli (50) ifadeden oluşan bir ölçek geliştirmiştir. Örgütsel rol stresini ölçmek amacıyla derlenen bu 

elli ifadeyi ise on alt boyut ile değerlendirmiştir. Örgütsel anlamdaki rol stresinin genel nedenleri 

olarak görülen bu alt boyutlar ise aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 

• Aşırı Rol Yükü (Role Overload): Kişiye rolüyle ilgili her şeyi yapması için birden fazla 

sorumluluk yüklenmesi ve beklentilerin de bu anlamda yüksek tutulması halinde ortaya 

çıkmaktadır. 

• Kaynak Yetersizliği (Resource Inadequacy): Kişinin rolünü gerçekleştirebilmesi için gerekli olan 

tesis ve kaynakların eksikliğinden kaynaklanan bir durumdur.  

• Birey-Rol Mesafesi (Self-Role Distance): Kişinin oynaması gereken rolü ile kişilik özelliklerinin 

uyumsuz olduğu durumlarda gerçekleşmektedir. 

• Bireysel Yetersizlik (Personal Inadequacy): Atfedilen rolün yerine getirilebilmesi için kişinin 

gerekli becerilere sahip olamaması halinde ortaya çıkmaktadır.  

• Rol Beklentileriyle İlgili Çatışma (Role Expectation Conflict): Rol yüklenicinin, kendine denk 

gördüğü kişilerdeki rollere ve sosyal yaşamındaki konumu açısından kendisine atfedilen rolü 

arasındaki farklılık sonucunda meydana gelmektedir. 

• Rol Belirsizliği (Role Ambiguity): Kişinin kendine atfedilen rolünü yerine getirebilmesi için 

gerekli olan bilgiye yeterince sahip olamaması durumudur.  

• Rol Durgunluğu (Role Stagnation): Kişiden farklı bir rol beklenildiği durumlarda ortaya 

çıkmaktadır. Yeni rolüne uyum sorunu yaşayan bu kişi, kendini geliştirmekte zorlanır, bu 

durumu bir eksiklik olarak görür ve gizleyerek eski rolüne devam eder.  

• Rol Erozyonu (Role Erosion): Kişinin kendi rolüyle ilgili olan birtakım işlevleri bir başkasına 

devrettiği zaman ya da başkası tarafından gerçekleştirdiğinde ortaya çıkan durumdur.  

• Rol İzolasyonu (Role Isolation): Kişinin dahil olduğu örgütteki farklı rollerle ya da farklı bir 

örgütle olan etkileşiminden yahut iletişiminden kaynaklı eksiklik oluştuğunda meydana gelir. 

• Roller Arası Mesafe (Inter Role Distance): Kişinin birbirinden farklı rolleri yerine getirmeye 

çalışması ile ortaya çıkmaktadır (Aktaran: Sinha ve Sinha, 2018:44). 

2.2.1. Rol Belirsizliği 

Bu durum, Rizzo, House ve Lirtzman’a (1970) göre; çalışanların işleriyle ilgili olarak kendilerinden 

beklenenlerin ne olduğunun, çalışan için yeterince açık ve net olmaması durumu olarak 

tanımlanmaktadır (Rizzo, House ve Lirtzman, 1970). Rol belirsizliği Katz ve Kahn (1978: 206)’a göre 

ise özet olarak, sahip olunan statünün veya pozisyonun gerekliliği olan rol davranışları hakkında 

kişinin yaşamış olduğu belirsizliktir (Aktaran: Arslan, 2016:10).  

Rol belirsizliği kavramı, temel olarak iki farklı türe ayrılabilir. Bunlar sosyal-duygusal belirsizlikler 

ile görev belirsizliği şeklinde sıralanmaktadır. Kişinin bilgi eksikliği durumlarında ortaya çıkan olgu 

görev belirsizliğidir. Farklı bir ifade ile rol yüklenici, rol takımını oluşturan kişilerin kendisinden 

beklenenlerin ne olduğu ve bu beklentilerin karşılanabilmesi açısından hangi rol davranışlarının 

ortaya konulması gerektiği anlamında belirsizlik durumu yaşamaktadır. Sosyal-duygusal belirsizlik 

ise rol takımı tarafından sağlanmayan değerlendirme eksikliklerinden ve yeterli olmayan 

geribildirimlerden ötürü ortaya çıkmaktadır (Morgan, 1999:281-290). Sosyal-duygusal belirsizlik 

durumunda olan kişi, gerçekleştirmeye çalıştığı rol davranışlarının sonucunu görememektedir. Bu 

durumdaki bireyin kişisel davranışları ve örgütteki konumunun, rol takımı veya genel anlamda 

örgüt üzerindeki etkisi belirsizleşmektedir (King ve King, 1990: 50). 

Rol belirsizliğinin nedenlerine bakıldığında ise karşılaşılan ilk olgunun bilgi eksikliği olduğu 

görülmektedir. Bunun yanında örgüt yapısı bağlamında belirsizlik de ikinci bir konu olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Fisher, 1996: 19). Literatürde karşılaşılan diğer rol belirsizliği nedenlerinden 

bazıları ise; çalışanların işleri ile ilgili kariyer hedeflerinin olmaması, örgütsel yapı içerisinde olan 
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çalışana net bir görev tanımı yapılamaması veya çalışana görev tanımının açık olarak belirtilmemesi, 

iş tanımlarının açık olmaması, tanımlanması zor olan bazı görevlerin varlığı, değişen örgüt 

yapısındaki ve örgüt iklimindeki farklılıklar olarak örneklendirilmiştir (Jex, 1998:129).  

2.2.2. Rol Çatışması 

Örgütsel anlamıyla çatışma, bir kişi veya grubun diğer bir grup veya bireyle aralarındaki değer, 

inanç ve ilgi alanları noktasındaki farklılıkları algılamaya başladıkları süreçtir.  (Wall ve Callister, 

1995:538). Çatışma bir süreç olarak tanımlanabilmekle beraber, kişi ve grupların birbirlerine engel 

çıkarmaya yönelik fiiliyatta yahut düşünme anlamdaki davranışları olarak da tanımlanmaktadır 

(Gray ve Starke, 1984).  

Rizzo vd. (1970) göre; çalışan performansının, iş koşulları, işin gereklilikleri, standartları ile 

uyumsuz olmasını rol çatışması olarak nitelendirilmektedir.  Temel nedeni uyumsuzluk olan rol 

çatışması kavramı, rol takımı kaynaklı olarak kişinin aynı anda farklı roller üstlenmesi gerektiği 

durumlarda bireyin bu rolleri oynayacak yetiye sahip olamaması ile de ortaya çıkması mümkün 

olan bir durumdur. Örgüt yapısı ne kadar büyürse rol takımı da aynı oranda genişleyerek eş zamanlı 

farklı rol taleplerinin oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu bağlamda genişleyen karar 

mekanizması dâhilinde olan yetkilerdeki kısıtlamalar veya kaynak eksiklikleri rol çatışması 

yaşanmasının ana nedenlerinden olarak görülmektedir (Gullahorn, 1963:32).  

Rol çatışmasının genel anlamda literatürdeki birçok sınıflandırmaya göre 6 temel nedeni 

bulunmaktadır; bu nedenler kısaca şu şekilde sıralanabilir: 

• Roller arasında ortaya çıkan çatışma 

• Kişi ve rol arasında ortaya çıkan çatışma (Rol uyuşmazlığı) 

• Rol göndericileri arasında meydana gelen çatışma  

• Rol göndericinin kendi içerisinde çatışması 

• Aşırı rol yüklemesi durumu 

• Hafif rol yüklemesi durumu  

2.3. Rol Stresinin Nedenleri ve Sonuçları 

Rol belirsizliği ve rol çatışmasına neden olan faktörler örgütsel ve bireysel faktörler olarak iki temel 

grup altında toplanabilir. Örgütsel faktörler, kişinin dışında gerçekleşen, kişinin etkisinden 

bağımsız olarak örgütün hiyerarşik yapısından kaynaklanmaktadır. Bireysel faktörler ise tamamen 

kişiye bağlı özelliklerden kaynaklanan faktörlerdir. (Kılınç, 1985:121).  

Rol stresinin neden olduğu örgütsel bağlamda bazı sonuçları ise; performansta azalma, personel 

devir hızı oranındaki artış, işe devamsızlıkların yaşanması, kalifiye personel kayıpları, sağlık ile 

ilgili bazı giderlerin yükselmesi, bireyler arasında çatışma yaşanması ve yabancılaşma durumlarının 

meydana gelmesi gibi örneklendirmek mümkündür (Madenoğlu, 2010).  
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3. Araştırma Metodolojisi 

Araştırma sorusu, “Beyaz yakalı çalışanlarda; kararlara katılımın, rol streslerinde yani rol çatışması 

ve rol belirsizliği yaşamalarındaki etkisi, yönü ve gücü nedir?” olarak belirlenmiştir. Araştırma 

modeli ise çalışmanın amacı ve araştırma sorusu doğrultusunda, yazın incelemesi de esas alınarak 

oluşturulmuştur. Oluşturulan bu araştırma modeli ile bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki 

ilişkiye yönelik nedenselliğin incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırma modelinde de belirtildiği üzere; 

kararlara katılım ölçeğinin iki alt boyutu olan katılım atmosferi ve katılıma yönelik tutum bağımsız 

değişkenler olarak modelde gösterilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkenleri olarak; rol stres 

kaynakları ölçeğinin iki alt boyutu olan, rol çatışması ve rol belirsizliği araştırma modeline dahil 

edilmiştir. Gerekli düzenlemeler ile bağımsız ve bağımlı değişkenler ile alt boyutları gösteren 

araştırma modeli Şekil 1’de yer almaktadır. 

 

Şekil 1: Araştırma modeli 

Araştırma modeline yer verilen Şekil 1’deki bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkileri 

tanımlayan çalışmanın hipotezi ve alt hipotezlerine aşağıda yer verilmiştir; 

Hipotez 1: Kararlara katılımın rol stres kaynakları üzerinde negatif yönlü ve anlamlı etkisi vardır. 

• H1a: Katılım atmosferinin rol belirsizliği üzerinde negatif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır. 

• H1b: Katılım atmosferinin rol çatışması üzerinde negatif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır. 

• H1c: Katılıma yönelik tutumun rol belirsizliği üzerinde negatif yönlü ve anlamlı bir etkisi 

vardır. 

• H1d: Katılıma yönelik tutumun rol çatışması üzerinde negatif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır. 

3.1. Örnek Seçimi ve Veri Toplama 

Araştırma; 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle toplamda 1700 kişiye yakın personeli bulunan ve bunlar 

içerisinden 203’ünün ise beyaz yakalı çalışanlardan oluştuğu Ankara ili merkezli üretici bir inşaat 

işletmesinde gerçekleştirilmiştir.  Birden çok kıtada şubeleri, ofisleri ve şantiyeleri bulunması, imalat 

ve ihracat yapmakla birlikte farklı uyruklardan oluşan bir kadroya sahip olması da bu işletmenin 

seçilme sebepleri arasındadır. 27.03.2019 tarih ve 181 sayılı Çankaya Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

ve Yayın Etiği Kurulu Proje Onayı ile işletmenin bütün beyaz yakalı çalışanlarına 203 adet anket 

formu ulaştırılmıştır. Anket uygulaması 1 Eylül 2019 ve 3 Aralık 2019 tarihleri arasında başarılı bir 

şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Bu bağlamda araştırmada örnekleme yöntemine gidilmeden bu işletmenin 203 kişiden oluşan tüm 

beyaz yakalı çalışanlarına ulaşmak hedeflenmiştir. Uygulanmış olan anket formlarından birkaçı 

çeşitli nedenlerle cevaplanmamış, bazıları ise eksik cevaplandırıldığı için değerlendirme aşamasına 

dahil edilmemiştir. Böylelikle kabul edilebilir anketlerin sayısı 197 katılımcı ile yüzde 97 oranında 

yeterli bir seviyede gerçekleşmiştir. İşletme bilgileri hakkında alınmış olan izinlerin sınırlılıkları 

Katılım 

Atmosferi 

Katılıma Yönelik 

Tutum 

Rol Belirsizliği 

Rol Çatışması 

H1a 

H1d 
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nedeniyle gizli tutulmuş ve elde edilen tüm sonuçlar tamamen bu çalışma ile bilimsel amaçlar için 

kullanılmıştır. 

3.2. Yöntem 

Araştırma modelinde bağımsız değişken olarak yer alan kararlara katılım için, çalışanların kararlara 

katılıma yönelik tutumlarını ve katılım atmosferi hakkındaki algılarını ölçmek amacı ile R. N. Stale 

ve R. E. Vogel (1997) tarafından geliştirilmiş olan, Cihangiroğlu (2009) tarafından ise hem Türkçe’ye 

çevrilen hem de güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmış olan Kararlara Katılım Ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçek toplamda 10 ifadeden oluşmakta ve bunlar da alt boyutları itibariyle; anketi 

değerlendiren katılımcıların mevcut katılım atmosferi hakkındaki algıları beş ifadeyle, o anki 

katılıma yönelik mevcut tutumları ise diğer beş ifade ile ölçülmüştür (Cihangiroğlu, 2009:142). 

Çalışanların; rol stresi alt boyutlarından olan rol çatışması ve rol belirsizliği hakkındaki mevcut 

durumlarını ölçmek amacı ile; Rizzo ve diğerlerinin (1970) çalışmaları ile geliştirmiş oldukları, R. 

Schuler, Aldağ ve Brief (1977) ile House, Schuler ve Levanoni (1983) tarafından ise güvenirliği test 

edilmiş olan “Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Ölçeği” (Role Conflict and Role Ambiguity Scales) 

kullanılmıştır. Rizzo vd. (1970) geliştirdikleri bu ölçeği 1573 çalışana uygulanmış, rol belirsizliği için 

iç tutarlılık katsayısı 0,87 ve rol çatışması için ise 0,82 şeklinde analizler elde etmişlerdir. Ölçek hem 

Türkçe hem de yabancı literatür incelendiğinde; rol belirsizliği ve rol çatışmaları konularında 

yapılmış çalışmalarda büyük anlamda bir kullanım alanına sahiptir ve bu nedenle fazlaca 

değerlendirmelere tabi tutulmuş bir ölçek olduğu bilinmektedir. S. E. Jackson ve R. S. Schuler’in 

(1985:26) yaklaşık olarak 200 bilimsel çalışma dahilinde gerçekleştirdikleri kapsamlı meta-

analizinde ve incelenen diğer çalışmalar dahilinde ölçeğin güvenirlik oranının min. 0,76 çıktığı tespit 

edilmiştir. Söz konusu çalışmalarda tespit edilen α (Cronbach Alpha) değeri rol belirsizliği için 0,73 

ile 0,887 ve rol çatışması için ise 0,72 ile 0,90 değerleri arasındadır (Akar ve Yıldırım, 2008: 103; Bilgiç, 

2010: 75; Çekmecelioğlu ve Günsel, 2011: 38; Polatcı ve Özyer, 2015: 33; Doğan, Demir ve Türkmen, 

2016: 50). Bu bağlamda araştırmanın anketinde kullanılan ölçekte, Arslan’ın (2016) araştırmasında 

kullanmış olduğu ve güvenilirlik katsayısı 0,828 olan Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Ölçeğindeki 

ifadeleri örnek alınarak uygulanmıştır. 

Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Ölçeğinde toplam olarak 14 soru bulunmaktadır. Bu 14 sorudan 8’i 

(3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14. ifadeler) rol çatışmasını, diğer 6’sı ise (1, 2, 4, 6, 9, 13. ifadeler) rol belirsizliğini 

ölçmektedir. Ölçekte bulunan ifadeler, analiz aşamasında birtakım revizelere tabi tutularak rol 

belirsizliği ifadeleri ölçeğin orijinal haline sadık kalınarak ters kodlama ile analiz edilmiştir. Bunun 

nedeni, rol belirsizliği ifadelerinin orijinal çeviri hali ile ters kodlanmasından dolayı yüksek oranlı 

değerlendirmelerin rol belirsizliği olmadığını göstermesidir. Farklı bir ifadeyle rol belirsizliğinin 

seviyesi, değerlerin 0’dan -∞’a gitmesi halinde yükselmekte, 0’dan +∞’a gitmesi halinde ise 

düşmektedir. Bununla beraber rol çatışması ifadeleri için tercih edilen değerlendirmeler; 0’dan -∞’a 

gitmesi durumunda azalmakta, 0’dan +∞’a gitmesi halinde ise artmaktadır. Aynı ölçek ile yapılmış 

olan diğer çalışmalar, bu ölçeğin analizler sonucu elde edilen geçerlik düzeyi ve güvenirlik 

katsayısının tatminkâr aralıklarda olduğunu belirtmektedir (Esatoğlu, Ağırbaş, Akbulut ve Çelik, 

2002). 

Anketteki her ifadeyi değerlendirmek için 5’li Likert ölçeğinden (1 Kesinlikle Katılmıyorum - 5 

Kesinlikle Katılıyorum) faydalanılarak ölçümler yapılmıştır. Ölçeklerin sağlıklı bir şekilde 

katılımcılar tarafından değerlendirilmesi amacı ile olumlu ve olumsuz ifadelere beraber yer 

verilmiştir. 
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Tablo 1- Ölçeklerin alt boyut güvenirlik ve ortalama değer bilgileri 

Ölçek / Alt Boyut 
Cronbach 

Alpha 

Ortalama 

Kararlara Katılım 
Katılıma Yönelik Tutum 0,794 4,49 

Katılım Atmosferi 0,872 3,52 

Rol Stres Kaynakları 
Rol Çatışması 0,660 3,19 

Rol Belirsizliği 0,706 3,82 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik oranları, bir diğer ifade ile α (Cronbach Alpha) 

değerleri ve ortalama değerlerine Tablo 1’de belirtilmiş ve tatminkâr düzeyde oldukları verisi elde 

edilmiştir. Araştırmada tespit edilmiş olan güvenilirlik değeri; kararlara katılım ölçeğinin alt 

boyutlarından olan katılıma yönelik tutum için 0,794 ve katılım atmosferi için ise 0,872 olarak analiz 

edilmiştir. Rol stresi için belirlenen ölçeğin alt boyutlarından biri olan rol çatışması alt boyutu için 

0,660 ile rol belirsizliği içinse 0,706 olarak belirlenmiştir.  

Ortalama değerleri analiz edilen ölçek verilerinin kararsızlık derecesinin altında yahut üzerinde 

değerler alması sağlıklı sonuçların elde edilebilmesi açısından önemli olduğunu düşündürmekte ve 

verilerin beklenildiği üzere ortalamanın üzerinde olduğu Tablo 1’de belirtilmiştir. Elde edilen 

ortalama değerler içerisinde en yüksek oran, katılıma yönelik tutum alt boyutu ifadeleri için 

gözlemlenmiştir. Bunun en temel nedeni ise; kişilerin kendini ilgilendiren tüm kararların 

verilmesinde aktif anlamda rol almayı, kararlar hakkındaki düşüncelerini ifade etmeyi ve bunlar ile 

kararların sonuçlarında etkili olmak istemelerinden kaynaklanmaktadır. Çalışanların bu düşünce 

yapısına sahip olmalarında birçok neden olabilir. Bu nedenler arasından en önemli görülenleri; 

kültür düzeyleri, deneyimleri, eğitim düzeyleri ve bilgi seviyelerinin zamanla sürekli artması olarak 

görülebilir (Gümüş, 2001:381). 

3.3. Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Bu araştırmada belirlenen örneklem dâhilinde kabul edilebilir anlamdaki katılımcıların sayısı 

toplamda 197 kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların cinsiyetleri ile ilgili bilgiler Grafik 1’de verilmiştir 

 

Grafik-1 Katılımcıların cinsiyet dağılımı 

Grafik 1’e göre, araştırmaya katılanların çoğunluğu erkek (yüzde 76) iken kadın katılımcıların oranı 

ise yüzde 24’tür. Grafik 2’de verilen katılımcıların eğitim seviyesi dağılımına göre ise katılımcıların 

çoğunluğunun (yüzde 63) lisans mezunu ve en az oranda (yüzde 1) ise doktora mezunu olduğunu 

görülmektedir. 

 

%76

%24
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Grafik-2 Katılımcıların eğitim durumu dağılımı 

Grafik 3’e göre ise katılımcıların statülerinin yüzde 75’inin çalışan ve yüzde 25’inin yönetici şeklinde 

olduğu görülmektedir.  

 

 

Grafik-3 Katılımcıların statü dağılımı 

Bunlara ek olarak, katılımcıların medeni durumları ile eğitim durumlarını gösteren bilgiler 

incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunun (yüzde 63) evlilerden oluştuğu ve bekârların oranının 

yüzde 37 olduğu görülmektedir. Toplam çalışma sürelerine göre yani mesleki deneyimlerine göre 

en fazla katılımcı 10 yıldan fazla çalışan grubunda yer almakta (yüzde 46) ve en az katılımcı ise 

yüzde 4 ile 0-1 yıl arasında çalışanlardan oluşmaktadır. Ayrıca mevcut kurumda çalışma sürelerine 

göre en fazla katılımcı 2-5 yıl (yüzde 41) ve en az katılımcı ise 0-1 yıl (yüzde 18) arasında mevcut 

kurumda çalışma süresi olanlardan oluşmaktadır.  

3.4. Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri 

Kullanılmış olan ölçeklerin yapı geçerliliklerini incelemek amacı ile araştırmanın bu bölümünde 

keşfedici faktör analizi (KFA) ve doğrulayıcı faktör analizlerine (DFA) yer verilmiştir. Araştırma 

kapsamında kullanılacak olan verilerin geçerliliğinin ve güvenirliliğinin belirlenmesi amacıyla bu 

analizler yapılmıştır. Araştırmada kullanılan istatistiksel analiz yazılımı SPSS AMOS programı 

vasıtası ile iç tutarlılık güvenirliliği için (Field, 2009) Cronbach Alpha katsayısıyla hesaplamalar 

yapılmış olup, yapı geçerliliği için de (Gürbüz ve Şahin, 2018) yine SPSS programı ile KFA ve SPSS 

AMOS programı ile DFA yapılmıştır. 

KFA ve DFA öncesinde yapılması gerekli görülen birtakım işlemler bulunmaktadır (Çokluk, 

Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010). Bunlardan verilerin analizler öncesi eksiklik, aşırı uç değer ve 

normallik açısından kontrol edilmesi ilk akla gelenlerdendir.  
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3.4.1. Veri Temizliği ve Normal Dağılım Bilgileri 

Elde edilen verilerin araştırma kapsamında analiz aşamasından önce dağılımlarının incelemesi 

yapılmıştır. Bu analiz sonucuna göre parametrik veya parametrik olmayan testlerin kullanılmasına 

karar verilmiştir. Ancak daha öncesinde verinin kontrolü yapılmıştır. Eksik veri olmadığı tespit 

edilmiştir. Uç değerler ile aşırı uç değerler incelendiğinde ise 5 soruda 2 ile 11 arasında uç ya da aşırı 

uç değere rastlanılmıştır. Uç değerlerin veri analizlerinde evrenin özelliklerinden uzaklaşacak 

şekilde sonuçlar üretebileceğinden dolayı, ölçüm sonuçlarını etkilemeyecek şekilde yakın değerleri 

ile değişimleri sağlanmıştır (Tabachnick ve Fidell, 2015). Daha sonra ise verinin normal dağılımı 

incelenmiştir.   

Normal dağılımın incelenmesinde en genel yaklaşım verinin Kolmogorov-Smirnov (N>30) veya 

Shapiro-Wilk (N<30) testlerine tabi tutulması şeklinde olsa da bu testlerin sosyal bilimler ve Likert 

ölçekleri için oldukça katı olduğunu ve büyük örneklemlerde geçerli sonuçlar vermediğini dikkat 

almak gerekmektedir(Gürbüz ve Şahin, 2018). Bu nedenle yaygın kabul gören bir başka yaklaşım 

çerçevesinde, verinin çarpıklık ve basıklık değerlerinin, kendi standart hatasına bölünmesi ile elde 

edilen değerler dikkate alınmıştır. Bu maksatla verilerin çarpıklık değerleri “skewness” ve 

“kurtosis” analizi ile test edilmiştir. Tablo 2 üzerinde yer alan değişkenlere dair basıklık ve çarpıklık 

değerlerinin ±2,0 aralığı içinde ve parametrik analizler için yeterli normalliğe sahip olduğu 

görülmüştür (George ve Mallery, 2016).  

Tablo 2- Anket sorularının ortalama, standart sapma, basıklık ve çarpıklık değerleri 

Sorular Ortalama Std. Sapma Skewness Kurtosis 

KATILIM ATMOSFERİ 1 3,28 1,257 -,401 -166 

KATILIM ATMOSFERİ 2 3,57 1,204 -,764 -,363 

KATILIM ATMOSFERİ 3 3,88 1,135 -1,187 ,818 

KATILIM ATMOSFERİ 4 3,51 153 -,789 ,164 

KATILIM ATMOSFERİ 5 3,37 178 -,549 -,291 

KATILIMA YÖNELİK TUTUM 1 4,48 ,646 -,876 -,303 

KATILIMA YÖNELİK TUTUM 2 4,58 ,571 -107 27 

KATILIMA YÖNELİK TUTUM 3 4,45 ,649 -,903 ,281 

KATILIMA YÖNELİK TUTUM 4 4,57 ,575 -,937 -,111 

KATILIMA YÖNELİK TUTUM 5 4,39 ,883 -1,437 1,436 

ROL BELİRSİZLİĞİ 1 3,14 1,331 -,254 -1,211 

ROL BELİRSİZLİĞİ 2 3,61 147 -,724 31 

ROL BELİRSİZLİĞİ 3 3,42 1,138 -,578 -,321 

ROL BELİRSİZLİĞİ 4 4,51 ,542 -,462 -,973 

ROL BELİRSİZLİĞİ 5 3,78 1,146 -,856 55 

ROL BELİRSİZLİĞİ 6 3,76 ,910 -,934 ,962 

ROL ÇATIŞMASI 1 3,60 1,132 -,504 -,628 

ROL ÇATIŞMASI 2 4,13 ,976 -1,334 1,745 

ROL ÇATIŞMASI 3 3,01 1,169 ,116 -,912 

ROL ÇATIŞMASI 4 3,77 1,271 -,872 -,400 

ROL ÇATIŞMASI 5 3,58 1,370 -,646 -,907 

ROL ÇATIŞMASI 6 3,19 1,218 -,222 -,882 

ROL ÇATIŞMASI 7 2,75 1,300 ,144 -1,166 

ROL ÇATIŞMASI 8 2,58 1,332 ,485 -,920 
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3.4.2. Keşfedici Faktör Analizleri 

Araştırma kapsamında kullanılan verilerin faktör analizine uygunluğunun test edilmesi amacıyla, 

korelasyon matrisinin oluşturulması, Barlett Testi ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testleri 

kullanılmaktadır (Kalaycı, 2010: 321). Bu anlamda örneklem büyüklüğünün yeterliliğini 

değerlendirmek amacıyla KMO testi uygulanmıştır. KMO testi için tavsiye edilen asgari değer 0,5’tir 

(Field, 2009). Field’a (2009) göre KMO testi değerleri 0,5 ile 0,7 arası orta, 0,7 ila 0,8 arası iyi, 0,8 ila 

0,9 arası çok iyi ve 0,9 üzerindeki değerler mükemmel olarak değerlendirilmektedir. 

Aşağıda yer alan Tablo 3 üzerinde kararlara katılım ölçeğine ait KFA sonuçları yer almaktadır. Buna 

göre KMO değeri 0,822 ile örneklem yeterliliğinin çok iyi seviye olduğunu ve Bartlett Küresellik test 

sonucunun anlamlı olduğunu (p<0,05) göstermektedir. Bununla birlikte ölçeğe ait toplam açıklanan 

varyans ise %61,71’tir.  

Tablo 3- Kararlara katılım ölçeği keşfedici faktör analizi (KFA) sonuçları 

No Soru 

Faktörler / Faktör Yükleri 

1 

(Katılım 

atmosferi) 

2 

(Katılıma 

yönelik 

tutum) 

1 KATILIM ATMOSFERİ 1 ,729  

2 KATILIM ATMOSFERİ 2 ,838  

3 KATILIM ATMOSFERİ 3 ,866  

4 KATILIM ATMOSFERİ 4 ,815  

5 KATILIM ATMOSFERİ 5 ,819  

6 KATILIMA YÖNELİK TUTUM 1  ,665 

7 KATILIMA YÖNELİK TUTUM 2  ,827 

8 KATILIMA YÖNELİK TUTUM 3  ,832 

9 KATILIMA YÖNELİK TUTUM 4  ,818 

10 KATILIMA YÖNELİK TUTUM 5  ,539 

Özdeğerler (Eigenvalues) 3,58 2,60 

Varyans (%) %35,77 %25,94 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Değeri = 0,822 

Bartlett Küresellik Testi = x2 (45) = 818,113 p<,000 

Toplam Açıklanan Varyans = %61,71 

Çıkarım Metodu: Principal Component Analysis.  

Döndürme Metodu: Varimax with Kaiser Normalization. 

Araştırmada kullanılan rol stres kaynakları ölçeğinde ise yer alan ifadeler keşfedici faktör analizi ile 

değerlendirilmiş, ancak analiz sonucunda faktörlerin özgün kaynaktaki gibi dağılmadığı 

görülmüştür. Bunun üzerinde ölçek alt boyutlarının güvenirlik analizi ile Cronbach Alpha 

katsayıları incelenmiş ve alt boyutlardan çıkarılması durumunda güvenirliliğin artacağı ifadeler 

belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonucuna göre rol belirsizliği ölçeğinin güvenirlik katsayısı 0,659 
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iken RB1 ifadesi çıkarıldığında güvenirliğin 0,706’ya yükseldiği görülmüştür. Benzer şekilde rol 

çatışması alt ölçeğinin ilk analiz sonucunda 0,539 olan güvenirlik katsayısı, sırası ile RC2, RC7 ve 

RC4 ifadelerinin analizden çıkarılması ile 0,660’a yükselmiştir. Daha sonra yapılan KFA sonuçlarına 

göre alt boyutların uygun faktörlerde dağıldığı görülmüştür. KFA sonuçları Tablo 4 üzerinde yer 

almakla beraber KMO değeri 0,746 ile örneklem yeterliliğinin iyi seviye olduğunu ve Bartlett 

Küresellik test sonucunun anlamlı olduğunu (p<0,05) göstermektedir. Bununla birlikte ölçeğe ait 

toplam açıklanan varyans ise %49,27’dir. 

Tablo 4- Rol stres kaynakları ölçeği keşfedici faktör analizi (KFA) sonuçları 

No Soru 

Faktörler / Faktör 

Yükleri 

1 

(Rol 

belirsizliği) 

2 

(Rol 

çatışması) 

1 ROL BELİRSİZLİĞİ 2 ,745  

2 ROL BELİRSİZLİĞİ 3 ,738  

3 ROL BELİRSİZLİĞİ 5 ,745  

4 ROL BELİRSİZLİĞİ 6 ,680  

5 ROL ÇATIŞMASI 1  ,600 

6 ROL ÇATIŞMASI 3  ,678 

7 ROL ÇATIŞMASI 5  ,596 

8 ROL ÇATIŞMASI 6  ,789 

9 ROL ÇATIŞMASI 8  ,522 

Özdeğerler (Eigenvalues) 2,81 1,62 

Varyans (%) %31,25 %18,07 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Değeri = 0,746 

Bartlett Küresellik Testi = x2 (45) = 322,155 p<,000 

Toplam Açıklanan Varyans = %49,27 

 

Çıkarım Metodu: Principal Component Analysis.  

Döndürme Metodu: Varimax with Kaiser Normalization. 

3.4.3. Doğrulayıcı Faktör Analizleri 

Faktör analizi; sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarda gerek ölçek geliştirmek, gerekse başka 

araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçeklerin farklı araştırmalarda kullanılabilmesi için ölçekleri 

doğrulayabilmek amacı ile kullanılmaktadır (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010). 

Doğrulayıcı faktör analiziyle (DFA) daha önceden başka çalışmalarda kestirilen faktör yapısı 

doğrulanabilmektedir. Bu maksatla kuramsal bir yapı doğrultusunda geliştirilen ölçme aracından 

elde edilen verilere dayanarak, söz konusu yapının doğrulanıp doğrulanmadığı incelenmeye 

çalışılır(Çokluk vd., 2010). 

Araştırma kapsamında kullanılan kararlara katılım ölçeğinin SPSS AMOS ile yapılan faktör analiz 

sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır. DFA sonucunda yapı uyum indeksleri elde edilmektedir. 
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Kullanılan her bir uyum indeksinin güçlü ve zayıf yönleri bulunduğundan dolayı test edilen bu 

modelin doğrulanıp doğrulanmadığına yalnızca bir uyum indeksi doğrultusunda karar 

verilememektedir (Gürbüz ve Şahin, 2018). Aşağıda yer alan bilgilere göre Model 1 için sadece 

anlamlılık (p) değerinin kabul edilen sınırlar içinde olmadığı görülmektedir (Çokluk vd., 2010). 

Ancak sosyal bilim araştırmalarında tıpkı normal dağılım testlerinde olduğu gibi bu değerin 

istenilen anlamlılıkta (p>0,05) elde edilmediği bilinmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2018). Yine de DFA 

sonucunda tavsiye edilen model düzeltme indeksleri doğrultusunda yapılan iyileştirmeler 

neticesinde Model 2’de tüm uyum indekslerinin kabul edilen sınırlar içinde olduğu ve modelin iyi 

bir uyuma sahip olduğu söylenebilir. Model 1 ve Model 2’de kullanılan DFA ekran görüntüleri Şekil 

2’de yer almaktadır.   

Tablo 5- Kararlara katılım ölçeği doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 

Uyum İndeks Türü / Model CFI GFI X 2/sd . p RMSEA 

Model 1 0,972 0,948 1,658 0,090 058 

Model 2 0,988 0,960 1,298 0,118 039 

CFI : Comparative Fit Index (Karşılaştırmalı Uyum İndeksi) 

GFI : Goodness of Fit Statistics (İyilik Uyumu İstatistiği) 

x 2/sd  : Chi-Square Goodness of Fit (Ki-Kare İyilik Uyumu) 

RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation (Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü) 

 

Şekil 2: Kararlara katılım ölçeği DFA ekran görüntüsü 

Araştırmada modelinde bağımlı değişken olarak yer alan rol stres kaynakları ölçeğinin doğrulayıcı 

faktör analizi sonucuna göre uyum indeksleri Tablo 6’da yer almaktadır. Modelin ilk haline ait 

uyum indeksleri incelendiğinde karşılaştırmalı ve iyilik uyumu indekslerinin oldukça zayıf bir 

uyumu sergilediği görülmektedir. Ancak daha önce yapılan keşfedici faktör analizi neticesinde 

analizden çıkarılmasına karar verilen ifadeler modele dahil edilmediğinde (RB1, RC2, RC4, RC7), 
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uyum indekslerinin Model 2’de kabul edilen sınırlar dahilinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu ölçeğe 

ait Model 1 ve Model 2’de kullanılan DFA ekran görüntüleri Şekil 3’te yer almaktadır.  

Tablo 6- Rol belirsizliği ve rol çatışması ölçeği doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 

Uyum İndeks Türü / Model CFI GFI X 2/sd p RMSEA 

Model 1 0,703 0,876 2,662 000 092 

Model 2 0,949 0,959 1,598 030 055 

CFI : Comparative Fit Index (Karşılaştırmalı Uyum İndeksi) 

GFI : Goodness of Fit Statistics (İyilik Uyumu İstatistiği) 

x 2/sd  : Chi-Square Goodness of Fit (Ki-Kare İyilik Uyumu) 

RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation (Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü) 

 

Şekil 3: Rol belirsizliği ve rol çatışması ölçeği DFA ekran görüntüsü 

3.5. Korelasyon Analizi 

Araştırma modeli esas alınarak korelasyon analizi; ele alınan değişkenler arasındaki ilişkilerin 

mevcudiyetinin ve yönünün belirlenebilmesi amacı ile yapılmıştır. Tablo 7 üzerinde yer alan 

korelasyon katsayı değerleri +1’e yaklaştığında pozitif yönlü ilişkiden ve -1’e yaklaştığında ise 

negatif yönlü olan bir ilişkiden söz etmekle birlikte katsayının değerlerine bağlı olarak ±0,3’ün 

altındaki değerler zayıf, ±0,3 ile ±0,7 aralığındaki değerler orta ve ±0,7 ile ±1 aralığındaki değerler ise 

pozitif yahut negatif yönlü güçlü olan bir ilişkiyi göstermektedir (Gürbüz ve Şahin, 2018). Bu 

doğrultuda korelasyon katsayıları incelendiği takdirde, katılım atmosferi ile rol belirsizliği bağımlı 

değişkeni arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde (r = 0,565), katılıma yönelik tutumla rol belirsizliği 

bağımlı değişkeni arasında pozitif yönlü ve düşük düzeyde (r = 0,281) ve katılım atmosferi ile rol 

çatışması bağımlı değişkeni arasında ise negatif yönlü olan düşük seviyede (r= -0,173) ve anlamlı 

kabul edilebilecek bir ilişki olduğu ifade edilebilir. Ayrıca ölçek ortalamalarının 5’li Likert ölçek için 

ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir.  

Ayrıca belirlenmiş olan bu değişkenlerin tümünün Cronbach Alfa (α) yönteminin kullanılması 

suretiyle elde edilmiş olan güvenirlilik değerleri Tablo 5 üzerinden yorumlanırken 0,60 ila 0,80 

aralığında bulunan değerler ölçeğin güvenilir olduğuna işaret ederken 0,80 ila 1,00 aralığında 
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bulunan değerler ise analiz edilen bu ölçeğin güvenilirlik seviyesinin yüksek derecede olduğu 

söylenebilir (Kalaycı, 2010). Böylelikle ölçeklerin güvenirliği incelendiğinde, tüm ölçeklerin 

güvenilir veya yüksek derecede güvenilir olduğu açıkça görülmektedir. 

Tablo 7- Değişkenler arasında bulunan korelasyon değerleri ile standart sapma ve ortalama 

değerleri (N=197) 

 Ortalama SS 1 2 3 4 

1. Katılım Atmosferi 3,52 ,93 α = 0,872    

2. Katılıma Yönelik Tutum 4,29 ,45 ,517** α = 0,794   

3. Rol Belirsizliği 3,70 ,64 ,565** ,281** α = 0,706  

4. Rol Çatışması 3,33 ,60 -,173* -,123 -,174* α = 0,660 

** Korelasyonlar %99 güven aralığında anlamlıdır (çift kuyruk) 

* Korelasyonlar %95 güven aralığında anlamlıdır (çift kuyruk) 

3.6. Regresyon Analizi 

Araştırma modelinde belirtilen değişkenler arasındaki ilişkilerin yönü ve derecesi korelasyon 

analizi ile ortaya koyulmasına rağmen bu sonuçlar değişkenler arasındaki nedenselliği ortaya 

koyamamaktadır. Bu nedenle değişkenler arasındaki etkinin anlamlı olup olmadığının ve etki 

derecesinin belirlenmesi amacı ile regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre araştırma 

modeli kapsamında geliştirilen hipotezler yorumlanarak hipotezlerin desteklenip 

desteklenmediğine karar verilmiştir.  

Araştırmanın H1a hipotezini test etmek amacıyla kurulan basit regresyon modeline ait analiz 

sonuçları Tablo 8’de bulunmaktadır. Bu sonuçlar baz alınarak; R2: bağımlı değişkende bulunan 

değişim miktarının, regresyon modeli içerisindeki bağımsız değişkenler tarafından hangi düzeyde 

açıklanmış olduğunu, F testi: belirlenen regresyon modelinde bir anlam olup olmadığını, β (Beta): 

basit regresyon analizinde bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiye (r) eşit olmakla 

beraber bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini göstermesinin yanında bağımsız 

değişkendeki bir birimlik standart sapma olan bir değişikliğin, bağımlı değişkenin üzerinde ne 

ölçüde bir değişim yaratacağını, B ise regresyon denklemine ait katsayıları göstermektedir (Gürbüz 

ve Şahin, 2018:271).   

Tablo 8- H1a Hipotezi basit doğrusal regresyon analiz sonuçları 

Değişkenler B Std. Hata Beta t Sig. 

(Sabit) 5,143 ,180  28,615 ,000 

Katılım Atmosferi -,736 ,078 -,562 -9,484 ,000 

Bağımlı Değişken: Rol Belirsizliği 

F (1,195) =89,947 p<0,01 R2=0,31 

Buna göre Tablo 8’de yer alan H1a hipotezi için basit doğrusal regresyon analiz sonuçları 

incelendiğinde kurulan regresyon modelinin anlamlı olduğu [F(1,195) = 89,947 p<0,05] ve bağımsız 

değişkenin bağımlı değişkendeki varyansı açıklama düzeyinin (R2) %31 olarak gerçekleştiği 

görülmektedir. Ayrıca korelasyon analizine paralel olarak katılım atmosferinin rol belirsizliği 

üzerinde negatif yönde ve orta seviyelerde bir etkisinin (β = -0,562 p<0,01) mevcut olduğu ifade 

edilebilir. Bir başka ifade ile katılım atmosferi güçlendikçe rol belirsizliğinin azalacağı ifade 

edilebilir. Bu nedenle H1a hipotezi desteklenmiş ve kabul edilmiştir. 
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Tablo 9- H1b Hipotezi basit doğrusal regresyon analiz sonuçları 

Değişkenler B Std. Hata Beta t Sig. 

(Sabit) 3,717 0,164  22,625 0,000 

Katılım Atmosferi -1,111 0,45 -0,173 -2,453 0,015 

Bağımlı Değişken: Rol Çatışması 

F (1,195) = 6,015 p<0,05 R2=0,03 

H1b hipotezi için Tablo 9’da yer alan basit doğrusal regresyon analiz sonuçları incelendiğinde, 

kurulan regresyon modelinin anlamlı olduğu [F(1,195) = 6,015 p<0,05] ve bağımsız değişkenin 

bağımlı değişkendeki varyansı açıklama düzeyinin (R2) %3 olduğu görülmektedir. Bununla beraber 

katılım atmosferinin, rol çatışması üzerinde negatif yöne doğru ve düşük düzeyde (β = -0,173 p<0,05) 

bir etkisinin  varlığından söz edilebilir. Bir başka ifade ile katılım atmosferi güçlendikçe rol 

çatışmasının azalacağı ifade edilebilir. Bu nedenle H1b hipotezi desteklenmiş ve kabul edilmiştir.  

Tablo 10- H1c Hipotezi basit doğrusal regresyon analiz sonuçları 

Değişkenler B Std. Hata Beta t Sig. 

(Sabit) 4,677 ,102  46,009 ,000 

Katılıma Yönelik Tutum -,175 ,044 -,274 -3,983 ,000 

Bağımlı Değişken: Rol Belirsizliği 

F (1,195) =15,861 p<0,01 R2=0,08 

H1c hipotezi için Tablo 10’da yer alan basit doğrusal regresyon analiz sonuçları incelendiğinde 

kurulan regresyon modelinin anlamlı olduğu (F(1,195) = 15,861 p<0,05) ve bağımsız değişkenin 

bağımlı değişkendeki varyansı açıklama düzeyinin (R2) %8 olduğu görülmektedir. Bununla beraber 

katılıma yönelik tutumun rol belirsizliği üzerinde negatif yöne doğru ve düşük düzeyde (β = -0,274 

p<0,01)bir etkisinin  olduğu görülmektedir. Bir başka ifade ile katılıma yönelik tutum arttıkça rol 

belirsizliğinin azalacağı ifade edilebilir. Bu nedenle H1c hipotezi desteklenmiş ve kabul edilmiştir.  

Tablo 11- H1d Hipotezi basit doğrusal  regresyon analiz sonuçları 

Değişkenler B Std.  Hata Beta t Sig. 

(Sabit) 4,022 0,403  9,977 0,000 

Katılıma Yönelik Tutum -0,162 0,093 -0,123 -1,733 0,085 

Bağımlı Değişken: Rol Çatışması 

F (1,195) =3,005 p=0,085 R2=0,015 

H1d hipotezi için Tablo 11’de yer alan basit doğrusal regresyon analiz sonuçları incelendiğinde 

kurulan regresyon modelinin %95 güven aralığında anlamlı olmadığı (p>0,05) görülmektedir. Başka 

bir ifade ile katılıma yönelik tutumun, rol çatışması üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisine 

rastlanılmamıştır. Bu nedenle H1d hipotezi desteklenmemiş ve reddedilmiştir. 

4. Bulgular  

Katılımcıların anket formunu değerlendirmeleri sonucunda Tablo 12’de yer alan veriler; katılıma 

yönelik tutum ve katılım atmosferi ile rol belirsizliği ve rol çatışması ile katılımcıların statü 

durumları hakkında anket değerlendirmelerinden elde edilen ortalama değerlerini göstermektedir. 
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Tablo 12- Statülere göre ölçek ifadelerinin ortalama değerleri 

Ölçek / Alt Boyut 
Statü 

Çalışan Yönetici 

Kararlara Katılım 
Katılım Atmosferi 3,33 4,09 

Katılıma Yönelik Tutum 4,26 4,38 

Rol Stres Kaynakları 
Rol Belirsizliği 3,61 3,99 

Rol Çatışması 3,34 3,3 

Tablo 12’de yer alan araştırma bulgularına göre katılım atmosferi 4,09 değeri ile yöneticilerde daha 

yüksek oranda tespit edilmiştir. Yöneticiler, statüleri gereği belirli bazı sınırlılıkları ve boyutu olan 

kararları verme hakkına zaten sahiptirler. Yalnız her yöneticinin de hiyerarşik yapılanmada üst bir 

yöneticisi olduğu düşüncesi ile bu sonuçlar yorumlandığında, karar verme yetkilerinin değişkenlik 

gösteren ve genellikle sınırları olan bir yapıda olduğu ortadadır. Her çalışanın kendi yaptığı işler 

üzerinde kararlara katılım eğiliminde olduğu literatür ile desteklenmiş olan bir bilgidir. Bu bilgi ile 

yöneticiler de bir üst yöneticisinin vereceği kararlara katılma eğilimindedir. Tablo 12’de belirtilen 

bulgular incelendiğinde yöneticilerin, çalışanlara nazaran daha yüksek oranda mevcut katılım 

durumuna ve katılım isteğine sahip oldukları gözlemlenmektedir.  

Rol belirsizliği alt boyutu; araştırma verilerine göre 0,38 farkla yöneticilerde daha az oranda 

gözlemlenmiştir. Bunun en temel nedeni ise araştırmanın da konusu olan kararlara katılım kavramı 

ile ilişkilendirilebilir. Katılım düzeyleri yüksek olan yöneticiler, kararlara daha az katılan çalışanlara 

kıyasla daha az rol belirsizliği yaşamaktadır. Rol çatışması alt boyutu oranı, çalışanlar ve yöneticiler 

için çok yakın düzeydedir. Ancak çok az da olsa 0,01’lik oran farkı ile çalışanlar rol çatışmasını 

yöneticilere kıyasla daha yüksek oranlı yaşamaktadır. Bu anlamda yöneticiler ve çalışanlar arasında 

rol çatışması yaşama düzeyleri açısından önemli bir fark bulunmadığı gözlemlenmektedir.  

Katılımcıların anket değerlendirmeleri neticesinde Tablo 13’te bulunan veriler; kararlara katılımın 

alt boyutları ve rol stres kaynaklarının alt boyutları ile katılımcıların bulundukları yaş aralıkları 

gruplandırmaları hakkında anket değerlendirmelerinin ortalama verilerini belirtmektedir. 

Tablo 13- Yaş aralıklarına göre ölçek ifadelerinin ortalama değerleri 

Ölçek/Alt Boyut 
Yaş Aralığı 

20-30 31-40 41-50 51+ 

Kararlara Katılım 

Katılım Atmosferi 3,26 3,55 3,67 3,76 

Katılıma Yönelik 

Tutum 4,41 4,51 4,32 4,29 

Rol Stres Kaynakları 
Rol Belirsizliği 3,42 3,67 3,74 3,78 

Rol Çatışması 3,22 3,35 3,33 3,56 

Katılım atmosferi verileri Tablo 13 üzerinde incelendiğinde; katılımcıların yaşlarının arttığı 

aralıklarda katılım oranının da bu duruma paralel olarak arttığını göstermektedir. En yüksek katılım 

oranı 50 yaş üzerinde 3,76 olarak analiz edilmiş ve katılımın yaş yükseldikçe artmasının deneyimlere 

verilen değerle ya da yaşa yönelik saygı ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Bu sonuç 

ülkemizdeki; toplumsal yapının, yaşça büyük olanlara saygının, gelenek görenek ve kültür 

yapısının etkisi ile kararlara katılımın yaş arttıkça katılım oranında da artış olduğu bilgilerini 

kanıtlayıcı niteliktedir.  
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Katılıma yönelik tutum değerlendirmelerinin ortalama verileri Tablo 13 üzerinden incelendiğinde 

ise; yaş aralıklarına göre bu oranın dalgalandığı, ancak 31-40 yaş arası çalışanlarda ise katılım 

isteğinin daha yüksek oranda olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum kişilerin, kariyer hayatlarının 

değişim aşaması olarak adlandırılabilecek bir dönemde üst pozisyonlara yönelik isteklerindeki 

artışın da etkili olduğu düşüncesini akla getirmektedir.  

Bir diğer alt boyut olan rol belirsizliği ortalama verileri Tablo 13 üzerinden incelendiğinde; ölçek 

ifadeleri orijinal çeviri hali ile ters kodlama yöntemi ile analiz edildiği için yüksek oranlı olan 

değerlendirmeler rol belirsizliği olmadığını ifade etmektedir. Bu anlamda en yüksek belirsizlik 

ortalama oranının 3,42 ile 20-30 yaş arası grupta gerçekleştiği görülmektedir. Katılımcıların yaşları 

yükseldikçe rol belirsizliği yaşama oranları da azalmakta ve bu doğrultuda katılım atmosferi ile 

benzer nitelikte olduğu da gözlemlenmektedir. Bir başka ifadeyle, katılım seviyesindeki artış ile rol 

belirsizliği seviyesinde bir azalma olacağı beklentisi mümkün görülmektedir. Zira yaş seviyesi 

yükseldikçe kişilerin rol yapıları da bir o kadar oturmuş ve bilgi birikimleriyle iş tecrübeleri de daha 

fazla olacağından dolayı belirsizliği böylelikle daha az yaşayacakları beklenen bir sonuçtur. 

Rol çatışması hakkında Tablo 13’teki ortalama değerler incelendiğinde ise, rol çatışması durumu söz 

konusu olduğunda yaş seviyelerinin yükselmesi ile daha yüksek oranda rol çatışması algılandığını 

ifade etmektedir. Ancak seviyeli bir artıştan çok, rol çatışmasının yaş aralıklarına göre 

dalgalandığını ve 50 yaş üzeri çalışanlarda ise rol çatışmasının diğer yaş gruplarına nispeten daha 

yüksek oranda yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda rol çatışmasının, kuşak farklılıklarından 

yahut yıllarca çalışıp yönetici statüsünde olamayan çalışanlardan kaynaklandığı düşünülebilir. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışma ile kararlara katılımın alt boyutları olarak araştırmaya dâhil edilen katılım atmosferi ve 

katılıma yönelik tutumun, rol stres kaynaklarının alt boyutları olarak ele alınan, rol çatışması ve rol 

belirsizliği üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın temel amacına bağlı olarak 

bütün bu alt boyutların mevcut seviyelerinin belirlenmesi, birbirleri ile olan ilişkileri ve yönü ile 

anlamlılık düzeylerinin belirlenmesi de hedeflenmiştir. Kararlara katılımı teşvik edici ve kişilerdeki 

rol stres seviyelerini ise azaltıcı önerilerde bulunulması da araştırmanın diğer amaçları arasında yer 

almaktadır. 

Elde edilen veriler incelenerek, aşağıdaki maddeler ile sonuçlar detaylı olarak açıklanmaya 

çalışılmıştır; 

• İlgili şirkette kararlara katılım derecesi orta düzeyde (ortalama 3,52) olarak elde edilmiştir. 

Fakat yöneticilerde bu oranın daha yüksek değerde olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum 

araştırmanın genel yapısı anlamında bir sağlaması olarak nitelendirilebilir. Çünkü kişiler, 

yönetici statüsüne sahip olduklarında karar verme yetkisine de o statü ile birlikte doğal olarak 

sahip olmaktadır. Katılım hakkının yöneticilerde hali hazırda bulunduğunu varsayarak katılım 

düzeyinin aslında ortalama değerlerden düşük olduğu sonucuna da varılabilir. 

• Katılıma yönelik tutum sonuçlarının ise oldukça yüksek (ortalama 4,49) olduğu görülmektedir. 

Bu değerin yüksek olarak bulunması ile çalışanların katılıma yönelik duydukları istek 

seviyesinin bir hayli fazla olduğu sonucu çıkarılabilir. Kişilerin mevcut katılım düzeylerinden 

daha yüksek oranda belirlenen katılma isteği ile katılımın şirket içi yeterli algılanmadığı ve 

şirket çalışanlarının çoğunluğunun yüksek katılma isteğinde olduğu sonucu çıkarılabilir. 

• Rol belirsizliği mevcut durumu orta seviyeden biraz daha yüksek olarak (ortalama 3,82) tespit 

edilmiştir. Rol belirsizliği ifadelerinin ölçekte orijinal hali ile ters kodlama yapılmasından dolayı 

arttığı durumlarda belirsizliğinin bulunmadığına işaret etmektedir. Bu bağlamda çalışanlarda 

rol belirsizliği durumunun ortalamadan daha az seviyede gözlemlenmediği sonucuna 

varılmıştır. Kişiler rollerine dair bilgilendirmeleri almakta ve düşük oranda belirsizlik hali 

yaşamaktadırlar. 
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• Rol çatışması mevcut durumu ise neredeyse orta seviyede (ortalama 3,19) elde edilmiştir. Bu da 

rol çatışmasının diğer alt boyutlara nispeten daha az yaşandığı sonucuna işaret etmektedir. 

Ancak ortalama değerin üzerinde yer alan sonuçlar az da olsa rol çatışması yaşandığı sonucunu 

göstermektedir. 

• Yapılan korelasyon analizleri sonucunda; katılım atmosferi ve rol belirsizliği arasında pozitif 

yönlü ve (r = 0,565) ile orta seviyede  bir ilişkinin olduğu, katılım atmosferi ve rol çatışması 

arasında negatif yönlü, düşük düzeyde (r = -0,173) ve anlamlı ilişkinin olduğu, katılıma yönelik 

tutum ile rol belirsizliği arasında pozitif yönde ve (r = 0,281) ile düşük seviyede bir ilişkinin 

mevcut olduğu ve katılıma yönelik tutum ile rol çatışması arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edilememiştir. 

• Anket uygulamasına dâhil olan bireylerin; kararlara katılım algılarının, rol stres kaynakları 

üzerinde yaratacağı etkilerinin test edilmesi amacıyla regresyon analizleri yapılmıştır. Analizler 

sonucu elde edilmiş olan verilere göre alt hipotezlerden üçü (H1a, H1b, H1c) kabul edilmiş, biri 

(H1d) ise 0,95 güven aralığında anlamlı ilişki bulunamadığından dolayı reddedilmiştir. 

Analizin bağımsız değişkenleri katılım atmosferi ve katılıma yönelik tutum boyutları, bağımlı 

değişkenlerini ise rol çatışması ve belirsizliği boyutları şeklindedir. Yapılan analiz sonunda 

varılan bulgulara göre, kararlara katılım ölçeği boyutlarının rol stres kaynakları için belirlenen 

ölçeğin alt boyutlarının üstünde istatistiksel anlamda negatif yönlü ve kısmen anlamlı bir 

etkisinin olduğu olduğu sonucuna varılmıştır. 

• Bu bağlamda H1 hipotezi kısmen kabul edilmiştir. Elde edilen bulgularda görüldüğü gibi 

regresyon analizi sonuçları kararlara katılımın rol stres kaynakları üzerinde kısmen ve negatif 

yönde etkili olduğuna işaret etmektedir. Bir diğer ifadeyle beyaz yakalı çalışanlarda kararlara 

katılım düzeyinin arttırılmasının, rol stresi yaşamaları üzerinde kısmen anlamlı ve negatif 

yönlü yani azaltıcı bir etkisi olduğu söylenebilir. 

Araştırma sonuçlarına göre, kararlara katılım ve rol stres kaynakları kavramları açısından önemli 

ipuçları bulunmakta ve beraberinde iki önemli esası da getirmektedir: İlki, kararlara katılım ile 

işletmelerde yaşanmakta olan rol belirsizliğinin ve rol çatışmasının ilişkilendirilebilir ve azaltılabilir 

nitelikte olduğunun düşünülmesidir. İkincisi ise; rol stresinin temel olarak bireysel bir çıktı olarak 

ele alınmasına rağmen, örgütsel faktörler göz önünde bulundurulduğunda yahut birtakım 

değişimler gerçekleştirildiği takdirde, kararlara katılım sağlanarak bu stresin engellenebileceği 

konusunun üzerinde durulması gerektiğidir.  

Konu ile ilgili literatüre tekrar dönüldüğünde ise kısaca; kararlara katılım ve rol stres kaynaklarının 

dolaylı olarak etkileşim içerisinde olan iki konu olduğu düşünülmektedir. Öyle ki kararlara 

katılımın olumlu etkilerinin dolaylı açıdan rol stresini azalttığını söylemek bu noktada mümkün 

gibi görülmekte ve araştırma bulguları da böyle bir yorumun ve önerinin yapılabileceğinin altını 

önemle çizmektedir. Bu bağlamda tüm bulgular ışığında rol stresinin ortalamanın üzerinde bir 

oranda yaşandığı durumlarda mevcut kararlara katılımın ve katılıma yönelik tutumun kısmen 

avantaj yaratabileceği düşünülmektedir.  

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin beyaz yakalı çalışanlarının tamamına 

genelleştirilmesi bağlamında, araştırmanın tasarımı kaynaklı bazı sınırlılıkların da mevcut 

olduğunun altının çizilmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak da farklı sektörlerden oluşturulacak, 

nicelik ve nitelik noktasında örneklemlerin daha çeşitlendirilmiş olduğu çalışmalar, daha sağlıklı 

sonuçlar elde etme imkânı sağlayacaktır. 

Rol stresi özü itibariyle örgütlerde gizli bir kriz olarak nitelendirilebilir. İşletmeler için başarıyı 

sağlamak amacıyla en değerli varlık olarak görülen insan faktörü en etkin şekilde kullanılmalıdır. 

Bu amaca ulaşılması için uygulanması gereken en önemli yöntemlerden biri de kararlara katılım 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada katılıma yönelik politikalar ve teşvik edici uygulamalar 
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geliştirilmesi, işletmeler için oldukça yararlı olacaktır. Kararlara katılımın dezavantajları olarak 

görülen zaman kaybının ve çalışanların yanlış kararlar verebilmesi riskinin önlenebilmesi için 

kontrol mekanizmasının sağlam temeller üzerine kurulmuş bir sistematiğinin olması yerinde 

olacaktır. Bu bağlamda belirli roller veya kişiler için bir tablo oluşturulması ve geliştirilecek olan 

uygulamalar ile yapılacak olan işlerin haritalandırılması adına R.A.C.I. Matrisinin etkili olacağı 

düşünülmektedir. Buna ek olarak, Self -Servis İnsan Kaynakları Yaklaşımı son zamanlarda fazlasıyla 

yaygınlaştığı düşünülen bir kavramdır. Bu yaklaşımın temel amacı İnsan Kaynakları Departmanını 

fazlasıyla meşgul eden operasyonel bazı faaliyetlerin doğrudan çalışanlar tarafından hayata 

geçirilmesi sayesinde self -servis hizmet fırsatının sağlanmasıdır (Bingöl, 2019:673). Bu yaklaşıma 

R.A.C.I.P.(Participation-Katılım). Matrisi eklendiğinde ise çalışanlar; yetkilerini, sorumluluklarını 

ve rollerini nasıl gerçekleştirebilecekleri ile hangi aşamada katılım sağlayabileceklerini daha net 

görmüş olacaklardır.  

İnsan kaynakları politikaları ve temel işlevleri dâhilinde; yöneticiler ile çalışanlar arası iletişimin ve 

paylaşımın arttırılması ile eş zamanlı yetkileriyle sınırların da belirlenmesi iş süreçlerinin daha 

sağlıklı çalışması yönünde önemli bir faktör olarak görülmektedir. Bu anlamda insan kaynakları 

biriminin birbirinden farklı matrisler geliştirmesiyle birlikte bu süreç ile ilgili gerekli olan tüm 

bilgilendirmeleri de yapması durumunda örgütsel anlamda büyük bir gelişme yaşanacağı 

düşünülebilir. 

Araştırmanın, ülkemizde fazlaca yaşanmakta olduğu düşünülen rol stresini belirli bir oranda olsa 

da azaltabilecek nitelikte olduğu düşünüldüğü için pratikte uygulanabilir olması açısından 

okuyuculara ilham vereceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda benzer fikirler geliştirip 

uygulayabilecek seviyeye gelmelerini sağlayabilecek türden bir araştırma olduğu düşünülebilir. 

Sonuç olarak araştırma alanının genişletilmesi, farklı sektörlerde uygulamalar ile çalışmalar 

yapılması da önerilen diğer bir olgu şeklinde düşünülebilir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı liderlik yaklaşımları içinde güncel bir konu olan paternalistik liderliğin 

hizmet inovasyon davranışı üzerine etkisini belirlemek ve iş tatmininin aracılık rolünü yapısal 

eşitlik modellemesi ile test etmektir.  

Yöntem – Araştırmada veri toplama aracı olarak Paternalistik Liderlik Ölçeği, Hizmet İnovasyon 

Davranış Ölçeği, İş Tatmin Ölçeği ve demografik ve bireysel özellikleri belirlemeye yönelik soruların 

yer aldığı dört bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır.  Araştırma bir kamu hastanesinde 

görev yapan 348 sağlık çalışanı üzerinde yapılmıştır. Araştırmada paternalistik liderliğin hizmet 

inovasyon davranışı üzerine etkisi ve iş tatmininin aracılık rolü yapısal eşitlik modellemesi ile test 

edilmiştir.  

Bulgular – Paternalistik liderlik ile hizmet inovasyon davranışı arasında istatistiksel olarak anlamlı, 

pozitif ve orta düzeyde (r: ,632) bir ilişki bulunmaktadır (p<0,01). Paternalistik liderlik hizmet 

inovasyon davranışı üzerinde 0,25 birimlik doğrudan etkiye,  iş tatmininin aracılık etmesi ile 0,54 

birimlik dolaylı bir etkiye ve toplam 0,79 birimlik toplam etkiye sahiptir. 

Tartışma – Araştırma sonucunda paternalistik liderliğin hizmet inovasyon davranışı üzerinde 

pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu ve paternalistik liderlik ile hizmet inovasyon davranışı 

arasında iş tatmininin aracılık rolünün olduğu görülmüştür. Buna göre yöneticilerin astlarına karşı 

babacan yaklaşımının, başka bir ifade ile paternalistik liderlik göstermelerinin çalışanların iş tatmin 

düzeyini, yeni fikir ve yöntem geliştirme bakımından performanslarını arttıracağı söylenebilir. 
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Purpose – The aim of this study is to determine the effect of paternalistic leadership, which is a 

current subject in leadership approaches, on service innovation behavior and to test the mediating 

role of job satisfaction with structural equation modeling. 

Design/methodology/approach – In the study, a questionnaire form consisting of four parts, namely 

Paternalistic Leadership Scale, Service Innovation Behavior Scale, Job Satisfaction Scale, and 

questions to determine demographic and individual characteristics were used as data collection tool. 

The research was conducted on 348 healthcare professionals working in a public hospital. The effect 

of paternalistic leadership on service innovation behavior and the mediating role of job satisfaction 

was tested by structural equation modeling. 

Findings – There is a statistically significant, positive and moderate (r: 632) relationship between 

paternalistic leadership and service innovation behavior (p <0.01). Paternalistic leadership has a 

direct effect of 0.25 units on service innovation behavior, an indirect effect of 0.54 units with the 

mediation of job satisfaction, and a total effect of 0.79 units. 

Discussion – As a result of the research, it has been observed that paternalistic leadership has a 

positive and significant effect on service innovation behavior and job satisfaction has a mediating 

role between paternalistic leadership and service innovation behavior. Accordingly, it can be said 

that the paternalistic approach of the managers to their subordinates, in other words, their 

paternalistic leadership will increase the job satisfaction level of the employees and increase their 

performance in the development and of new ideas and methods. 
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1. GİRİŞ 

Hızla değişen dünyamızda mal veya hizmet üreten tüm işletmelerin değişimlere ayak uydurmaları 

kaçınılmaz bir hal almıştır. Değişime hızlı bir şekilde ayak uydurmanın en etkin yolu da işletmenin elinde 

bulundurduğu insan kaynağını etkin ve verimli bir şekilde kullanmasıdır. Hizmet üreten işletmelerdeki insan 

kaynağının üretim aşamasında daha etkin rol alması çalışan davranışlarının önemini daha fazla 

arttırmaktadır. Yöneticilerin sergilediği liderlik tarzı ve çalışanların iş tatmin düzeyleri, çalışan davranışları 

üzerinde etkilidir. İşletmelerin hedeflerine ulaşmalarındaki temel unsurlardan biri de çalışanların tutum ve 

davranışlarıdır. Çalışanların tutum ve davranışlarını etkileyen temel unsurlar içinde yer alan yöneticilerin 

sergilediği liderlik yaklaşımları ve çalışanların iş tatmin düzeyleri araştırmacılar için önemli çalışma alanları 

içerisinde yer almaktadır.  

Son on yılda, Hindistan ve Çin gibi yeni sanayileşmiş ülkeler, teknolojik yenilik ve yabancı iş yatırımlarında 

güçlü oyuncular olarak ortaya çıktı. Batı dışı kültürlere artan iş ilgisi, bu kültürlere özgü liderlik tarzlarına 

akademik ilgiyi de ateşledi. Paternalistik (babacan) liderlik yeni bir kavram değildir ve geleneksel Çin 

Konfüçyüsçülük felsefesine dayanmaktadır. Konfüçyüsçülük, kolektivist ve yüksek güçlü uzak kültürlerde 

yaygın bir felsefedir ve ahlak, nezaket, otoriteye ve saygıya dayanan yukarıdan aşağıya hiyerarşik bir sistemin 

önemini vurgular (Bedi, 2020). Paternalistik liderlik, Batı kültürlerinde geliştirilenlerden çok farklı bir liderlik 

tarzıdır. Geleneksel Çin kültüründe derin bir şekilde kök salmıştır. Konfüçyüsçülüğün “ren (iyilik)” boyutunu 

“wei (otoriterlik)” ve “de (ahlak)” düşünceleriyle bütünleştirir. Bu liderler güçlü bir otoriteye ve başkaları 

üzerinde mutlak güce sahiptirler, astlarından uzak dururlar ve gerçek hislerini ve niyetlerini gizleme 

eğilimindedirler. Bu davranışlar astlarına karşı korku uyandırır ve itaatlerini güçlendirir. Ancak aynı 

zamanda, paternalistik liderler, astlarına gerçek bir nezaket ve bütüncül bir özen gösterirler, böylece astları 

için minnettarlık ve borçluluk yaratır, bu da onların itaatlerini daha da güçlendirebilir. Dahası, paternalistik 

liderler, üstün kişisel erdemler, yüksek dürüstlük, öz disiplin ve özveriliğe sahip olan astları için bir rol model 

görevi görürler. Paternalistik liderlik “güçlü disiplin ve otoriteyi kişisel bir atmosferde ifade eden babacan 

yardımseverlik ve ahlaki bütünlükle birleştiren” bir tarz olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, paternalistik 

liderlik üç unsurdan oluşur. Bunlar otoriterlik, yardımseverlik ve ahlaki liderliktir (Hou vd., 2019).  

Paternalistik liderlik, Ebeveyn (baba) ve çocuk arasında beklenen tipik ilişkiye dayanmaktadır Paternalistik 

liderlik tarzı liderlerin hem iş yerinde hem de iş dışında çalışanların iyiliği için samimi ilgi gösteren, çalışanları 

üzerinde otorite kuran ve kontrolü açıkça elinde tutan davranışlar ile karakterizedir. (Hiller vd., 2019). Başka 

bir anlatımla paternalistik liderlik yöneticilerin disiplin ve otoritesini babacan bir yardımseverlikle 

harmanlaması ve ortaya koymasıdır (Gerçek, 2018). Liderlik yaklaşımları ile ilgili yapılan akademik 

çalışmalarda yer alan paternalistik liderlik kavramına Silin (1976)' in Tayvan’ da yapmış olduğu araştırma 

öncülük etmiştir. Çalışmada doğrudan paternalistik liderlik kavramı tanımlanmasa da paternalistlik liderliğin 

özellikleri tanımlanmıştır. Paternalistik liderlik yardımseverliği, ahlaki dürüstlüğü ve otoriteyi içinde 

barındıran bir liderlik tarzıdır (Türesin-Tetik ve Köse, 2015).  

Asya ve Ortadoğu ülkeleri ile batı ülkelerindeki yöneticilerin sosyal ve kültürel değerlerin farklılaşmasından 

dolayı farklı liderlik yaklaşımları sergiledikleri birçok araştırmacı tarafından ifade edilmiştir (Farh ve Cheng, 

2000). Kültürel bir değer olarak Pasifik Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika topluluklarında karşımıza çıkan 

paternalizm, işletmelerde çalışanlarını koruyan, ihtiyaçlarını karşılayan ve onlar için en doğru kararı 

vereceğine inanılan bir liderlik yaklaşımına dönüşmüştür. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi Ortadoğu ve Asya 

ülkeleri ile Latin Amerika ülkelerinde paternalistlik liderlik yaklaşımının tercih edildiği görülmektedir 

(Salminen-Karlsson, 2015). Aycan vd. (2000) tarafından yapılan araştırmada da Çin, Pakistan Hindistan ve 

Türkiye’nin paternalistik liderliğin en çok gözlemlendiği ülkeler olduğu ifade edilmiştir.  Paternalistik 

yaklaşımın tercih edildiği ülkelerde çalışanlar, korunan, gözetilen ve aile ortamına benzeyen örgütlerde 

çalışmak istemektedirler (Wasti, 2000) ve bu örgütlerdeki paternalistik liderlik yaklaşımı çalışanların örgüte 

olan bağlılıklarını arttırmak ile birlikte örgüt çıktıları üzerinde pozitif bir etki yaratmaktadır. 

Çalışanların iş tatminin hem etkilenen hem de etkileyen rolde olması işletme çıktıları üzerindeki etkisini 

artırmaktadır. Yöneticilerin tutum ve davranışları iş tatmini üzerinde oldukça etkilidir. Yapılan çalışmalarda, 

ücret gibi önemli bir motivasyon kaynağının az olduğu iş ortamlarında bile yöneticilerin liderlik 

yaklaşımlarının iyi olması, iş tatminini olumlu yönde etkilemektedir. Bu durum yönetim tarzının iş tatmini 

üzerinde etkili olduğunu göstermektedir (Bozkurt, Bozkurt 2008). Yapılan araştırmalarda yöneticilerin liderlik 
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tarzının iş tatmin düzeyini ve işletme çıktılarını etkilediği gibi iş tatmin düzeyinin de işletme çıktıları üzerinde 

etkilerinin olduğu görülmüştür (Chiok Foong Loke, 2001; Hamidifar, 2010; Ahmad vd., 2013; Bozkurt ve 

Bozkurt, 2008). 

İnsan unsurunun daha etkin rol oynadığı hizmet sektöründe, yöneticilerin liderlik tarzları ve çalışanların iş 

tatmin düzeyleri çıktılar üzerinde daha önemli etkiye sahiptir. Hizmet işletmelerinde hizmetlerin 

devamlılığını ve rekabet avantajını sağlayan en önemli unsurlardan biri de işletmeyi ve müşterilerini en iyi 

şekilde tanıyan çalışanların yeni hizmetler geliştirmek için sergileyecekleri davranışlardır (Sürücü ve Şeşen, 

2019). Bu nedenle hizmet sektöründe yer alan işletmelerde hizmet inovasyon davranışını etkilediği düşünülen 

paternalistik liderlik ve iş tatmin düzeyi araştırma değişkenleri arasında yer almıştır. Hizmet inovasyon 

davranışı, çalışanların performanslarının artması ile birlikte işleriyle ilgili yeni fikirler bulmaları, bu fikirleri 

sunmaları ve gerçekleştirmeleri şeklinde tanımlanmaktadır. Hizmet inovasyon davranışı yeni fikirlerin ortaya 

çıkmasında ve gerçekleştirmesinde çalışanların ortaya koyduğu tepki ve davranışlardır (Çetinkaya vd., 2018). 

Bu araştırmada liderlik yaklaşımları içinde yer alan paternalistik liderliğin, hizmet inovasyon davranışı 

üzerine etkisi ve iş tatmininin aracılık rolü yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma 

sağlık çalışanları üzerinde yapılmıştır. Sağlık hizmeti üreten kuruluşlardaki çalışanların iş tatmin düzeyleri 

ve yöneticilerin liderlik yaklaşımları, hizmeti alanlarla doğrudan temas halinde olan sağlık çalışanlarının 

sunmuş oldukları hizmet çıktılarını etkileme gücünün daha yüksek olması çalışmanın sağlık çalışanları 

üzerinde yapılmasının önemini artırmaktadır. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri  

Bu araştırmanın amacı, paternalistik liderliğin hizmet inovasyon davranışı üzerine etkisini ve iş tatminin 

aracılık rolünü belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de sunulmuş ve 

araştırma hipotezleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

H1: Paternalistik liderlik, hizmet inovasyon davranışı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.  

H2: Paternalistik liderlik, iş tatmini üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. 

H3: İş tatmini, hizmet inovasyon davranışı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.  

H4: Paternalistik liderliğin hizmet inovasyon davranışı üzerindeki etkisinde iş tatminin aracılık rolü vardır. 
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Araştırma evreni, bir kamu hastanesinin klinik birimlerinde görev yapan sağlık çalışanlarından (doktor, 

hemşire, acil tıp teknisyeni, laborant, radyoloji teknisyeni, tıbbi sekreter, sağlık memuru) oluşmaktadır. 

Araştırma yapılan hastane Batman ilinde bulunan, genel hastane statüsünde, temel tıp uzmanlık alanlarının 

bulunduğu ve özellikli birimleri (yoğun bakım, ameliyathane vb.) olan bir hastanedir. Hastanenin klinik 

birimlerinde aktif görev yapan 709 sağlık çalışanı bulunmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş olup 

araştırmaya katılmayı kabul eden tüm sağlık çalışanları (348 kişi) araştırmaya dahil edilmiştir 15.03.2020 

tarihli ve 229 sayılı Etik kurul izni ve idari izin alındıktan sonra araştırmaya başlanılmıştır.  

Araştırmada kullanılan Paternalistik Liderlik Ölçeği Cheng vd. (2004) tarafından geliştirilmiş olup, Erol ve 

Şentürk (2018) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Toplam 26 

(yirmi altı) maddeden oluşan ölçek yardımseverlik (11 madde), ahlak (6 madde) ve otoriter (9 madde) olmak 

üzere üç faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçek maddelerinin puanlandırılmasında önceki araştırmacılar 

tarafından da kullanılan 6’lı likert ölçeğinden faydalanılmıştır. Erol ve Şentürk (2018) tarafından yapılan 

çalışmada ölçeğin güvenirlik katsayıları (Cronbach alfa)  yardımseverlik boyutu için 0,93; ahlak boyutu için 

0,91; otoriter boyutu için 0,92 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin toplam güvenirlik katsayısı ise 0,80 bulunmuştur. 

Çalışmamızda güvenirlik katsayıları; yardımseverlik boyutu 0,88; ahlak boyutu 0,93; otoriter boyutu 0,85 ve 

ölçeğin toplam güvenilirlik katsayısı 0,90 olarak hesaplamıştır. 

İş tatmin ölçeği,  Hackman ve Oldham'in (1975) tarafından geliştirilmiş olup, Şeşen (2010a) tarafından Türkçe 

uyarlaması yapılmıştır. Beş madden oluşan ölçeğin güvenirliği Şeşen (2010a) tarafından yapılan çalışmada 

0,78 olarak hesaplanmış ve tek faktörden oluştuğu belirtilmiştir. Ölçek maddelerinin puanlandırılmasında 5’li 

likert ölçeğinden faydalanılmıştır. İş tatmin ölçeğine ait güvenirlik katsayısı (Cronbach alfa) 0,81 olarak 

hesaplamıştır. 

Hizmet inovasyon davranışını değerlendirmek için Monica Hu vd. (2009) tarafından geliştirilen Karadal ve 

Özsungur (2017) ve Ekingen vd., (2018) tarafından yapılan araştırmalarda kullanılan Hizmet İnovasyon 

Performans Ölçeğinin bir alt boyutu olan hizmet inovasyon davranış ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçek 

maddelerinin puanlandırılmasında 6’lı likert ölçeği kullanılmıştır. Hizmet inovasyon davranış ölçeğinin 

geçerlilik ve güvenirliği Karadal ve Özsungur (2017) tarafından yapılan araştırmada test edilmiş, ölçeğin 

güvenirlik katsayısının 0,89 ve tek faktörden oluştuğu ifade edilmiştir. Hizmet inovasyon davranış ölçeğine 

ait güvenirlik katsayısı çalışmamızda 0,84 olarak hesaplanmıştır. 

3. BULGULAR 

Katılımcıların mesleki-demografik özellikleri ve araştırmada yer alan değişkenlere göre puan dağılımı Tablo 

1’de gösterilmiştir. Tablo 1’e göre katılımcıların önemli bir kısmı (%57,2) 30-40 yaş aralığındadır. Ayrıca 

katılımcıların yarısından fazlası (% 53,6) erkektir.  

Eğitim durumlarına bakıldığında lisans mezunlarının ağırlıkta (%37,6) olduğu görülmektedir. Katılımcıların 

önemli bir kısmı (%60,6) yardımcı sağlık personeli olarak görev yapmaktadır. Araştırmaya katılanların 

yarısından fazlası (%53,5) 4-6 yıl arasında araştırmanın yapıldığı kurumda çalışmaktadır.  
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik-Mesleki Özellikleri ve Değişkenlere Göre Puan Dağılımı 

   PATERNALİSTİK 

LİDER  İŞ TATMİN  HİD* 

Değişkenler n Yüzde Ort.a SSb Ort.a SSb Ort.a SSb 

Yaş         

  220-30 84 24,1 3,04 0,59 3,48 0,57 3,57 0,50 

  331-40 199 57,2 3,21 0,71 3,51 0,59 3,68 0,73 

  441-50 65 18,7 3,14 0,73 3,39 0,62 3,56 0,72 

Cinsiyet         

 Kadın 185 53,6 3,05 0,71 3,54 0,57 3,66 0,67 

 Erkek 163 42,4 3,16 0,66 3,39 0,60 3,60 0,70 

Eğitim         

 Meslek Lisesi 52 14,9 3,07 0,61 3,39 0,54 3,34 0,73 

 Ön lisans 72 20,7 3,06 0,68 3,50 0,55 3,71 0,42 

 Lisans 131 37,6 3,14 0,69 3,49 0,63 3,63 0,72 

 Lisansüstü 93 26,4 3,30 0,73 3,45 0,59 3,73 0,74 

Görev         

 Doktor 62 17,8 3,38 0,85 3,49 0,65 3,81 0,78 

 Yrd. Sağ. P.* 211 60,6 3,11 0,60 3,47 0,56 3,57 0,63 

 Diğer* 75 21,6 3,10 0,75 3,44 0,63 3,67 0,73 

Çalışma Süresi        

 0-3 56 16,0 3,15 0,69 3,38 0,57 3,45 0,69 

 4-6 186 53,5 3,12 0,66 3,43 0,60 3,65 0,69 

 7-9 106 30,5 3,24 0,74 3,59 0,59 3,70 0,64 

* HİD: Hizmet İnovasyon Davranışı, Yrd. Sağ. P.: Yardımcı Sağlık Personeli (Hemşire, Sağlık Memuru, Acil 

Tıp Teknisyeni), Diğer: Laborant, Radyoloji Teknisyeni, Tıbbi Sekreter,  
 aOrtalama, bStandart Sapma 
 

Ölçeklere ait Doğrulayıcı Faktör Analizinde (DFA), uyum indeks değerlerine göre faktör yükü düşük olan 

maddeler ölçeklerden çıkarılmış ve programın önerdiği modifikasyon önerileri de dikkate alınarak ölçeklere 

ait analizler tamamlanmıştır. Paternalistik liderlik ölçeği için yapılan DFA analiz sonucuna göre 

yardımseverlik alt boyutundan 2 (iki) madde, ahlaki alt boyutundan 1 (bir) ve otoriterlik boyutlarından 2 (iki) 

adet olmak üzere toplam 5 (beş) madde ölçekten çıkarılmıştır. Paternalistik liderlik ölçeğinde yardımsever, 

ahlaki ve otoriter boyutlarında ikişer madde Programın önerdiği modifikasyon önerileri de dikkate alınarak 

birleştirilmiştir ve ölçeğe son hali verilmiştir. Ölçeklere ve yapısal modellemeye ait uyum indeks değerleri 

Tablo 2’ de verilmiştir. Tablo 2’ye göre paternalistik liderlik ölçeğine ait uyum indeks değerleri incelendiğinde 

ölçeğe ait uyum indeks değerlerinin kabul edilebilir ve iyi uyum değerleri arasında olduğu görülmektedir. İş 

tatmin ölçeğine ait uyum indeks değerlerinin kabul edilebilir ve iyi uyum değerleri arasında olması ve ölçeğe 

ait maddelerin faktör yüklerinin yeterli olmasından dolayı ayrıca madde çıkarma veya birleştirme işlemi 

yapılmamıştır. Aynı şekilde hizmet inovasyon davranışı ölçeğine ait maddelerde de çıkarma veya birleştirme 

işlemi, DFA analiz sonuçlarına göre indeks değerlerinin kabul edilebilir ve iyi uyum değerleri arasında olması 

ve faktör yüklerinin yeterli olmasından dolayı yapılmamıştır.  Araştırmada kullanılan her bir ölçek için DFA 

yapıldıktan sonra ölçeklere son hali verilmiş ve ölçekler araştırma için tasarlanan yapısal eşitlik modeline 

aktarılmıştır.  
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Tablo 2. Değişkenlere ve Modele Ait Uyum İndeks Değerleri 

    χ2 SD X2/sd RMSEA CFI IFI GFI AGFI 

PL 362* 183 1,97a 0,03 0,95 b 0,95 a 0,91 a 0,89 b 

İT 15,928** 5 3,18b 0,07b 0,97 a 0,95 a 0,98 a 0,94 a 

HİD 20,95** 9 2,32a 0,06b 0,98 a 0,98 a 0,98 a 0,95 a 

MODEL 736,428** 456 1,61a 0,04a 0,95 b 0,95 a 0,88 a 0,87 b 

PL: Paternalistik Liderlik; İT: İş tatmin; HİD: Hizmet İnovasyon Davranışı; 
a İyi Uyum Değeri; b Kabul Edilebilir Uyum Değeri,   *p<0,05 , ** p<0,01  

Tablo 3. Korelasyon ve Güvenirlik Analiz Değerleri 

 Ort.  SS 1 2 3 4 5 6 

1. Paternalistik Liderlik 3.16 .69 (.90)      

2. Yardımsever  3.43 .57 .577** (.88)     

3. Ahlak 3.01 .91 .796** .359** (.93)    

4. Otoriter   2.80 .70 -551** -580** -332** (.85)   

5. İş Tatmini 3.47 .59 .501** .566** .288** -618** (.81)  

6. HİD 3.63 .68 .632** .583** .415** -676** .603** (.84) 

**p< 0,01 (Çift yönlü); N: (348)  Not: Ölçeklere ait Cronbach alfa katsayıları parantez içinde verilmiştir.   

Araştırma değişkenlerine ait kolerasyon ve güvenirlik analiz sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Tablo 3 

incelendiğinde paternalistik liderlik ile hizmet inovasyon davranışı arasında istatistiksel olarak anlamlı, 

pozitif ve orta düzeyde (r: ,632) bir ilişkinin olduğu görülmektedir (p<0,01). Yardımseverlik (r: ,583) ve ahlak 

boyutları (r: ,415) ile hizmet inovasyon davranışı arasında pozitif, orta düzeyde, otoriter boyut ile hizmet 

inovasyon davranışı (r: -,676) arasında ise negatif ve orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir 

(p<0,01). 

Paternalistik liderlik ile iş tatmini arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif ve orta düzeyde (r: ,501) bir ilişki 

bulunmuştur (p<0,01).  Yardımseverlik boyutu ile iş tatmini (r: ,566) arasında güçlü, ahlak boyutu ile iş tatmini 

(r: ,288)  arasında ise zayıf düzeyde, pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür 

(p<0.01). Otoriterlik boyutu ile iş tatmini (r: -,618) arasında ise negatif ve orta düzeyde bir ilişkinin olduğu 

görülmüştür (p<0,01). İş tatmini ile hizmet inovasyon davranışı arasında da istatistiksel olarak anlamlı, pozitif 

ve orta düzeyde (r: ,603 ) bir ilişki bulunmuştur (p<0,01). 

Yapısal eşitlik modellemesi Şekil 2’de gösterilmiştir. Modele ilişkin uyum indeks değerleri kabul edilebilir ve 

iyi uyum değerleri arasında bulunmuştur (Tablo 2). Modelde, paternalistik liderliğin hizmet inovasyon 

davranışı üzerinde iş tatminin aracılık rolü test edilmiştir. Aracılık rolünün ispat edilmesi için bazı koşulların 

sağlanması gerekir. İlk önce bağımsız değişkenin bağımlı ve aracı değişken üzerine etkisi daha sonra aracı 

değişkenin bağımlı değişkene etkisi ayrı ayrı test edilir.  Daha sonra araştırma modeline göre aracı değişken 

modele dahil edilir. Aracılık rolünden bahsedilebilmesi için bağımsız değişkenin, bağımlı değişken üzerindeki 

etkisi düşerken, aracı değişkenin bağımsız değişken üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olması gerekir (Baron 

ve Kenny 1986; Meydan ve Şeşen, 2011; Gürbüz, 2019). 

Bu bilgiler ışığında iş tatminin aracılık rolünü test etmek için paternalistik liderliğin, iş tatmini (β: 0,90; p<0,01) 

ve hizmet inovasyon davranışı (β: 0,85; p<0,01) üzerindeki etkisi ayrı ayrı test edildikten sonra iş tatminin 

hizmet inovasyon davranışı (β: 0,72; p<0,01) üzerine etkisi test edilmiştir. Bir sonraki aşamada iş tatmini 

değişkeni modele aracı değişken olarak eklenmiştir. Modelde paternalistik liderliğin hizmet inovasyon 

davranışı üzerine etkisinin düştüğü (β: 0,25) ve iş tatminin hizmet inovasyon davranışı üzerinde anlamlı bir 

etkiye sahip olduğu görülmüştür (p<0,01). 
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Şekil 2: Araştırmaya ait yapısal eşitlik modellemesi 

Bu sonuçlara göre patarnalistik liderlik ile hizmet inovasyon davranışı ilişkisinde iş tatmininin aracılık 

rolünün olduğu söylenebilir.  Yapısal eşitlik modeli analiz sonuçlarına göre H1, H2, H3 ve H4 hipotezleri 

kabul edilmiştir. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.: Doğrudan, Dolaylı ve Toplam Etkiler 

Bağımsız 

Değişkenler 

Bağımlı 

Değişkenler 
Doğrudan Etki Dolaylı Etki Toplam Etki 

PL 
HİD 

0,25 0,89*0,61=0,54 0,79 

İT 0,61 - 0,61 

PL: Paternalistik Liderlik; İT: İş tatmin; HİD: Hizmet İnovasyon Davranışı; 

Paternalistik liderliğin hizmet inovasyon davranışı üzerindeki doğrudan, iş tatmininin aracılık etmesi ile 

ortaya çıkan dolaylı ve toplam etkileri Tablo 4’te verilmiştir.  Tablo 4 incelendiğinde, paternalistik liderliğin 

hizmet inovasyon davranışı üzerinde 0,25 birimlik doğrudan etkiye sahipken,  iş tatmininin aracılık etmesi ile 

0,54 birimlik dolaylı bir etkiye ve toplam 0,79 birimlik toplam etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada paternalistik liderliğin hizmet inovasyon davranışı üzerine etkisi ve iş tatminin aracılık rolü 

araştırılmıştır.  Araştırma sonucunda iş tatminin paternalistik liderliğin hizmet inovasyon davranışı üzerine 

etkisinde aracılık rolünün olduğu görülmüştür. Hizmet sektöründe çalışanların iş tatmin düzeyleri ve 
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yöneticilerin tutum ve davranışları hizmet inovasyon davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sağlık 

hizmetlerinde hizmeti üretenlerin doğrudan çalışanlar olması bu çalışmanın önemini artırmaktadır. 

Yöneticilerin beklenilen tutum ve davranışları sergilemeleri, çalışanların yeterli iş tatmin düzeyinde olmaları 

işe olan bağlılıklarını ve motivasyonlarını arttırarak yeni hizmetler üretmelerine destek olacaktır.  

Araştırma sonuçlarına göre paternalistik liderliğin hizmet inovasyon davranışını etkilediği, alt boyutlardan 

ahlak ve yardımseverlik ile hizmet inovasyon davranışı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu, 

otoriterlik ile hizmet inovasyon davranışı arasında ise negatif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. 

Yapılan literatür taramasında ilgili konuda yapılan araştırmalarında benzer sonuçların elde edildiği 

görülmüştür. Chen vd. (2014) tarafından yapılan çalışmada paternalistik liderliğin üç boyutunun da çalışan 

performansı ile ilişkili olduğu, yardımseverlik ve ahlak boyutlarının çalışan performansı arasında pozitif, 

otoriterlik boyutu ile çalışan performansı arasında ise negatif bir ilişkinin olduğu ifade edilmiştir. Kurt (2013) 

tarafından yapılan bir araştırmada da paternalistik liderliğin yardımseverlik boyutu ile çalışanların işlerine 

yaratıcı katılım algıları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu ve otoriter boyutu ile yaratıcı katılım algısı 

arasında düşük düzeyde negatif ve anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Cheng vd., (2004) ve Aslan (2015) 

tarafından yapılan çalışmalarda paternalistik liderliğin çalışan performansı üzerine olumlu etkisi olduğu, 

Tekin (2019) tarafından yapılan çalışmada ise paternalistik liderliğin çalışan performansını kısmen etkilediği, 

Aycan (2006) tarafından yapılan çalışmada paternalistik liderlik ile otoriter liderlik türleri arasında negatif 

yönlü bir ilişki olduğu ve Sheer (2010) tarafından yapılan bir çalışmada paternalistik liderliğin otoriter boyutu 

ile çalışanların işe yaratıcı katılım davranışı arasında negatif bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Sağlık 

çalışanları üzerinde yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Uysal vd. (2012) tarafından sağlık 

çalışanları üzerinde yapılan bir çalışmada çalışanların paternalistik liderlik algısının iş üretkenliğini artırdığı 

belirtilmiştir. Yaman (2011) tarafından 301 sağlık çalışanı üzerine yapılan bir çalışmada sağlık çalışanlarının 

paternalistik liderlik boyutlarından iyiliksever ve ahlaki liderlik davranışlarının, sağlık çalışanlarının iş 

performansı üzerinde pozitif etkisinin olduğu belirlenmiştir. Buna göre sağlık kurumlarında yöneticilerin 

çalışanlarına karşı yardımsever olmaları, ahlaki davranmaları çalışan davranışlarını olumlu yönde 

etkileyebileceği söylenebilir. 

Araştırmada paternalistik liderliğin iş tatmini üzerinde de etkisinin olduğu görülmüştür. Ahlak ve 

yardımseverlik ile iş tatmini arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu, otoriterlik ile iş tatmini arasında 

negatif bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulguları daha önce yapılmış çalışma bulgularıyla 

paralellik göstermektedir. Yapılan araştırmalar liderlik tarzının iş tatmini üzerinde etkisinin olduğunu 

göstermektedir. Chiok Foong Loke (2001) tarafından Singapur’da hemşireler üzerinde yapılan araştırmada, 

Ahmad vd.  (2013) tarafından Malezya’da sağlık çalışanları üzerinde yapılan araştırmada ve Hamidifar (2010) 

tarafından İran’da yapılan bir çalışmada, liderlik tarzı ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu 

görülmüştür.  Yapılan araştırmalarda liderlik yaklaşımları arasında yer alan paternalistik liderlik tarzının da 

iş tatmini üzerinde etkisinin olduğu görülmüştür (Pellegrini ve Scandura 2006; Tekin 2019; Uysal vd., 2012; 

Köksal 2011). Pellegrini ve Scandura (2006), Türkiye’de İstanbul ve Gebze’deki beş farklı sektörde çalışanları 

kapsayan araştırma sonucunda, paternalistik liderlik ile iş tatmini arasında pozitif ilişki olduğunu, Uysal vd. 

(2012) hastane çalışanları üzerinde yaptıkları çalışmada, paternalistik liderlik algısının iş üretkenliğini 

artırdığını ifade etmişlerdir. Benzer şekilde Köksal (2011) kültürel bir yaklaşım olarak ifade ettiği paternalistik 

liderliğin iş tatmini ve çalışan performansında bir artış yarattığını, Tekin de (2019) paternalistik liderliğin iş 

tatmini üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Uçar (2019) tarafından yapılan 

çalışmada paternalistik liderliğin yardımseverlik ve ahlak boyutlarının iş tatmini arasında pozitif bir ilişki 

olduğu, otorite ve iş tatmini arasında ise negatif bir ilişki olduğu belirtilmiştir. Buna göre yöneticilerin 

paternalistik liderlik tarzını benimsemelerinin çalışanların iş tatmin düzeylerini artırdığı söylenebilir. 

Araştırmada iş tatmininin hizmet inovasyon davranışı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkininin olduğu 

görülmüştür. Korkmazer ve Ekingen (2017) iş tatminin çalışanların verimliliğini artırdığını ifade etmişlerdir. 

Niu (2014) Tayvan’da beş hizmet sektörü üzerinde yapmış oluğu çalışmada iş tatmininin inovasyon 

davranışını olumlu yönde etkilediğini ifade etmiştir. Şeşen (2010b) tarafından hizmet sektöründe yapılan bir 

araştırmada, iş tatmini ile hizmet inovasyonu arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu ve iş 

tatmininin iç girişimci davranışını da etkileyebileceği belirtilmiştir. Meydan (2011) iş tatminin çalışanların iç 

girişimcilik davranışları ile anlamlı ve pozitif bir ilişkisi olduğunu ifade etmiştir. 
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Sağlık sektöründe ve diğer sektörlerde yapılan birçok araştırmanın sonucuna göre paternalistik liderliğin 

birçok örgütsel değişken üzerinde olumlu etkiler yaptığı görülmektedir (Kılınç, 2018). Ayrıca iş tatminin 

örgütsel değişken üzerinde aracılık rolü ile ilgili çalışmaların da olduğu belirlenmiştir. Kahya (2013) iş 

tatminin, örgütsel sinizm ve iş performansı arasında aracılık rolünün olduğu, Anafarta (2016) örgütsel destek 

ve işten ayrılma niyeti arasında iş tatmininin aracılık etkisinin olduğunu ifade etmişlerdir. Benzer şekilde 

Gürbüz vd. (2010)  örgütsel faktörler ile iç girişimcilik davranışı arasında iş tatminin aracılık etkisinin 

olduğunu, Şeşen  (2010b) adalet algısı ile tükenmişlik davranışı ilişkisinde iş tatminin aracılık rolünün 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Yapılan literatür taraması ve araştırma sonuçlarına göre paternalistik liderlik tarzının çalışanlar ve işletme 

çıktıları üzerinde azımsanamayacak bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Araştırma sonucu elde edilen bu 

bulgular yöneticilere önemli doneler sunmaktadır. Yöneticilerin çalışanlara karşı olan ahlaki ve yardımsever 

davranışları çalışanların iş tatmin düzeylerine ve yaratılmak istenen inovasyonlara katkı sağlayacaktır. 

Yapılan araştırma sonuçları da bunu açıkça göstermektedir. Bu bağlamda, hedefleri doğrultusunda başarıya 

ulaşmak isteyen, hizmet çıktılarını güçlendirme çabası içinde olan, etkililiğini ve verimliliğini artırmak isteyen 

hizmet işletmelerindeki yöneticilerin sergileyecekleri liderlik tarzlarının doğrudan çalışanların iş tatmini ve 

hizmet inovasyon davranışı üzerinde etkileri olduğunu bilerek hareket etmelidirler.  

Araştırma, araştırmaya katılanların değerlendirmeleriyle sınırlıdır. Araştırma kapsamı ve geçerliliğinin 

artırılması için araştırmanın başka hastanelerde başka gruplar üzerinde de yapılması önerilmektedir.  
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, çalışanların kullandıkları teknoloji nedeniyle maruz kaldıkları 

teknostresin ölçülmesidir. 

Yöntem – Çalışmanın amacından hareketle teknostresle ilgili kavramsal çerçeve oluşturulmuş ve 

teknoloji edinimi yoğun bir sektör olan tekstil işletmelerinde Kahramanmaraş bağlamında Ayyagari 

vd. (2011) tarafından oluşturmuş olduğu ölçek uyarlanarak 346 kişiden oluşan bir örnekleme 

uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans, güvenirlik, tanımsal istatistikler, varyans testleri, 

korelasyonlar, Keşif Amaçlı Faktör Analizi (EFA), Doğrulayıcı Faktör Analizi (CFA) ve Yapısal 

Eşitlik Modeli (SEM) uygulanmıştır. 

Bulgular – Analiz sonuçları teknostres düzeyinin çalışanlarda yüksek olduğunu göstermektedir. Bu 

kapsamda kişilerin iş yerindeki davranışlarını etkileyen aracı unsurların teknostresle önemli ölçüde 

ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca aracı unsurların teknolojik unsurları yarı yarıya etkilediği ve 

aracı özelliklerin de teknostresin sonuçlarından % 24 oranında etkilendiği ortaya konulmuştur.  

Tartışma – Çalışmadan elde edilen sonuçlar mevcut durumda çalışanların kullandıkları teknoloji 

nedeniyle teknostrese maruz kaldıklarını göstermektedir. Düşük gelir grubunda yoğunlaşan 

örneklemin nitelik bakımından da düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda işletmelerin 

rekabetçiliğinin artırılması için çalışanların güçlendirilmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Son 

olarak konuyla ilgili çalışma yapacak olanların ve uygulayıcıların kullanabilecekleri strateji ve taktik 

öneriler sunulmuştur. 
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Purpose – The aim of this study is to measure the technostress that employees are exposed to due to 

the technology they use. 

Design/methodology/approach – Based on the purpose of the study, a conceptual framework 

related to technology has been established and Ayyagari et al. (2011), the scale created by it was 

adapted and a sample of 346 people was applied. Frequency, reliability, descriptive statistics, 
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and Structural Equation Model (SEM) were applied in the analysis of the data. 
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technological elements in half and intermediary properties are affected by the results of technology 

by 24 percent. 

Discussion – The results obtained from the study show that currently employees are exposed to 

technology due to the technology they use. Considering that the sample concentrated in the low 

income group is also low in terms of quality, it is revealed that employees should be empowered to 

increase the competitiveness of the enterprises. Finally, the strategies and tactical suggestions that 

the practitioners and practitioners can use are presented. 
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1. GİRİŞ 

Teknolojik gelişmeler toplumsal yapıyı küreselleşme ile birlikte sürekli değiştirmekte ve örgütlü yapılarda 

teknolojiye uyum süreçleri önemli farkların oluşmasına yol açmaktadır (Ahmad ve diğerleri, 2009: 103). Bu 

gelişmeler neticesinde örgüt yapıları yeniden şekillenmekte ve değişime uyum sağlama konusunda 

teknolojiden kaynaklanan stresi ifade eden teknostres kavramı da yazında yerini almaya başlamaktadır 

(Ayyagari, 2012: 18). Günümüz iş konjonktüründe teknolojiye bağlı olarak gelişen yeni örgütsel kavramlar 

etkilerini gelişen teknoloji ile giderek artırmaktadır (Chen, 2015: 65).  

İnsanlık tarihi boyunca tekerleğin icadından ampüle kadar pek çok gelişmenin sosyal yaşamı farklı biçimlerde 

şekillendirdiği görülmektedir (Çoklar ve Şahin, 2011: 171). Böylece günümüz gereksinimlerini karşılamaya 

yönelik olarak çalışanlardan beklentiler çoğunlukla teknolojik süreçlere uyum bağlamında gerçekleşmektedir 

(Hudiburg, 1989: 767). Bu sayede bireylerin iş yaşamında karşılaştıkları güçlükler arasında teknolojiye uyum 

sağlamaya yönelik gerçekleşen stres de önemli yer teşkil etmektedir. Ancak teknoloji sayesinde insanlar temel 

ve özel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için daha etkin üretim sistemlerinin elde etmiştir (Ragu-Nathan ve 

diğerleri, 2008: 417). Buna ek olarak Shu ve diğerleri (2011: 923) geleceğe yönelik beklentilerinde artık daha 

çok teknolojik entegrasyonun yaşanacağı ve internet gibi unsurların iş süreçlerinde daha sık kullanılacağını 

iddia etmektedir. Sistemlerdeki teknoloji ihtiyacı arttıkça bireylerden beklenen performansın da teknolojinin 

elverdiği ölçüde daha yüksek olması sağlanırken, çalışanların teknostresle başa çıkmak için kendilerini sürekli 

olarak geliştirmeleri gerektiği vurgulanmaktadır (Srivastava ve diğerleri, 2015: 355). 

Teknolojik devrim, bilgi toplumu ve gelişen teknolojinin bir gereği olarak mobil cihazlarla birlikte hiç olmadığı 

kadar hızlı yayılmasına ve işletmelerin rekabette kendilerini ayakta tutabilmek için sürekli gelişim 

sergilemelerine yol açmaktadır (Şahin ve Çoklar, 2009: 1437). Buradan yola çıkarak teknolojik dönüşüm 

bakımından önemli bir gelişme kaydeden Kahramanmaraş tekstil sektörünün bu yönde henüz incelenmediği 

gözlenmiştir. Böylece bu araştırmada Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı tekstil işletmelerinde 

çalışanların teknostres düzeylerinin belirlenmesi ve elde edilecek alt boyutlar arasındaki ilişkilerin ortaya 

konulmasının önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. Oluşturulacak araştırma modelini 

kullanarak yazında daha fazla çalışmanın olması sayesinde karar vericilerin daha isabetli kararlar vererek 

sektörün en önemli problemlerinden birisi olan katma değerin artırılmasında etkin sonuçlar elde edileceği 

öngörülmektedir. 

Böylece bu çalışmada Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren tekstil işletmelerinde nicel bir çalışmayla 

teknostresin ölçümü sağlanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak konu ile ilgili önceki çalışmalar konu, kapsam ve 

yöntemleri açısından incelenerek mevcut çalışmanın araştırma deseni ortaya konulmuştur. Nicel tarama 

yöntemi üzerinden şekillenen çalışmada Ayyagari ve diğerleri (2011) tarafından geliştirilmiş olan teknostres 

ölçeği adapte edilerek kullanılmıştır. Evren olarak Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na (KMTSO) 

kayıtlı üyelerden iplik, dokuma, örme ve tekstil gruplarının toplam sayısı olan 952 işletmenin olduğu 

belirlenmiştir. Bu işletmelerden örnekleme yapıldığında %2 hata terimi ile 346 işletmeye ulaşılması gerektiği 

gözlenmiştir. Verilerin toplanması için demografik verileri içeren (yaş, cinsiyet, gelir ve kıdem ile pozisyon) 

formla birlikte toplam 48 önermeden oluşan Likert tipi bir ölçek uygulanmıştır. 

Çalışma kapsamında 346 kişiden veri toplanarak elde edilen verilerin girişi SPSS ortamında yapılmıştır. 

Analizler kapsamında ilk başta güvenirlik, tanımsal istatistikler ve korelasyonlar incelenmiştir. Daha sonra 

Ayyagari vd. (2011)’nin boyutlarının bu örneklemde de doğrulanıp doğrulanmadığının belirlenmesi için Keşif 

Amaçlı Faktör Analizi (EFA) ile Doğrulayıcı Faktör Analizi (CFA) yapılmıştır. Ayrıca çalışmanın temel amacı 

olan teknostresle ilgili teknolojik özelliklerin aracı unsurlar ve teknostresin sonuçlarından nasıl etkilendiğinin 

ölçümü için Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) sınanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde 

teknolojik özelliklerin aracı değişkenlerden %50 oranında etkilendiği ve aracı özelliklerin de teknostresin 

sonuçlarından %24 oranında etkilendiği ortaya konulmuştur. 

2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

Brod (1982)’un teknostresi tanımlamasından sonra yazında konu ile ilgili pek çok çalışmanın yapıldığı 

gözlenmektedir. Çalışmanın bu kısmında bu çalışmaların konuları, yöntemleri ve bulguları ile ilgili bilgiler 

sunularak mevcut çalışmanın araştırma deseni için katkılarından söz edilecektir. İlk olarak Ahmad ve diğerleri 

(2009: 103) tarafından Malezya bağlamında bir çalışmayla teknostresin örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerinin 
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incelemiş olduğu gözlenmektedir. Çalışmada nicel bir yöntem olan anket yöntemi benimsenmiş ve sonuç 

olarak teknostresin örgütsel bağlılığı azalttığı ortaya konulmuştur. Yine kütüphaneler üzerinde 

gerçekleştirilen bir araştırmada Harper (2000: 18) gelişen teknolojinin stres düzeylerini artırdığı sonucuna 

ulaşmıştır. Ayyagari (2012: 18) ise, iş yükünün artan teknolojik gereksinimlerle çalışanlar üzerindeki etkilerini 

664 kişi üzerinde yapmış olduğu anket çalışmasıyla ortaya koymuştur. Sonuç olarak artan iş yükünün 

bireylerin performansını olumsuz etkilediği belirtilmektedir. 

Bunlara ek olarak Ayyari ve diğerleri (2011: 831) tarafından teknostresin belirleyicileri ve sonuçlarının 

incelendiği çalışmada 661 kişiden elde edilen verileri yorumlamaktadırlar. Buna göre teknostresin normal 

stresin etkenlerinin yanında ek stressörlerden de etkilendiği ortaya konulmaktadır. Benzer biçimde Chen’in 

(2015: 65) teknostresin ölçümüne yönelik ölçek geliştirme çalışmasında 221 kişiden elde ettiği verileri 

kullanmaktadır. Çalışma sonunda geçerli ve güvenilir bir ölçeğin geliştirilmiş olduğu iddia edilmektedir. Yerli 

yazında henüz gelişmeye başlayan bir alan olduğu için bu ölçeğin kullanılacağı çalışmaların Çin bağlamında 

elde edilen bulgularla Türkiye bağlamında elde edilecek bulguların kıyaslanmasını sağlayacağı 

öngörülmektedir. Benzer biçimde Hudiburg (1989: 767) da teknostresin ölçümüne yönelik bir araştırma 

yapmıştır.  

Türkiye bağlamında yapılan bir çalışma da Çoklar ve Şahin (2011: 171) ise bilgi işleme teknolojilerinde 

çalışanların teknostres düzeylerini belirlemeye yönelik bir çalışma yaptıkları gözlenmektedir. Toplamda 287 

kişiden toplanan verilerin analizinde hızla gelişen bir alan olmasına rağmen bilgi işlemde çalışanların 

ortalama düzeylerde teknostresi tecrübe ettikleri ortaya konulmaktadır. Yine ülkemiz bağlamında Çoklar ve 

Şahin (2009:1437) yapılan başka bir çalışmada 765 kişiden topladıkları verilerle sosyal ağların kullanıcılar 

üzerindeki oluşturduğu teknostres ölçülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde ailenin 

gelir düzeyinin deneyimlenen teknostreste farklılıklar ortaya koyduğunu göstermektedir.  

Sosyal medya kullanımı üzerinden gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise Maier ve diğerleri (2015: 275) stres 

düzeyi arttıkça sosyal medya kullanımının azaldığını tespit etmiştir. Ragu-Nathan ve diğerleri (2008: 417) ise 

nihai kullanıcıların gözünden teknostresi konu edinen bir çalışma yapmıştır. 608 kişilik örneklemden elde 

edilen bulgular incelendiğinde teknostesin iş tatminini azaltan etkiye sahip olduğu görülmektedir. Örgütsel 

süreçlerin yanında teknostresin insan vücudu üzerine etkilerini inceleyen çalışmaların da olduğu 

görülmektedir. Nitekim Riedl (2012: 18) ve Riedl ve diğerleri (2012: 61) teknostres ile kişinin fizyolojisinde de 

önemli zararların oluşabildiğine dikkat çekmektedir. Böylece teknoloji kullanımının yoğunluğunun bireyler 

üzerindeki etkilerinin incelenmesine yönelik çalışmalar da yapılmıştır. Bu konuda Salanova ve diğerleri (2013: 

422) yoğun biçimde kullanan 397 kişilik bir grupla teknolojiyi yoğun kullanmayan 675 kişilik bir örneklemin 

kıyaslamasını gerçekleştirmiştir. Araştırmasının sonuçları incelendiğinde bilgi ve iletişim teknolojilerini 

yoğun olarak kullananların teknostres algılarının istatistiki olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu 

belirlenmiştir. 

Öte yandan sistemlerin kullanımında bireyin kendisini yeterli hissetmesinin tecrübe ettiği stresi azaltan bir 

etkisinin olduğuna yönelik bulgular da Shu ve diğerleri (2011: 923) tarafından sunulmaktadır. Böylece kişilerin 

teknolojiye adaptasyonunun sağlanmasının yaşadıkları stresi azaltan bir etkisinin olabileceği anlaşılmaktadır. 

Kişilerin yaşadıkları stresin iş ortamına yansımalarını inceleyen çalışmasında Srivastava ve diğerleri (2015: 

355) deneyime açıklık, nevrotiklik, uyumluluk, vicdan ve dışadönüklük ile etkileşime girme hususlarında 

teknostresin önemli dezavantajlar ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili pek çok çalışması 

bulunan Tarafdar ve diğerleri (2007: 301), Tarafdar ve diğerleri (2014: 51), Tarafdar ve diğerleri (2015: 103) ve 

Tarafdar ve Ragu-Nathan (2010: 303) iş performansının teknostresten olumsuz etkilendiğini ortaya 

koymaktadır. Bu kapsamda Tarafdar ve diğerleri (2007: 301) teknostresin üretkenlik üzerindeki etkilerini 

incelemiş ve olumsuz etkilerinin olduğunu belirtmektedir. Tarafdar ve diğerleri (2014: 51) ise 237 personelden 

topladığı verilerde satış personelinin yaşadığı teknostresin özellikle iş güvensizliği boyutunda önemli negatif 

etkilerinin olduğunu dile getirmektedir. Bunlara ek olarak Tarafdar ve Ragu-Nathan (2010: 303) teknostresin 

bilgi iletişim teknolojileri kullanıcıları üzerindeki etkilerini nihai kullanıcıların tatmini ve performansı 

üzerinden değerlendirmektedir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar bilgi iletişim teknolojilerinin inovasyon ve üretkenlik için kullanışlı araçlar 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmaların yanında bölgesel düzeyde teknostresin etkilerini ölçmeye 

çalışan araştırmaların da bulunduğu gözlenmektedir. Tu ve diğerleri (2005: 77) Çin bağlamında yaptığı 
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çalışmasında bilgisayar kaynaklı teknostresi incelemektedir. Umar ve diğerleri (2013: 68) ise Nijerya 

bağlamında örgütsel bağlılık ile teknostres arasındaki ilişkiyi toplamda 50 kişiden oluşan bir örneklemle 

çalışmıştır. 

Bütün bu çalışmalar bir arada değerlendirildiğinde teknostresin henüz yeni bir kavram olmasından kaynaklı 

olarak çalışmaların sayısının kısıtlı olduğu ve alanyazının yeni şekillenmeye başladığı gözlenmektedir. Bu 

durum mevcut çalışma açısından elde edilecek sonuçların kıyaslanması adına önemli bir kısıt oluştursa da 

konunun Çoklar ve Şahin (2011: 171) ve Şahin ve Çoklar (2009: 1437) haricinde yerli yazında çalışılmamış 

olduğu belirlenmiştir. Böylece mevcut çalışma ile yerli yazındaki çalışma eksikliğinin giderilmesi sağlanarak 

uluslararası yazındaki durumun ülkemizle kıyaslanması da sağlanacaktır. Bu durumda elde edilecek 

bulguların teknoloji yönetim süreçlerinin şekillendirilmesinde işletme yöneticilerinin de önemli faydalar 

görmesini sağlayacaktır. 

3. TEKNOSTRESLE İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Stres organizmanın ortaya çıkan yeni duruma ayak uydurmada karşılaştığı fiziksel ve ruhsal tepkilerin 

toplamıyken (Çoklar ve Şahin, 2011: 171) teknostres teknolojik gelişmenin ortaya çıkardığı ve bireyin iş 

performansı üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkarabilecek bir durum olarak tanımlanmaktadır (Ahmad ve 

diğerleri, 2009: 103). Kavramın ilk olarak Dr. Craig Brod tarafından 1984 yılında “The Human Cost of the 

Computer Revolution” adlı kitabında ortaya atıldığı ifade edilmektedir (Shu ve diğerleri, 2011: 923; Tarafdar 

ve diğerleri, 2015: 103; Ayyari ve diğerleri, 2011: 831). Ancak Çoklar ve Şahin (2011: 171) çalışmalarında 

kavramın Weil and Rosen tarafından 1997 yılında ortaya atıldığını iddia etmektedir. Bu kapsamda yapılan 

tanımlama ile ilgili çalışmalarda ortak noktanın bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişime ayak uydurmada 

bireyin tecrübe ettiği stres olduğu anlaşılmaktadır (Ayyagari, 2012: 18). Teknostresin kaynakları ile ilgili 

yapılan çalışmalarda bu olgunun değişime açık olmama, eğitimsizlik, artan iş yükü, standartlaşma eksikliği 

ve işteki rollerin değişimi gibi faktörlerden bahsedilmektedir (Chen, 2015: 65). Sonuçları açısından 

incelendiğinde iş tatmini ve performansı, örgütsel bağlılık ve işe devamda isteksizlik gibi unsurların 

bulunduğu gözlenmektedir. Ayrıca teknostresin bireylerde kaygı bozukluğu gibi hallere de yol açabileceği 

belirtilmektedir (Çoklar ve Şahin, 2011: 171). 

Tanımlama, neden ve sonuçları ile ilgili bilgiler bir arada değerlendirildiğinde teknoloji kaynaklı olarak 

yaşanan stresin iş ortamını olumsuz etkileyeceği ortaya çıkmaktadır. Harper (2000: 18)’a göre algılanan 

teknostres bireylerin ve işletmelerin finansal kayıplar yaşamasına da neden olabilmektedir. Dolayısıyla 

kavramın profesyonel yönetimlerce teknoloji yönetim süreçlerinde sürekli göz önünde bulundurulması 

gereken bir husus olduğu anlaşılmaktadır. Hudiburg (1989: 767) ise teknostresin bireylerin ve örgütlerin 

profesyonel hayatlarında önemli etkilerde bulunabileceğini ifade etmektedir. Maier ve diğerleri (2015: 275) ise 

teknostresin teknoloji kaynaklı dürtülerle ilgili olduğunu belirtirken bu konu ile ilgili çalışanların 

güçlendirilmesinin önemli katkıları olabileceğinden bahsetmektedir. Son olarak Tarafdar ve diğerleri (2015: 

103) değişime ayak uydurmaya yönelik kişinin yaşadığı zorlukların bütün toplumu etkileyebilecek 

sonuçlarının olabileceğine dikkat çekmektedir. 

Bütün bu bilgiler bir arada değerlendirildiğinde stresin düzeyinin kişinin motivasyonunda tolere edilebilecek 

seviyede yaşandığında katkısının olduğu, ancak yüksek seviyelerde olduğunda da iş performansını azalttığı 

ortaya çıkmaktadır. Teknostres ise kişilerin bilgisayar ya da bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yaşadığı 

uyumdan ortaya çıkan bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Akışta da bahsedildiği üzere, işletmeler için 

önemli faydalar sağlayabileceği gibi işletmenin topyekûn olarak performansının düşmesine de neden 

olabilmektedir. Buradan konunun daha derin bir perspektiften incelenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Yazındaki çalışmalar incelendiğinde teknostresin ölçümüne yönelik olarak çalışmalar genelde kavramın kendi 

boyutları üzerinden incelemektedir. Ancak Ayyagari vd. (2011) kavramı teknolojik özellikler, aracı özellikler 

ve sonuçları bağlamında ele almaktadır. Ampirik olarak teknostres düzeyinin sadece ölçümünün pek bir 

anlam ifade etmeyeceği öngörüldüğünden bunun bahsedilen boyutlar bakımından incelenmesinin daha fazla 

bulgu elde edilmesini sağlayacağı düşünülmüştür. Böylece mevcut çalışmanın kavramsal çerçevesi üç temel 

boyutun alt boyutlarıyla birlikte incelenmesi yöntemiyle sunulacaktır. 
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3.1. Teknolojik Özellikler 

Teknolojinin gelişimi tekerleğin icadından günümüze kadar pek çok sosyal değişimi karşımıza çıkarmaktadır. 

Böylece insanoğlu eskiden yaptığı şeylerden daha fazlasını ortaya çıkarabilir hale gelirken buna ayak 

uydurmada kısıtlar yaşandığı için teknostres ile başa çıkmak durumunda kalmaktadır. Yaşanan hızlı değişim 

neticesinde işletmeler ve toplumun kendisini teknolojiye adapte etmesi hayli güç bir süreç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Teknostresle ilgili boyutlar arasında teknolojik özellikler de olgunun ortaya çıkmasında etkili sonuçlar 

doğurmaktadır. Böylece kullanışlılık, karmaşıklık ve güvenirlik bağlamında farklı etkilerinin olabileceği 

değerlendirilmektedir (Chen, 2015: 65). Üretim sistemlerindeki değişime paralel olarak süreçlerdeki 

yenilenmenin bireylerin iş güvensizliği ile ilgili algıları üzerinde etkiler yaptığı da belirtilmektedir (Harper, 

2000: 18). Yeni çıkan teknoloji ile birlikte işlerini kaybetme korkusunun da teknostresin önemli boyutları içinde 

yer aldığı gözlenmektedir. Salanova ve diğerleri (2013: 422) ise teknolojik değişim devam ettiği sürece 

insanların işlerini kolaylaştıracağını ancak teknostresin bireylerin yetkinliklerinin artırılmasıyla birlikte 

hafifleyebilecek bir durum olduğuna dikkat çekmektedir. Tarafdar ve diğerleri (2007: 301) ise teknostresin 

üretkenliği azalttığını iddia etmektedir. 

Bu bilgiler bir arada değerlendirildiğinde teknostresin teknolojik özelliklerle ilgili boyutunun kullanışlılık, 

güvenirlik ve karmaşıklıktan ibaret olduğu gözlenmektedir. Kullanışlılık ve güvenirliğin örgütsel süreçlere 

katkı sağlaması beklenirken karmaşıklığın örgütsel dirence neden olabileceği düşünülmektedir. Bu boyutların 

etkilerinin daha ayrıntılı bir şekilde sunulabilmesi için ayrı başlıklar halinde gösterilmiştir. 

3.1.1. Kullanışlılık 

Teknoloji bireylerin ve toplumların karşılaştıkları yeni durumu kendi avantajına çevirerek toplumsal ve kişisel 

gelişimi sağlaması açısından kullanışlı bir kavramdır. Ancak teknolojinin yoğun kullanımı karmaşayla birlikte 

güvensizliği tetiklediği için belirsizlikler ortaya çıkarabilmektedir (Ahmad ve diğerleri, 2009: 103). Teknoloji 

sayesinde insanlar eskiden daha güç biçimde yapabildiklerini günümüzde daha kolay bir biçimde 

yapabilmektedir. Böylece teknoloji edinim süreçlerinde kullanışlılığın önemli avantajlar sağlayabileceği 

değerlendirilmektedir (Ayyari ve diğerleri, 2011: 831). Bunlara ek olarak Ragu-Nathan ve diğerleri (2008: 417) 

işlemleri kullanışlılıkla kolaylaştırmanın yanında strese de yol açarak iş performansını düşürebileceğini iddia 

etmektedir. Benzer biçimde Shu ve diğerleri (2011: 923) otomasyon sistemlerinin işletmelerin örgütsel 

yapılarında önemli değişime neden olduğunu ve kullanışlılıkla elde edilen faydanın teknostres ile ortadan 

kalkabileceğini ifade etmektedir. Ancak Tarafdar ve diğerleri (2014: 51) teknostresin çalışanların 

yeterliliklerinin artırılmasıyla ortadan kaldırılabileceğini belirtmektedir. 

Böylece teknoloji ediniminde kullanışlılık nitelikli ve yeterliği yüksek insan kaynakları ile 

gerçekleştirildiğinde işletmenin fayda görmesini sağlayan bir husustur. Ancak getirdiği karmaşaya rağmen 

bireylerin tolere edebileceği stresten fazlasını yaratan ve performansı da düşüren edinimin işletmeye bir 

faydasının bulunmadığı gözlenmektedir. 

3.1.2. Karmaşıklık 

İnsan doğası gereği alışkanlıklarını devam ettirme eğilimindeyken günümüzde gerçekleşen değişimler 

insanların bütün alışkanlıklarını gözden geçirmesine neden olmaktadır. Böylece teknolojinin getirdiği 

kullanışlılığın yanında karmaşa da örgütlerin yapısını temelden değiştirebilmektedir. Teknoloji temelli olarak 

gerçekleşen değişimin insanların iş hayatında karmaşaya sebep olmaktadır (Ahmad ve diğerleri, 2009: 103). 

Hatta Ragu-Nathan ve diğerleri (2008: 417) bilgisayar teknolojileri kullanımının örgütlerde bireylerin kaygı 

düzeylerini artırdığını, Shu ve diğerleri (2011: 923) ise kaygının kaynağının yeterliğin düşük olmasına 

dayandığını ifade etmektedir. 

Bu bilgiler ışığında değerlendirildiğinde teknostresin karmaşa ile ilgili boyutunun tamamen kişilerin 

yeterlikleri üzerine şekillendiği anlaşılmaktadır. Netice itibariyle yeni teknoloji edinimi örgüt eğer öğrenme 

konusunda yeterince desteklenmezse problemler ortaya çıkarabilmektedir. 
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3.1.3. Güvenirlik 

Üretimde kullanılan teknolojiler ıskarta oranının düşürülmesine yönelik önemli avantajlar sağlamaktadır. 

Böylece daha etkin bir üretim sürecinin elde edilmesi sağlanabilmektedir. Ancak işletmenin artan 

performansının güvenirlikle ilgili hususlarda kaygılara neden olduğu ve bunun temel nedeninin de teknoloji 

ediniminin kendisi olduğu vurgulanmaktadır (Ayyagari, 2012: 18). Ragu-Nathan ve diğerleri (2008: 417) 

bilgisayar destekli sistemlerin kullanımının standartlaşma ve iş akışının kontrolü ile ilgili önemli avantajlar 

sağladığını göstermektedir. 

Bu bilgilerden hareketle teknoloji ediniminin süreçlerde güvenirliği yükselten bir unsur olduğunu, ancak 

niteliksiz elemanlarca kullanılan teknolojinin fayda yerine zarar sağlayabileceği değerlendirilmektedir. 

Böylece teknolojik özelliklerle ilgili teknostres boyutlarının incelenmesi sağlanmıştır.  

3.2. Aracı Özellikler 

Ayyagari (2011) teknostresle ilgili kavramsal çerçeve içinde aracı özellikler olarak değişime ayak uydurma, 

presenteizm ve kendini saklama konularına değinmektedir. Tarafdar ve diğerlerinin (2007) sınıflandırması 

teknostresin boyutlarıyla ilgilenirken bu sınıflandırma daha çok nedenleri ve sonuçları üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Aracı değişkenleri incelerken uyumluluk, gürültü, ergonomi, veri kaybı risli ve yetersiz 

bakım gibi çevresel etkenlerin de bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir (Çoklar ve 

Şahin, 2011: 171). 

Sonuç olarak aracı özellikler insan-makine etkileşiminde oluşabilecek her türlü olguyu içinde 

barındırmaktadır. Srivastava ve diğerleri (2015: 355) bunun bireyin kişiliği ile ilgili olduğunu 

belirtmektedirler. Tarafdar ve diğerleri (2015: 103) ise geçiş teorisi üzerinden konuyu inceleyerek etki yapılan 

bir unsurun diğer faktörler üzerinde de etkileme potansiyeline vurgu yapmaktadır. Ancak teorik çerçevenin 

oluşturulması açısından bu kadar fazla boyutun incelenmesi mümkün olmadığı için aracı özellikler 

kapsamında değişim, presenteizm ve saklanma ele alınacaktır. 

3.2.1. Değişime Ayak Uydurma 

Değişim insanların etkileşimi devam ettiği sürece sürekli devam eden ve kendi dinamikleri bakımından da 

yenilenen bir yapıdadır. Teknoloji sayesinde bireylerin ortaya çıkan yeni duruma adapte olabilmeleri için 

avantajlar elde ettikleri bildirilmektedir (Ahmad ve diğerleri, 2009: 103). Böylece değişen koşullara insanların 

ve örgütlerin tam olarak adapte olabilmeleri amaçlanırken yeni durum bireylerin adapte olma yeteneklerinin 

düşük olması gibi durumlarda krizlere yol açarak belirsizliği ve kişilerin algıladıkları teknostresi 

artırmaktadır. Ancak Ayyagari (2012: 18) kişilerin yeterince desteklenmelerinin adaptasyon sürecini daha az 

zararla atlatılmasına yol açtığını ileri sürmektedir. Ayrıca Ayyari ve diğerleri (2011: 831) değişimin insanlara 

yeni konularda inisitayif alma kabiliyetini kazandırdığını göstermektedir. Öte yandan değişimin beraberinde 

getirdiği geçiş, güvenlik, kurulum ve sürdürülebilirlik maliyetleri üzerinden konuyu inceleyerek gereksiz 

değişimin örgüte bir faydasının olmayacağı da gösterilmektedir (Maier ve diğerleri, 2015: 275). Sonuç olarak 

her koşula çalışanların ayak uydurmalarının gerekliliği vurgulanmaktadır (Ragu-Nathan ve diğerleri (2008: 

417). 

Yeni gelişen koşullara ayak uydurma teknostresin düzeyini belirleyen önemli hususlardan birisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kişilerin yetkinliklerinin bu boyutta anlamlı farklılıklar ortaya koyacağı 

değerlendirilmektedir. 

3.2.2. Presenteizm 

Çiçeklioğlu ve Taşlıyan (2019: 3) tarafından presenteizm, çalışanların hastalanmalarına, ruhsal ve fiziksel 

açıdan problemli olmalarına rağmen işyerlerinde olmaları ve düşük verimlilik düzeyinde çalışmaları olarak 

tanımlanmaktadır. Ayyari ve diğerleri (2011: 831) ise presenteizmi çalışmalarında kullanıcıların teknolojinin 

ne kadarına ulaşabildikleri şeklinde tanımlamıştır. Ancak kavram kişinin işte fiziken var olup sürekli başka 

işlerle uğraşması anlamına gelmektedir. Shu ve diğerleri (2011: 923) bu durumu önlemek için kişilerin 

kendilerini öne çıkarabilecekleri şekilde yetkinliklerinin artırılmasını önermektedir. Tarafdar ve diğerleri 

(2015: 103) ise görev temelli olarak insanların örgütlenmesinin sağlanmasının bu tür davranışların önüne 

geçebileceğini savunmaktadır. Sonuç olarak her ne şekilde olursa olsun kişinin işteymiş gibi yapmasının 
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önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda teknoloji kullanımı bir yandan da etkin denetimi sağladığı için 

önemli avantajlar sağlamaktadır. 

3.2.3. Kendini Saklama 

Kişinin teknoloji ile ilgili yaptığı işleri başkalarının görmesini engellediğini düşünmesi olarak 

tanımlanabilecek bu kavram da teknostresin önemli kaynaklarından birisidir (Ayyari ve diğerleri, 2011: 831). 

Başkaları tarafından izlenemeyeceğini düşünmesi kişinin farklı ortamlarda kendisini değerlendirmesi gibi 

sonuçlar doğurabileceği gibi izlenme korkusu da önemli ölçüde teknostresi artırmaktadır. Ahmad ve diğerleri 

(2009: 103) farklı bölgelerde çalışanların merkezden uzaklaştıkça bu algılarının düştüğünü göstermektedir. 

Chen (2015: 65) ise bu algının yüksek olması durumunda bireylerin işe katılım oranlarının düşeceğine ve iş 

yükünün olduğundan daha ağır hissedilmesine yol açacağını iddia etmektedir. Shu ve diğerleri (2011: 923) 

böylesi algıya sahip olan kişilerin kaygı nedeniyle performansının da düşeceğini belirtmektedir. Son olarak 

Tarafdar ve Ragu-Nathan (2010: 303) işe katılımın özendirilmesinin faydalı olduğu algısını oluşturarak 

kişilerin kendini saklama ihtiyacı hissetmemelerine neden olacağını ifade etmektedir. 

Bütün bu bilgiler bir arada değerlendirildiğinde teknoloji sayesinde yapılan her şeyin log kayıtları 

tutulabilmektedir. Böylece bir kişinin bilgisayar ekranında mouse hareketlerini bile takip etmek mümkündür. 

Bu tür olanaklar bir yandan bireylerin gizliliğin ihlal edildiği kaygılarına yol açsa da denetim açısından 

yöneticilerin ellerini kuvvetlendirmektedir. 

3.3. Teknostresin sonuçları 

İşletmelerdeki teknolojik dönüşüm çalışanlar üzerinde teknostresin yaşanmasına neden olmaktadır (Ahmad 

ve diğerleri, 2009: 103). Ayyagari (2012: 18) teknostresin önemli bir husus olduğunu ve çalışanların fizyolojileri 

ile birlikte ruh hallerini de etkileyebileceğini ileri sürmektedir. Çoklar ve Şahin (2011: 171) ise teknostres ile 

birlikte işletmenin örgütsel yapısında güç mücadeleleri, rol çatışması, iş gücü kaybı ve hiyerarşik yapının 

bozulmaya uğraması gibi sonuçların ortaya çıkabildiğini vurgulamaktadır. Buna karşın Shu ve diğerleri (2011: 

923) bireylerin yeterliklerinin artırılmasıyla bunun etkilerinin ortadan kalkabileceğini veya hafifleyebileceğini 

ifade etmektedir. Sonolarak Umar ve diğerleri (2013: 68)’nin de ifade ettiği üzere teknoloji edinimi ile işgücü 

yeterlikleri arasında bir dengenin kurulması gerekmektedir. Böylece iş aile çatışması, gizliliğin ihlali, iş 

yükünün artması, rol çatışmaları, iş güvensizliği ve olumsuz etkilenme üzerinden bu bağlamın aktarımı 

gerçekleştirilecektir. 

3.3.1. İş aile çatışması 

Başarılı bir iş hayatının temelinde aile ile ilgili problemlerin işe yansıtılmaması gelmektedir. Ancak gelişen 

bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde aile üyelerinin işteyken de haberleşme olanaklarının olması ister 

istemez iş-aile çatışmasına zemin hazırlamaktadır. Bu kapsamda işletmelerde kimi zaman mesai içinde mobil 

cihazların kullanımının sınırlandırılması gibi uygulamalar yapıldığı gözlenmektedir. Hem aile hem de iş 

hayatında bireyler farklı rollere bürünmek durumundadır ve ikisinin de arzulanan noktalara gelebilmesi için 

bireylerin kendilerinden bir şeyler feda etmeleri ve adanmışlıkla davranmaları beklenmektedir (Ahmad ve 

diğerleri, 2009: 103). 

Bunlara benzer biçimde Ayyari ve diğerleri (2011: 831) evde işle ilgili ulaşılabilirliğin teknoloji sayesinde 

yüksek düzeylere çıkmasının problemler oluşturabileceğini ifade etmektedir. Ancak günümüzde pek çok kişi 

evden işlerini yürütmek durumunda kalmaktadır. Böylece aile ile iş arasında bireyler sürekli bir seçim 

yapmaktadır. Chen (2015: 65) ise gelişen teknoloji ile birlikte aile iletişiminin de bilgi iletişim teknolojilerine 

yansıdığını ve artık iş ve aile yaşantısının birbirinin içine çok fazla girdiğini ifade etmektedir. 

Bütün bu bilgilerden yola çıkarak teknostresin aile ilişkilerine zarar verebileceği görülmektedir. Bireylerin 

gününü planlayarak hem ailelerine hem de işlerine zaman ayırmalarının bu problemin üstesinden gelinmesini 

sağlayacağı öngörülmektedir.  

3.3.2. Gizliliğin Ortadan Kalkması 

Bilgisayarlı sistemlerde gerçekleştirilen bütün işlemlerin kayıtları tutulabilmektedir. Böylece kimin hangi 

işlemi ne zaman yaptığı veya yapmadığı sürekli olarak izlenebilmektedir. Bu durumda bireylerin kişilik 

haklarına tecavüz edildiğine dair kaygılar ortaya çıksa da mesai boyunca yapılan veya yapılmayan tüm işlerle 
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ilgili etkin denetim sağlanabilmektedir. Ulaşılabilirlik arttıkça denetlenebilirliğin de artması kişilerde 

teknostresin yaşanmasına neden olmaktadır (Ahmad ve diğerleri, 2009: 103). Bireyin kendi istediği şekilde bir 

yaşamdan ziyade istenilen hayatı yaşamaya zorlanması da stresin ortaya çıkmasının nedenleri arasında 

görülmektedir (Ayyari ve diğerleri, 2011: 831). 

Teknolojiyle kişisel bilgilerin depolanmasıyla ilgili gayet olumlu olanaklar sağlanırken, güvenliğin yeterince 

sağlanamaması durumunda ifşası da haysiyet cinayetlerine neden olabilmektedir. Böylece kişilerin örgüt 

içinde otonom hareketler yapmaya başlaması ve buna bağlı olarak yaratıcılıklarının körelmesi söz konusu 

olabilmektedir (Chen, 2015: 65). 

Sonuç olarak teknolojik olanaklar bireylerin etkin biçimde denetimini sağlarken kişilerin özel hayatına 

müdahale edecek biçimde uygulandığında teknostresin ortaya çıkardığı kaygıyı tecrübe etmelerine ortam 

sağlamaktadır. İşletme yöneticilerinin bu hususta ne çok sıkı ne de çok rahat bir denetim uygulaması 

gerekmektedir. 

3.3.3. İş yükü 

Teknoloji insanların iş yapma kabiliyetlerini artırırken diğer taraftan da bireyden beklentilerin artmasına 

neden olmaktadır. Böylece otonom hale getirilen süreçlerde aslında pek çok iş de birikebilmektedir. Böylece 

bireylerin hissettikleri teknostresin bir sonucu olarak kaygı ve ruhsal bozukluklarla birlikte fiziksel anomaliler 

de gelişebilmektedir (Ahmad ve diğerleri, 2009: 103). Böylece iş yükünün artması, karmaşıklığın yükselmesi, 

güvensizliğin artması ve güvenirliğin düşmesi gibi sonuçların ortaya çıkabileceği iddia edilmektedir 

(Ayyagari, 2012: 18). Buna ek olarak Ayyari ve diğerleri (2011: 831) ulaşılabilirliğin artmasının kişinin iş 

yükünün çok yüksek düzeylere çıkmasına neden olabileceğini göstermektedir. Chen (2015: 65) ise iş yükünün 

artmasının örgütsel vatandaşlık ve bağlılıkla ilgili düşürebileceğini ileri sürmektedir. Son olarak Harper (2000: 

18) iş yükünün artmasının aşırı bilgi yüklenmesine yol açabileceğini ve kişilerin karar vermede 

zorlanabileceklerine dikkat çekmektedir. 

Sonuç olarak teknostresi yaşayan kişilerin teknoloji edinimi kaynaklı artan iş yükünden dolayı fazladan kaygı 

tecrübe edebilecekleri ve bununla baş edemediklerinde de ruhsal ve fiziksel açıdan pek çok noktada 

problemler yaşayabilecekleri gözlenmektedir. 

3.3.4. Rol Çatışması 

Hayatta bireyin bulunduğu bütün konumları ile ilgili farklı rolleri bulunmaktadır. Ailesinde ve iş yerinde 

olduğu gibi sosyal çevresinde de önemli ölçüde bireyin hareketleriyle ilgili normların oluşmasına neden olan 

bu roller teknolojinin de işin içine girmesi ile birlikte çok çeşitli formlarda karşımıza çıkabilmektedir. Böylece 

artan karmaşa ile birlikte kişinin rol çatışması yaşayabileceği ifade edilmektedir (Ahmad ve diğerleri, 2009: 

103). Chen (2015: 65) teknoloji ile birlikte gelişen yeni ortamların da bireyin sosyal konumlandırılmasında 

önemli roller biçtiğine işaret etmektedir. Buna ek olarak Ayyari ve diğerleri (2011: 831) rollerin baskın olanının 

kişinin algılarında egemen olacağını ve kişisel normların rol çatışması algısını belirlemede önemli bir değişken 

olduğunu ileri sürmektedir. 

Diğer taraftan Harper (2000: 18) teknolojinin bireylerin eskiden üstlendiği pek çok rolü ortadan 

kaldırabildiğine işaret etmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte bizzat yapılması gereken pek çok eylemin artık 

yapay zekâya aktarıldığı göz önünde bulundurulduğunda gelişen teknolojinin ulaşılabilirliği artırarak rollerin 

çeşitlenmesine neden olduğu kadar eski süreçlerle ilgili rolleri de ortadan kaldırdığı gözlenmektedir. Benzer 

bilgilerin Tarafdar ve diğerleri (2007: 301) tarafından da paylaşılmış olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak rol çatışması bireylerin farklı ortamlarda elde ettikleri statüleri ile birlikte gelişen kimliklerinin 

çelişmesi olarak görülebilmektedir. Bu kimliklerden baskın olana doğru kişinin algısının yönelebileceği gibi 

eski kimliklerini teknoloji ile birlikte yitirebilecekleri de görülebilmektedir.  

3.3.5. İş Güvensizliği 

Teknoloji geliştikçe bir yandan yeni işler ortaya çıkarken emeğe dayalı işlere olan ihtiyacı azalttığı 

gözlenmektedir. Böylece düşük nitelikteki işlerle ilgili çalışanların teknostres işlerini kaybetme korkusunu 

artırırken, nitelikli işlerdekilere daha fazla ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır. Chen (2015: 65) iş 

güvensizliğinin bireylerin kendilerinin yerine makinelerin yerlerini alacağı korkusundan kaynaklandığını 



A. S. Eren – H. Çiçeklioğlu 12/3 (2020) 2927-2943 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2935 

belirtmektedir. Bu kapsamda Ahmad ve diğerleri (2009: 103) bireylerin kendi özelliklerinin algıladıkları 

teknostres ile önemli ölçüde ilişkili olduğuna dikkat çekmektedir. Benzer biçimde Ayyari ve diğerleri (2011: 

831) teknoloji ediniminin örgütsel yapılarda büyük oranda değişimin yaşanmasına neden olabileceğini ve 

örgütsel direncin genelde değişime ayak uyduramamadan kaynaklandığını vurgulamaktadır. 

Öte yandan Fisher ve Wesolkowski (1999: 28) iş güvensizliği ile ilgili kaygıları ortadan kaldırabilmek için 

çalışanların proje yönetimi ile birlikte teknik destekle güçlendirilmesinin önemli faydalar ortaya 

çıkarabileceğini savunmaktadır. Benzer biçimde Harper (2000: 18) teknoloji kaynaklı iş güvensizliğinin 

ortadan kaldırılması için teknik olarak yeterliği artırılmış bir örgütsel yapının inşa edilmesine vurgu 

yapmaktadır. Son olarak Shu ve diğerleri (2011: 923) bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin kullanımında 

yeterliği olan bireylerin iş güvensizliği algılarının düşük olacağını göstermektedir. 

Netice itibariyle teknostres kaynaklı iş güvensizliğinin ortadan kaldırılması için çalışanların öğrenen örgütler 

modelinde sürekli kendilerini yenilemelerine olanak sağlayacak gerekli eğitimleri alması ve böylece 

niteliklerinin artmasıyla işletmeye daha fazla katma değer oluşturması sağlanmalıdır.  

3.3.6. Olumsuz Etkilenme 

Yukarıda bahsedilen bütün boyutların bir sonucu olarak örgüt ikliminde bireylerin olumsuz etkilenmesine 

neden olacak bir durum gerçekleştiğinde bireylerin de olumsuz bir moda geçmeleri söz konusu 

olabilmektedir. Bu konuda Ahmad ve diğerleri (2009: 103) işle ilgili stresin bireylerin iş performanslarını 

olumsuz etkileyeceğini iddia etmektedir. Harper (2000: 18) ise daha geniş bir perspektiften bakarak mevcut 

çalışanların iş ortamlarının olumsuz düzeylerde gerçekleşmesinin iş gücü piyasasını tamamıyla olumsuz 

etkileyebileceğine dikkat çekmektedir. Böylece gerekenin altında yaşanan istihdam ile birlikte iradi işsizlik 

gibi çözümü güç olan problemlerle uğraşmak durumunda kalınabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Son 

olarak Tarafdar ve diğerleri (2014: 51) de örgüt ikliminin olumsuz ögeler barındırmasının performansa ve 

dolaylı olarak da işletmelerin karlılığına etkide bulunabileceğini göstermektedir. 

Sonuç olarak iş ortamında olumsuz bir örgüt ikliminin teneffüs edilmesi bireylerin birbirinden etkilenerek 

genel performansı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. İşletme yöneticilerinin bu konuyu sürekli gözeterek 

işle ilgili stresi ortadan kaldıracak ve işletmeye çalışanları daha fazla bağlayacak eylemler ve stratejiler 

geliştirmeleri gerekmektedir. 

3.3.7. Tükenmişlik 

İş yerinde kendisini yeterince gösteremeyen veya mutsuz bir yaşantısı olan kişilerin tükenmişliği 

yaşayabilecekleri öngörülmektedir. Teknostres bireylerin yapabilecekleri şeyleri de yapamaz hale 

getirebileceği için önemli ölçüde tükenmişliğin yaşanmasında etkili olmaktadır. Sonuç olarak tükenmişlik iş 

yaşamını olumsuz etkileyerek kişinin potansiyelinin altında çalışmasına neden olan ve örgüt kültürünü de 

öğrenen örgütler şeklinde yapılandırmanın önünde engel teşkil eden önemli bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İşletme yöneticilerinin personelin sürekli olarak tükenmişlik algılarını ölçerek bunun yükseldiği 

anlarda onların yeniden işe ısındırılmalarına ortam hazırlamaları gerekmektedir. 

4. YÖNTEM 

Araştırmanın kavramsal çerçevesinin oluşturulmasından sonra bu bölümde sahada gerçekleştirilen 

uygulamanın sonuçlarından bahsedilecektir. Çalışma kapsamında KMTSO’ya kayıtlı tekstil işletmelerinin 

toplam sayısının 952 olduğu tespit edilmiştir. Bu işletmelerden örnekleme yapılarak %2 hata payı ile 346 

kişiden veri toplanması sağlanmıştır. Çalışmanın temel amacı Kahramanmaraş’ta tekstil sektöründe 

çalışanların teknostres düzeylerinin belirlenmesidir. Bunun yanında teknostresle ilgili teknolojik özelliklerin 

aracı değişkenlerden ne düzeyde etkilendiği ve bunların da teknostresin sonuçlarından hangi düzeyde 

etkilendiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca örneklemin demografik özelliklerinin verilen cevaplarda 

istatistiki olarak anlamlı bir farka neden olup olmadığının belirlenmesine yönelik varyans testleri de 

yapılmıştır. Bu araştırma deseninin uygulanmış olduğu diğer çalışmalar ise Chen (2015: 65) ve Srivastava ve 

diğerleri (2015: 355)’dir.  

Bununla birlikte araştırmaya yönelik anket formları ve içerikler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Rektörlüğü Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulunun 05/06/2020 tarihli toplantısında görüşülmüş ve etik kurul 

onayı E.20843 (72321963-824.99) sayılı evrak ile tarafımıza iletilmiştir. 
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Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı ve bunun CFA ve Yapısal Eşitlik Modelinde kullanılan 

eklentisi olan AMOS'tan faydalanılmıştır. İlk olarak örneklemin evreni temsil kabiliyetinin olup olmadığının 

belirlenmesi için frekanslar incelenmiş ve bu analizle ilgili sonuçlar Tablo 4.1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Örneklemin Demografik Özellikleri 

  f % 

Yaş 

18 ila 22 yaş 89 25,7 

23 ila 30 yaş 

31 ila 42 yaş 

94 27,2 

79 22,8 

43 ve üzeri 84 24,3 

Gelir 

1800 ila 2500 TL 93 26,9 

2501 ila 2670 TL 113 32,7 

2671 ila 2960 TL 54 15,6 

2961 ve üzeri 86 24,9 

Kıdem 

1 ila 3 yıl 95 27,5 

4 ila 8 yıl 78 22,5 

9 ila 23 yıl 84 24,3 

24 ve üzeri 89 25,7 

Cinsiyet 
Erkek 254 73,4 

Kadın 92 26,6 

Pozisyon 

Mavi Yakalı Çalışan 278 80,3 

Beyaz Yakalı Çalışan 68 19,7 

Toplam 346 100,0 

Frekanslar incelendiğinde emek yoğun bir sektör olan tekstille ilgili evreni temsil edebilecek nitelikte 

sonuçların elde edildiği gözlenmektedir. Yaş değişkeni 18 ila 73 arasında farklı değerler aldığı için verinin 

kolay yönetilmesi için eşite yakın varyanslarla 18 ila 22, 23 ila 30, 31 ila 42 ve 43 ve üzeri olarak dört grupta 

incelenmiştir. Aylık gelirlerde ise 1800 ila 50.000 TL arasında değişen değerler olduğu görülmüştür. Bu 

değişkenle ilgili verinin de kolay yönetilebilmesi adına dört grupta incelenmesi sağlanmıştır. Ancak genel 

olarak değerlendirildiğinde varyansın %75,2’sinin 3000 TL’nin altında gelire sahip olduğu belirlenmiştir. 

Nitelikleri açısından incelendiğinde mavi yakalı çalışanların beyaz yakalılara göre dağılımının yüksek 

olmasından gelirdeki düşüklüğün nedeni ortaya çıkmaktadır. Bu kişilerin kıdemleri incelendiğinde bir ila 55 

yıl arasında değişen bir dağılım olduğu için bu değişkenin de varyanslarda eşite yakın şekilde 

bölümlendirilmesi sağlanmıştır. Kişilerin yaşları ile kıdemleri kıyaslandığında tutarlı olduğu görülmektedir. 

Cinsiyetleri bakımından incelendiğinde tekstil erkek yoğun bir sektör olduğu için erkeklerin kadınlara oranla 

çok yüksek katılımı olduğu belirlenmiştir. Böylece incelenen bütün demografik özellikler bakımından 

örneklemin evreni temsil ettiği ve tutarlı olduğu belirlenmiştir. Kullanılan anket beşli Likert ölçeğine 

dayanmaktadır (1=Kesinlikle Katılmıyorum; 5=Kesinlikle Katılıyorum).  

Tablo 2. Güvenirlik ve Tanımsal İstatistikler 

  Önerme Sayısı Cronbach Alfa Ortalama Std. Sapma 

İş Yükü 3 0,580 3,83 ,65950 

İş Aile Çatışması 3 0,590 4,11 ,73089 

Gizlilik 4 0,759 3,97 ,81474 

Rol Çatışması 4 0,696 4,22 ,61677 

Tükenmişlik 4 0,743 4,49 ,55440 

Kullanışlılık 4 0,554 3,58 ,68114 

Karmaşıklık 3 0,515 3,68 ,69652 

Güvenirlik 3 0,585 3,20 ,89023 

Presenteizm 4 0,744 3,44 ,86694 

Kendini Saklama 4 0,681 3,74 ,69986 

Değişime Uyum Sağlama 4 0,687 3,25 ,83207 

İş Güvensizliği 3 0,645 4,17 ,67827 

Olumsuz Etkilenme 5 0,838 4,41 ,58139 

Örneklemin sektör dinamiklerine yakın özellikler göstermesinin belirlenmesinden sonra Ayyagari vd. 

(2011)’nin ölçeğinden uyarlanan anketin güvenirliği ile ilgili testler tanımsal istatistiklerle (aritmetik ortalama, 

standart sapma) birlikte incelenmiştir. Buna göre bütün boyutlarla ilgili kullanılan önermelerin sosyal bilimler 
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için kabul edilebilir güvenirlik eşiğinden üstte değerler rapor ettikleri belirlenmiştir. Aritmetik ortalamalar 

açısından incelendiğinde en yüksek değerin 4,49 ile tükenmişlik boyutunda elde edildiği en düşük algının da 

3,25 ile değişime uyum sağlama boyutunda gerçekleştiği gözlenmektedir. Örneklemdeki kişilerin gelir 

durumu ile birlikte çalıştıkları pozisyonların genel dağılımı açısından incelendiğinde algının bu şekilde olması 

normal karşılanmaktadır. Kahramanmaraş’ta tekstil sektöründe vasıfsız elemanların genel olarak gelirleri 

düşüktür ve genelde yükleme ve boşaltma gibi işlerle uğraşmaktadırlar. Standart sapmalar açısından 

incelendiğinde homojen sayılabilecek bir örneklem elde edildiği için verdikleri cevapların kümelendiği 

gözlenmektedir. 

Ölçekte kullanılan demografik özelliklere göre anketin boyutlarına verdikleri cevapların istatistiki biçimde 

anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi için iki değişkeni olan faktörlerle ilgili t-testi, ikiden 

fazla değişkeni olanlar için de ANOVA yapılmıştır. T-testinde cinsiyete ve çalıştıkları pozisyona göre anlamlı 

fark bulunmamaktadır. Yaş gruplarına göre yapılan ANOVA testine göre gizliliğin korunması boyutunda 

yaşları 43 ve üzeri olan grubun algısı 23 ila 30 yaş arasına göre istatistiki olarak anlamlı şekilde yüksektir. 

Presenteizm algısında yaşları 31 ila 42 olan grubun 23 ila 30 olan gruba göre istatistiki olarak anlamlı şekilde 

yüksek algısının olduğu belirlenmiştir. Gelir gruplarına göre yapılan ANOVA testi sonuçları iş aile çatışması 

boyutunda anlamlı bir farkın olduğuna işaret etmektedir. Bu farkın hangi gruplar arasında olduğuna yönelik 

yapılan post hoc Tukey testi sonuçlarına göre geliri 2961 ve üzeri olan en üst gelir grubunun 2501 ila 2670 TL 

arasında olan gruba göre istatistiki olarak anlamlı şekilde yüksek algısının olduğu belirlenmiştir. Kıdem 

bakımından anlamlı bir farkın olup olmadığının belirlenmesi için yapılan ANOVA testine göre gruplar 

arasında anlamlı bir farkın bulunmadığı gözlenmiştir. Bu sonuçlardan örneklemin homojen yapıya sahip 

olduğu ve demografik özelliklerine bakmaksızın teknostresle ilgili kavramlara benzer cevaplar verdikleri 

görülmektedir. 

Çalışmanın ampirik kısmı Ayyagari ve diğerlerinin (2011) belirlediği üzere üç temel boyuttan oluşmaktadır. 

Bu boyutların veriye yansıyıp yansımadığının belirlenmesi için Keşif Amaçlı Faktör Analizi (EFA) ile birlikte 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (CFA) yapılmıştır. İlk olarak teknostresin sonuçları ile ilgili yapılan EFA’da bazı 

değişkenlerin diğer faktörlerin altında sıralandığı gözlenmiştir. Ayrıca kimi önermelerin de faktör yükü olarak 

0,5’ten düşük değerler rapor ettiği gözlenmektedir. 

Tablo 3. Teknostresin Sonuçları Döndürülmüş Yapı Matrisi 

  
Faktör 

1 2 3 4 5 6 7 

İşyükü1             ,751 

İşyükü2               

İşyükü3             ,540 

İşAile1           ,688   

İşAile2           ,691   

İşAile3           ,652   

Gizİhl1       ,629       

Gizİhl2       ,906       

Gizİhl3       ,858       

Gizİhl4       ,586       

RolÇat1   ,676           

RolÇat2         ,582     

RolÇat3         ,777     

RolÇat4         ,698     

Tüken1     ,770         

Tüken2     ,784         

Tüken3     ,590         

Tüken4     ,666         

İşGüv1   ,703           

İşGüv2   ,843           

İşGüv3               

Olums1 ,759             

Olums2 ,797             

Olums3 ,772             

Olums4 ,726             

Olums5 ,768             
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Bu testle ilgili olarak örneklem yeterliğini gösteren KMO ve Bartlett Testi değeri 0,728 olarak bulunmuştur. 

Ayrıca açıklanan toplam varyans yedi faktör için %61,48 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar faktör analizi 

yapmak için örneklemin yeterli olduğunu ve kapsam geçerliği bakımından da ölçeğin olumlu sonuçlar 

verdiğini göstermektedir. Ancak bu faktörlerin bir de CFA ile test edilmesi gereği de görülmüştür. 

Ölçeğin bir başka boyutu olan aracı özelliklerle ilgili olarak üç değişken bulunmaktadır. Bu değişkenler 

değişime ayak uydurma, presenteizm ve kendini saklama olarak Ayyagari ve diğerleri (2011) tarafından 

belirlenmiştir. Buna göre yapılan EFA’dan elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmaktadır. 

Tablo 4. Teknostresle İlgili Aracı Özellikler Döndürülmüş Yapı Matrisi 

  
Faktör 

1 2 3 

Presen1 ,792   

Presen2 ,707   

Presen3 ,790   

Presen4 ,711   

Sakla1  ,657  

Sakla2  ,738  

Sakla3  ,794  

Sakla4  ,615  

Değiş1   ,667 

Değiş2   ,813 

Değiş3   ,696 

Değiş4   ,650 

Testten elde edilen bulgular incelendiğinde KMO ve Bartlett Testi değerinin 0,679 olduğu ve örneklemi 

büyüklüğünün yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Açıklanan toplam varyans değeri ise üç faktör için %54,64 

düzeyindedir. Ölçeğin son boyutu olan teknolojik özelliklerle ilgili gerçekleştirilen EFA sonuçları ise aşağıda 

sunulmaktadır. 

Tablo 5. Teknostresle İlgili Teknolojik Özellikler Döndürülmüş Yapı Matrisi 

  
Faktör 

1 2 3 

Kullan1 ,661   

Kullan2 ,618   

Kullan3 ,560   

Kullan4 ,670   

Karmaşa1  ,616  

Karmaşa2  ,751  

Karmaşa3  ,672  

Güven1   ,663 

Güven2   ,659 

Güven3   ,851 

Bu analizden elde edilen bulgulara göre teorik altyapının doğrulandığı gözlenmektedir. Örneklem yeterliği 

ile ilgili KMO ve Bartlett Testi sonuçları 0,666 ile örneklem büyüklüğünün faktör analizi yapmak için uygun 

olduğunu göstermektedir. Bunun yanında açıklanan toplam varyans üç faktör için %50,72 düzeyindedir. 

Böylece kapsam geçerliğinin olduğu da anlaşılmaktadır.  
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Şekil 1. Teknostresin Sonuçları İle İlgili Sınanan CFA Modeli 

Gerçekleştirilen EFA’larda bir tek teknostresin olası sonuçlarında önermeler faktör yükü olarak başka 

önermenin altında ya da düşük faktör yükü göstermiştir. Diğer iki boyutta ise teorik altyapının bu kısımlarda 

doğrulandığı gözlenmektedir. Dolayısıyla teknostresin sonuçları ile ilgili CFA yapılmıştır. Önerme çıkarmaya 

gerek kalmadan faktörlerin yeterli düzeylerde doğrulandığı gözlenmektedir (CMIN/df= 2,917; GFI=0,854; 

AGFI=0,813; NFI=0,759; RFI=0,716; IFI=0,828; TLI=0,793; CFI=0,825; RMSEA=0,075). 

Boyutların doğrulandığının görülmesinden sonra bu boyutlar arasındaki ilişkilerin tespit edilebilmesi için 

aritmetik ortalamaları elde edilmiş ve Pearson korelasyon sonuçları aşağıda sunulmuştur. 
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Tablo 6. Boyutlar Arasındaki İlişkiler 
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İşAileOrt -,066            
GizlilikOrt ,071 -,076           
RolÇatOrt -,053 ,259** -,075          
TükenOrt -,066 ,010 -,117* ,334**         
KullanORT ,430** -,002 ,024 ,011 -,083        
KarmaşaOrt ,212** ,040 ,100 ,069 -,055 ,254**       
GüvenOrt ,182** ,124* ,090 ,016 -,040 ,278** ,173**      
PresenORT ,169** ,004 ,045 ,063 -,034 ,139** ,113* ,131*     
SaklaORT ,434** -,053 ,153** ,018 -,095 ,545** ,248** ,245** ,056    
DeğişimORT ,135* -,063 ,110* -,015 ,045 ,336** ,154** ,119* -,014 ,266**   
İşGüvenORT ,004 ,158** -,160** ,285** ,344** ,005 -,065 ,019 ,036 -,081 -,015  
OlumsuzORT -,036 ,044 -,078 ,325** ,304** -,063 -,015 ,040 ,031 -,008 -,089 ,228** 

İşAileOrt= İş Aile Çatışması; GizlilikOrt= Gizliliğin İhlali; RolÇatOrt= Rol Çatışması; TükenOrt= Tükenmişlik; 

KullanORT= Kullanışlılık; KarmaşaOrt= Karmaşıklık; GüvenOrt= Güvenirlik; PresenORT= Presenteizm; SaklaORT= 

Kendini Saklama; DeğişimORT= Değişime Ayak Uydurma; İşGüvenORT= İş Güvensizliği; OlumsuzORT= Olumsuz 

Etkilenme, *=p<0.05 düzeyinde anlamlı; **=p<0.01 düzeyinde anlamlı 

Buna göre boyutların büyük ölçüde birbiri ile ilişkili olduğu gözlense de kimi boyutlar arasında istatistiki 

olarak anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. Bulgular incelendiğinde iş yükü ile kullanışlılık, karmaşa ve 

güvenirliğin pozitif ilişkili olduğu gözlenmektedir. Böylece bu boyutun teknolojik özelliklerle ilişkili olduğu 

anlaşılmaktadır. Örneklemin kendi dinamikleri içinde değerlendirildiğinde düşük nitelikli işlerle 

uğraşmalarından ötürü teknoloji edinimini kendilerine iş yükü çıkaran bir unsur olarak algıladıkları 

belirlenmiştir. Teknostresin sonuçları ile ilgili korelasyonlar incelendiğinde bu boyutta da pozitif ilişkilerin 

olduğu gözlenmektedir. Sonuç olarak bu kişilerin teknoloji edinimi ile teknotres yaşadıkları ortaya 

konulmuştur.  

İş aile çatışması ise rol çatışması ile ilişkili bulunmuştur. Buradan hareketle kişilerin iş ortamında yaşadıkları 

olumsuzlukların ailelerine, ailelerinde yaşadıklarının da iş ortamına etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bu boyut 

güvenirlik ve iş güvensizliği ile de pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. Böylece iş aile çatışmasının güven 

problemi ortaya çıkardığı da söylenebilmektedir.  

Rol çatışması boyutundan elde edilen bulgular incelendiğinde bu boyutun tükenmişlikle birlikte iş 

güvensizliği ve olumsuz etkilenmeyle ilişkili olduğu gözlenmektedir. Buradan hareketle kişilerin olumsuz bir 

örgüt ikliminde olmalarının performanslarına doğrudan etki yapabilecek değişkenleri bir grupta 

toplayabildiği ortaya konulmaktadır. 

Teknolojik özelliklerden kullanışlılığın teknostresin sonuçları ile ilgili olumlu ilişkili olduğu gözlenmektedir. 

Böylece teknoloji düzeyinin artırılmasının niteliği düşük olan örneklemde teknostrese yol açtığı 

söylenebilmektedir. Korelasyonlarla ilgili ilgi çeken son bir sonuç ise iş güvensizliğinin olumsuz etkilenme 

algısını dörtte bir oranında etkilemesidir. Bütün bu ilişkiler bir arada değerlendirildiğinde anket 

uygulamasının önemli bulgular elde edilmesini sağladığı gözlenmektedir. Nitekim düşük gelir profili ve her 

kıdemden düşük pozisyonda yoğun olan kişilerden oluştuğu için teknoloji ediniminin bireyler üzerindeki 

yarattığı teknostres bu sonuçlardan anlaşılabilmektedir. Bu bulgular araştırmanın temel hipotezi olan 

teknostres düzeyinin belirlenmesi için yeterli sonuçlar verse de görsel olarak daha iyi bir gösterimin 

gerçekleştirilebilmesi için üç ana boyutla ilgili bir Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) test edilmiştir. Buna göre 

teknolojik unsurların aracı değişkenlerden anlamlı şekilde etkilendiği ve teknostresin sonuçlarının da anlamlı 

biçimde aracı unsurları etkilediği ortaya konulmuştur. 
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Şekil 2. Sınanan Yapısal Eşitlik Modeli 

AMOS aracılığıyla yapılan testte modelin veriye uyumu ile ilgili istatistikler incelendiğinde uyumun 

sağlanmış olduğu gözlenmektedir (CMIN/df= 5,278; GFI=0,990; AGFI=0,940; NFI=0,948; RFI=0,845; IFI=0,958; 

TLI=0,870; CFI=0,957; RMSEA=0,051). Buna göre Ayyagari ve diğerlerinin (2011) belirttiği hususların ampirik 

açıdan daha derinlemesine ölçümü ile doğrulandığı bulunmuştur. Modelden elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde teknolojik özelliklerin %50 oranında aracı unsurlardan etkilendiği, aracı unsurların da 

teknostresin sonuçlarından 1/4 oranında etkilendiği bulunmuştur. Böylece araştırmanın yöntem kısmı 

tamamlanmış ve sonuçların tartışılması ile sonuçlandırılabileceği görülmüştür. 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Teknoloji günümüzde işletmelerin önemli rekabet öncelikleri arasında yer almaktadır. Ancak teknoloji 

edinimi örgütsel yapıda köklü değişikliklere yol açabileceği için teknoloji kaynaklı stres olarak da 

tanımlanabilecek teknostresle de baş etmek zorunda kalınmaktadır (Ahmad ve diğerleri, 2009: 103). Bireyin 

örgütten beklentileri kadar örgütün de bireyden beklentilerinin teknoloji temelli olarak değişimi teknostresin 

yoğun bir biçimde yaşanmasına neden olmaktadır (Ayyagari, 2012: 18). Kişilerin tamamlaması gereken 

görevlerin artması ve buna karşın yeterliğinin düşük düzeylerde seyretmesi işletmenin örgüt iklimini 

doğrudan etkileyebilecek sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Hatta teknostresin bireylerin potansiyellerini 

engelleyici neticelerinin de olabileceği ve işletme yöneticilerinin bu hususa önem vermeleri tavsiye 

edilmektedir (Chen, 2015: 65). Çoklar ve Şahin (2011: 171) ise bu hususta kişilerin ve işletmelerin alabileceği 

bir takım önlemlerin olduğunu belirtmektedir. Bu kapsamda kişilerin kendi performanslarını sürekli 

gözlemelerinin faydalı sonuçlar ortaya çıkarabileceği dile getirilmektedir. 

Başlangıçta da belirttiğimiz üzere işletmelerin teknolojiye erişimle ilgili kabiliyerleri teknoloji edinimine uyum 

süreçlerinde de kolaylık yaşamalarını sağlamaktadır. Bu kapsamda Fisher ve Wesolkowski (1999: 28) 

işletmelerin finansal yapısının teknoloji edinimi ve sonuçlarını karşılayabilecek düzeylerde olmasının avantaj 

elde etmelerini sağlayacağını iddia etmektedir. Benzer biçimde Harper (2000: 18) işletmelerin bu süreçleri 

yönetebilmeleri için çalışanların ve yöneticilerin sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi, teknoloji yönetimi 

faaliyetlerinin ciddiyetle yürütülmesi, örgütsel yapının yeni duruma göre esnek biçimde şekillendirilmesi, 

çalışanların ergonomi ile ilgili kısıtlarının ortadan kaldırılması ve gerekli hallerde tıbbi desteğin de 

sunulabilmesinin teknostresle baş etmede kullanılabilecek önemli stratejiler olduğundan bahsetmektedir. 

Bunlara ek olarak Hudiburg (1989: 767) bilgisayarların hayatımızı eskisinden daha çok etkileyeceğini ve 

bununla başa çıkmak için herkesin kendi niteliklerini üst düzeylere taşıması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Maier ve diğerleri (2015: 275) ise sosyal medyanın artık üretim sistemlerine doğrudan sipariş geçebilir hale 

gelmesinin teknoloji yönetimi konusunda işletmelerin sürekli kendilerini geliştirmesine vurgu yapmaktadır. 

Ayrıca Srivastava ve diğerleri (2015: 355) yaptığı kıyaslamalı çalışmada kültürün de teknostres düzeyinde 

etkili olduğunu belirtmektedir.  

Diğer taraftan Riedl (2012: 18) teknostresin bireylerin fizyolojileri üzerinde etkilerinin olduğunu ve bununla 

mücadele için bireylerin psikolojik olarak da güçlendirilmeleri gerektiğine işaret etmektedir. Böylece ortaya 

çıkan teknoloji bağımlılığının düzeyinin de kontrol edilebilir düzeylerde tutulmasının çalışanların ruh ve 

beden sağlığı için önem arz ettiği de görülmektedir (Shu ve diğerleri, 2011: 923). Bunu destekler nitelikte Şahin 

ve Çoklar (2009: 1437) bireylerin teknoloji kullanımlarının sınırlandırılmasını önermektedir. Sonuç olarak 

Tarafdar ve Ragu-Nathan (2010: 303)’ın ifade ettiği üzere işletmelerin teknoloji edinimi sonrasında ortaya 

çıkabilecek karmaşa ile mücadelesi tamamen çalışanların ve yöneticilerin teknostresle başa çıkma 

kabiliyetlerine endeksli olduğu gözlenmektedir. 
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Bütün bu bilgilerden yola çıkarak konunun önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgilerin ampirik olarak 

sınanabilmesi için teknoloji edinimi yoğun olan bir sektör olan tekstil sektöründe uygulama yapılmasına karar 

verilmiştir. Böylece mevcut çalışmada Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren tekstil işletmelerindeki çalışanların 

teknostres düzeylerinin ölçümü amaçlanmıştır. 

Bu amaçla 346 kişiden toplanan veriler analiz edilmiş ve düşük gelir grubunun yoğun olduğu ve genelde 

niteliksiz işlerle uğraşan örneklemin teknostres yazını ile uyuşan pek çok bulgu ortaya çıkardığı 

gözlenmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar teknostres düzeyinin çalışanlarda yüksek olduğunu 

göstermektedir. Bu kapsamda kişilerin iş yerindeki davranışlarını etkileyen aracı unsurların teknostresle 

önemli ölçüde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca aracı unsurların teknolojik unsurları da yarı yarıya 

etkilediği ortaya konulmuştur. 

Bu bulgulardan yola çıkarak Kahramanmaraş’ta tekstil sektöründe bireylerin teknolojik adaptasyonunu 

sağlayacak şekilde acil eylem planı düzenlenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte 

Endüstri 4.0 gibi uygulamaların konuşulmaya başladığı küresel rekabet ortamında bu çalışan profili ile 

teknoloji edinimi gerçekleştirilse bile başarı yakalanma olasılığı düşük görünmektedir. Bu nedenle bir an evvel 

üniversitelerle sanayi odasının ve sanayicilerin etkileşime geçerek bireylerin teknoloji okuryazarlığı başta 

olmak üzere bütüncül bir yaklaşımla çalışanları güçlendirmeleri önerilmektedir.  
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Amaç – Örgütsel sinizm, bireyin istihdam edildiği örgüte karşı olumsuz inanç, duygu ve davranışlar 

göstermesidir. Çağdaş yönetim konularında hızla yerini almaya başlayan örgütsel sinizm kavramı; 

örgütsel bağlılık, örgütsel performans, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel gelişim ve 

değişim faaliyetleri gibi örgüt yararına olan faaliyetleri olumsuz etkileyerek örgütün varlığını tehdit 

eden bir davranış olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, imalat sanayiinde 

çalışanların örgütsel sinizm düzeylerini belirlemek ve sosyo-demografik özellikleri ile örgütsel 

sinizm ve alt boyutları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını tespit etmektir. 

Yöntem – Çalışma kapsamında 240 çalışana anket uygulanmış ve bulgular istatistiksel veri analizi 

programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde;  betimleyici analizler, bağımsız 

örneklemler t-testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. 

Bulgular – Analiz sonuçlarına göre katılımcıların genel örgütsel sinizm ortalamaları, bilişsel sinizm, 

duygusal sinizm ve davranışsal sinizm ortalamaları orta düzeydedir. Çalışanların davranışsal 

sinizm düzeyleri hem diğer boyutlara göre hem de örgütsel sinizmin geneline göre daha yüksektir. 

Çalışanların; eğitim düzeyleri, statüleri, gelir seviyeleri ve günlük çalışma süreleri ile genel örgütsel 

sinizm düzeyleri ve boyutları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Eğitim seviyesi ve statü 

arttıkça sinizm düzeyinin azaldığını söylemek mümkündür.  

Tartışma – Analiz sonuçlarına göre, çalışanların bazı sosyo-demografik özellikleri ile örgütsel 

sinizm ve alt boyutları arasında anlamlı farklılıkların olduğu saptanmıştır. 
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Purpose – Organizational cynicism is the negative beliefs, feelings and behaviors of employees 

towards the organization. The concept of organizational cynicism, which has begun to take its place 

rapidly in contemporary management issues, emerges as a behavior that threatens the existence of 

the organization by negatively affecting activities such as organizational commitment, 

organizational performance, job satisfaction, organizational citizenship behavior, organizational 

development and change activities. In this context, the aim of the study is to determine the 

organizational cynicism levels of the workers in the manufacturing industry and to determine 

whether there is a significant difference between their socio-demographic characteristics and 

organizational cynicism and its sub-dimensions.  

Design/methodology/approach – Within the scope of the study, 240 employees were surveyed and 

the findings were evaluated using statistical data analysis program. Descriptive analyzes, 

independent samples t-test and ANOVA test were used in the analysis of the data.  

Findings – According to the results of the analysis, the average of organizational cynicism, cognitive 

cynicism, emotional cynicism, and behavioral cynicism are at a moderate level. The behavioral 

cynicism levels of employees are higher than both the level of other cynicism dimensions and the 

level of general organizational cynicism. Significant differences were found between the education 

levels, status, income levels and daily working hours of the employees and the general 

organizational cynicism levels and dimensions. It is possible to say that as the level of education and 

status increases, the level of cynicism decreases. 

Discussion – According to the results of the analysis, it has been determined that there are significant 

differences between some socio-demographic characteristics of employees and organizational 

cynicism and its sub-dimensions. 
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1. GİRİŞ 

Sinizmin temelleri M.Ö. 4. Yüzyıldaki sinik okuluna kadar dayanmaktadır. Eski Yunan’da bir düşünce tarzı 

ve yaşam biçimi şeklinde kaynağını bulan bu kavram,  Büyük İskender’in fikirlerinden esinlenen Sinoplu 

Diyojen’e dayanmaktadır. Diyojen’e gündüz vakti neden fenerle dolaştığı sorulduğunda “dürüst bir insan 

arıyorum” yanıtını vermiştir. Bu yanıt, insanların gerçekte dürüst olmadığı yönündeki inancı simgeleyen 

sinizm kavramını ifade etmektedir (Karacaoğlu ve İnce, 2012: 78). Sinizmin örgüt ortamında gerçekleşmesi 

örgütsel sinizm kavramını gündeme getirmiş ve yapılan araştırmalarda örgütsel sinizmin bütün dünyada 

yaygın olarak görüldüğüne dikkat çekilmiştir (Kalay vd., 2014: 128). 

Böylesi yaygın görülen bir kavram ile ilgili yazında farklı bilim dallarında ve farklı zamanlarda birçok 

araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda; örgütsel sinizm kavramına ait teorik bilgiye, nedenlerine ve 

sonuçlarına yer verilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Özellikle örgütsel sinizmin nedenleri üzerine 

odaklanan çalışmalarda, sinizme neden olan çeşitli faktörlerin bulunduğu belirtilmektedir. Bu faktörler örgüt 

kaynaklı olabileceği gibi bireysel kaynaklı da olabilmektedir. Dolayısıyla kişilerin sahip olduğu sosyo-

demografik özellikler birey kaynaklı faktörler kapsamında yer almaktadır. Bunlar; cinsiyet, medeni durum, 

yaş, eğitim düzeyi, statü, sahip olunan çocuk sayısı, hizmet süresi, çalışma saati ve gelir gibi özelliklerden 

oluşmaktadır. Söz konusu özellikler örgütsel sinizm çalışmalarında kontrol ya da aracı değişken olarak 

kullanılmış ve benzer ya da farklı sonuçlara ulaşılmıştır (Anderson ve Bateman, 1997; James, 2005; Efilti vd., 

2008; Tokgöz ve Yılmaz, 2008; Tınaztepe, 2012; Yılmaz vd., 2016; Çankaya, 2018). Ancak her bilim dalı kendi 

perspektifinden konuya yaklaşarak bilimsel hayata ve iş hayatına katkı sağlayacak sonuçlara ulaşmıştır. 

Dolayısıyla, örgütü olumsuz etkileyen bu tarz kavramların farklı bilim dallarında, farklı sektörlerde ve farklı 

dönemlerde yapılmasının faydalı olacağı düşüncesiyle yapılan bu araştırmanın önem taşıdığı 

düşünülmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, imalat sanayi çalışanlarının örgütsel sinizm düzeylerini 

belirleyerek, sosyo-demografik özellikleri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olup 

olmadığını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, çalışmada ilk olarak örgütsel sinizme ilişkin teorik bilgiye yer 

verilmiş ve daha sonra uygulama bölümüne geçilmiştir. 

2.ÖRGÜTSEL SİNİZM 

Sinizm olgusu her ne kadar son yıllarda yaygın kullanılmaya başlamış olsa da kökeni M.Ö. IV. y.y.’a kadar 

uzanan bir Antik Yunan felsefesi ya da hayat tarzı olarak karşımıza çıkmaktadır (Akdemir vd., 2016: 116). 

Kişilerin sadece kendi menfaatlerini koruduğuna inanan ve bu duruma bağlı olarak herkesi menfaatçi olarak 

gören kimse “sinik” ve bu kavramı ifade etmeye yardımcı olan düşünce ise “sinizm” olarak tanımlanmaktadır 

(Yalçın, 2017: 4). Sinizme ait esas inanç; adalet, dürüstlük ve içtenlik gibi unsurların bireysel menfaatler uğruna 

feda edilmesi yönündedir. Dolayısıyla sinizm, “güvensizlik, hor görme, iğrenme, umutsuzluk, hayal kırıklığı, 

hüsran” sözcükleriyle nitelendirilen bir tutumdur (James, 2005: 1). 

Sinizm, bireysel olduğu gibi örgütsel kökenli de olabilmektedir (Kalağan ve Güzeller, 2010: 84). Çünkü sinizm 

ile ilgili olan tutum ve davranışların çok sık bir biçimde her çeşit örgütte görülmesi sonucunda örgütsel sinizm 

kavramı gündeme gelmiş ve alan yazında örgütsel sinizm ile alakalı birçok tanım yapılmıştır. Bu tanımlar 

arasında en yaygın kullanılanlardan biri Dean ve arkadaşlarının (1998); atfetme, beklenti, sosyal değişim, 

tutum, duygusal olaylar ve sosyal güdülenme kuramlarını dikkate alarak kavramsallaştırdığı tanımıdır. Söz 

konusu tanıma göre, kişinin bulunduğu örgüte karşı geliştirdiği olumsuz davranışlar “örgütsel sinizm” olarak 

ifade edilmekte ve bilişsel-duygusal-davranışsal olmak üzere  üç alt boyutta ele alınmaktadır (Dean vd., 1998: 

345). 

İlk alt boyut olan bilişsel sinizm; kızgınlık ve hor görme gibi olumsuz duygular sonucunda ortaya çıkmakta 

ve örgütün doğruluktan mahrum olduğu inancını vurgulamaktadır. Bu nedenle örgütsel sinizm; iyi ve içten 

olmayan davranışlar ve güdüler ile alakalı inançsızlık eğilimidir. Dolayısıyla sinikler, örgütlerindeki 

uygulamalarda doğruluk, dürüstlük ve adalet gibi ilkelerin olmadığına inanmaktadırlar (Dean vd., 1998: 345). 

Duygusal sinizm, herhangi bir obje karşısında gösterilen duygusal reaksiyonlardır. Çalışanların bilişsel 

boyuttaki algılamaları ardından duygusal boyut kapsamındaki kızgınlık, sıkıntı ve utanma gibi güçlü tepkiler 

şeklinde kendini gösterir (Abraham, 2000: 269). Davranışsal sinizm ise, negatif ve çoğunlukla küçümseyici 

davranışta bulunma eğilimine sahiptir. Örgütüne karşı sinik tutumları olan çalışanların en belirgin 

davranışsal eğilimi örgütüne ilişkin yapmış olduğu sert eleştirilerdir. Bu boyut ayrıca karamsar tahminleri, 

manidar bakışları ve alaycı mizah gibi davranışları da kapsamaktadır (Brandes, 1997: 34-35; Dean vd., 1998: 
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346). Sonuç olarak örgütsel sinizm; inanç, duygu ve davranışlardan oluşan çok boyutlu bir kavramdır. Örgüt 

çalışanı bilişsel aşamada örgütün dürüstlükten yoksun olduğunu düşünerek duygusal aşamada örgüte karşı 

öfke, sıkıntı ve utanma gibi bazı olumsuz duygularla tepkisini ortaya koymakta ve davranışsal aşamada da 

harekete geçerek olumsuz davranışlar sergilemektedir.  

Örgütsel yazın incelendiğinde, bireysel ve örgütsel birçok faktörün örgütsel sinizmi etkilediği görülmektedir. 

Bu faktörlerden; cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, statü, sahip olunan çocuk sayısı, hizmet süresi, 

çalışma saati ve gelir bireysel faktörler (Cartwright, Holmes, 2006) olarak ele alınırken psikolojik sözleşme 

ihlalleri, iletişimsizlik, kişi-rol çatışması, örgütsel adaletsizlik algısı ve yüksek yönetici maaşları ise örgütsel 

faktörler olarak ele alınmıştır (Anderson ve Bateman, 1997). Bu örgütsel faktörler haricinde diğer örgütsel 

faktörleri de aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Pelit ve Pelit, 2014: 93); 

• Doğru yönetilmeyen değişim uğraşları, küçülme ve yeniden yapılanma çabaları, 

• Yoğun stres, aşırı iş yükü ve prosedürlerden kaynaklanan adaletsizlik, 

• Terfi düzeylerinin yeterli olmaması, 

• Çalışma saatlerinin uzun olması,  

• Yıldırma ve dengeli olmayan güç dağılımı, 

• Sosyal desteklerin yeterli olmaması, 

• Kişisel beklentilerin karşılanmaması, 

• Kişisel ve örgütsel amaçların uyumlaştırılmaması,  

• Örgütsel karmaşıklığın ve politikaların artış göstermesi, 

• İş değerlerinin geleneksel biçimlerde sürdürülmesi, 

• Ani şekilde gerçekleştirilen işten çıkarmalar, 

• Etkili olmayan karar mekanizmaları. 

Tüm bu nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan örgütsel sinizm hem çalışanlar hem de örgütler açısından çok 

çeşitli ve olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bu doğrultuda, örgütsel sinizmin sonuçları bireysel ve örgütsel 

olarak ikiye ayrılır. 

1)Bireysel Sonuçlar: Bireysel yönden psikolojik, fizyolojik ve davranışsal sonuçları vardır. Yapılan 

araştırmalarda, örgütsel sinizmin sinirsel ve duygusal bozukluklara yol açtığı; depresyon, uykusuzluk ve 

hayal kırıklığı gibi rahatsızlıklara sebep olduğu belirtilmiştir (Mirvis ve Kanter, 1991). Bireyleri ruhsal ve 

sosyolojik olarak güçlü bir şekilde etkisi altına alan sinizm sinirlenme, gerilim, kaygılanma ve hırçınlaşma gibi 

psikolojik sonuçlara neden olmaktadır (Gençer, 2017: 33). Kişinin fizyolojisini de etkileyen sinizm kalp ve 

damar hastalıkları gibi rahatsızlıklara sebebiyet vermekte ve bu da bireyin yaşam süresini olumsuz 

etkilemektedir (Karadeniz, 2017: 88). Ayrıca sinik çalışanlar yönetime karşı çıkmakta veya örgütü aşağılama 

eğilimine girerek aşırı derecede vandalizm, misilleme veya sabotaj davranışlarında bulunabilmektedirler 

(Mishna ve Spreitzer, 1998: 571). 

2)Örgütsel Sonuçlar: Örgütsel açıdan sinizm, örgütsel etkinliği ve verimliliği azaltırken ciddi anlamda hem 

maddi hem de manevi kayıplara yol açarak önemli sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bunlar; çalışanların örgüte 

karşı olan bağlılıkların azalması ya da yok olması, örgütsel vatandaşlık davranışlarının azalması veya yok 

olması, işe karşı hissedilen doyumsuzluk, iş gücü devir oranında artışların yaşanması, işten çıkarılma ve 

ayrılma oranlarında yaşanan artış, sabotaj, hırsızlık ve dolandırıcılığın artması, örgüt yapılarında ortaya çıkan 

küçülmeler, örgüt kurallarına uyum sağlanmaması, itaatsizlik, örgüte karşı kuşku duyma ve güvensizlikte 

artış, işe yabancılaşma, örgütsel performansın düşmesi, duygusal tükenmede meydana gelen artış, etik 

kurallara uymama, olumsuz tutum ve davranışlarda artış, motivasyon kaybı, örgütü aşağılamada yaşanan 

artış, örgüt liderlerine karşı güvenin azalması, örgütsel gelişim ve değişim için gösterilen çabada isteksizlik ve 

çalışanlar arasında iletişimde zayıflık gibi çok geniş bir alana yayılan sonuçlardır (Anderson ve Bateman, 1997: 

463; Mantere ve Martinsuo, 2001: 78-79; Rubin vd., 2009, 680; Kalağan, 2009: 81-82; Kutanis ve Çetinel, 2010: 

189). 

Örgütlerde giderek yaygın hale gelen sinizm bahsi geçen birçok olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Örgütsel 

sinizmi yönetmek, azaltmak hatta ortadan kaldırmak için örgütünde sinik davranışları gören yöneticiler 

örgütsel sinizme neden olan faktörleri araştırarak söz konusu sinik davranışları ortadan kaldırmaya 

çalışmalıdır. Bunun için yöneticiler (Reichers vd., 1997: 53; Özgener vd., 2008; Efilti vd., 2008: 281); 
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• Çalışanlar ile yönetim arasında güven ve iş birliği duygusunu geliştirmeli,  

• Adil bir yönetim yapısı oluşturmalı,  

• Örgütteki çalışma şartlarını iyileştirmeli, 

• Örgütsel esneklik oluşturmalı ve bu durumu yaygınlaştırmalı, 

• Örgüt içinde oluşan monotonluğu azaltmalı, 

• İlişki odaklı davranışı vurgulamalı, 

• Sinik tutumları değiştirmek için çalışanlara danışmanlık yapmalı,  

• Çalışanları kendilerini ilgilendiren karar mekanizmasına dâhil etmeli,  

• Çalışanlarda ortaya çıkabilecek stresi azaltarak tükenmişliğin önüne geçmeli, 

• Zamanı verimli kullanmayı sağlamalı,  

• Çalışanlar arasında oluşabilecek rekabeti etkili yönetmeli, 

• Çalışanların beklentilerini karşılamalı,  

• Çalışanları her anlamda (maddi, manevi, sosyal ve kültürel) desteklemeli, 

• Çalışanlara yeni fırsatlar sunmalı, 

• Çalışanları daha iyi anlamak için çift yönlü iletişimi kullanmalı, 

• Beğenilen, güvenilen ve rasyonel sözcükleri ve olumlu mesajları kullanmalı, 

• Hataları kabul edip, gerektiğinde özür dilemeli ve gerekli düzenlemeleri yapmalı, 

• Empatik yaklaşımlar sergilemeli,  

• Zamanlamanın etkinliğini arttırmalı, 

• Ani değişimleri en aza indirgemeli ve yapılan değişimler için çalışanları bilgilendirilmelidir. 

3.YÖNTEM 

3.1.Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 

Araştırmanın amacı; imalat sanayiinde çalışanların örgütsel sinizm düzeylerini belirlemek ve sosyo-

demografik özellikleri ile örgütsel sinizm ve alt boyutları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını tespit 

etmektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda geliştirilen hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H1: Cinsiyet değişkeni ile örgütsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H1a: Cinsiyet değişkeni ile bilişsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H1b: Cinsiyet değişkeni ile duygusal sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H1c: Cinsiyet değişkeni ile davranışsal sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H2: Medeni durum değişkeni ile örgütsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H2a: Medeni durum değişkeni ile bilişsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H2b: Medeni durum değişkeni ile duygusal sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H2c: Medeni durum değişkeni ile davranışsal sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H3: Yaş gurubu değişkeni ile örgütsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H3a: Yaş grubu değişkeni ile bilişsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H3b: Yaş grubu değişkeni ile duygusal sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H3c: Yaş grubu değişkeni ile davranışsal sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H4: Eğitim düzeyi değişkeni ile örgütsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H4a: Eğitim düzeyi değişkeni ile bilişsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H4b: Eğitim düzeyi değişkeni ile duygusal sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H4c: Eğitim düzeyi değişkeni ile davranışsal sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H5: Sahip olunan çocuk sayısı değişkeni ile örgütsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H5a: Sahip olunan çocuk sayısı değişkeni ile bilişsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H5b: Sahip olunan çocuk sayısı değişkeni ile duygusal sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
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 H5c: Sahip olunan çocuk sayısı değişkeni ile davranışsal sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H6: Statü değişkeni ile örgütsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H6a: Statü değişkeni ile bilişsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H6b: Statü değişkeni ile duygusal sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H6c: Statü değişkeni ile davranışsal sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H7: İş tecrübesi değişkeni ile örgütsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H7a: İş tecrübesi değişkeni ile bilişsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H7b: İş tecrübesi değişkeni ile duygusal sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H7c: İş tecrübesi değişkeni ile davranışsal sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H8: Mevcut işletmedeki çalışma yılı değişkeni ile örgütsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H8a: Mevcut işletmedeki çalışma yılı değişkeni ile bilişsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H8b: Mevcut işletmedeki çalışma yılı değişkeni ile duygusal sinizm arasında anlamlı bir farklılık 

vardır. 

 H8c: Mevcut işletmedeki çalışma yılı değişkeni ile davranışsal sinizm arasında anlamlı bir farklılık 

vardır. 

H9: Aylık gelir değişkeni ile örgütsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H9a: Aylık gelir değişkeni ile bilişsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H9b: Aylık gelir değişkeni ile duygusal sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H9c: Aylık gelir değişkeni ile davranışsal sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H10: Günlük çalışma saati değişkeni ile örgütsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H10a: Günlük çalışma saati değişkeni ile bilişsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H10b: Günlük çalışma saati değişkeni ile duygusal sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H10c: Günlük çalışma saati değişkeni ile davranışsal sinizm arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

3.2.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Araştırma için uygulamanın yapıldığı tarihlerde Konya il merkezinde faaliyette bulunan ana metal sanayi 

çalışanları evren olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda araştırma örneklemi, Konya Sanayi Odası’na kayıtlı ana 

metal sanayinde faaliyet gösteren ve en az 10 yıllık geçmişi olan 34 farklı işletmede çalışan toplam 240 

çalışandan oluşmaktadır. Kolayda örnekleme yönteminin kullanıldığı araştırmamızda maksimum çeşitlilik 

sağlanmaya çalışılmıştır. Kolayda örnekleme, evren içinden seçilecek örnek kesiminin araştırmayı yapan 

kişinin yargılarınca saptandığı örnekleme yöntemidir (Çankaya, 2020: 270). Evren büyüklüğüne ait sağlıklı bir 

veri setine ulaşılmadığından bazı araştırmacılar, örneklem büyüklüğünün evreni temsil etmesi için 100’den 

fazla olması gerektiğini savunmaktadırlar (Akgemci vd., 2020: 69). Buna göre örneklem büyüklüğünün 

araştırmayı adil bir biçimde temsil ettiğini söylemek mümkündür. 

3.4.Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizinde Kullanılan Teknikler 

Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. 

Anket formu internet tabanlı hazırlanmış ve katılımcılara iletilmiştir. Kullanılan anket formunun birinci 

bölümünde, katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine (cinsiyet, medeni durum, yaş gurubu, eğitim 

düzeyi, sahip olunan çocuk sayısı, statü, iş tecrübesi, mevcut işletmedeki toplam çalışma yılı, aylık gelir 

seviyesi ve günlük çalışma saati) ilişkin sorular yer almaktadır.  

Anket formunun ikinci bölümde,  katılımcıların örgütsel sinizm davranışlarını belirlemek amacıyla Brandes 

vd. (1999) tarafından geliştirilen, Kalağan (2009) tarafından akademisyenler üzerinde Türkçeye uyarlanan ve 

Karacaoğlu ve Aslan (2012) tarafından ise imalat sanayi çalışanları üzerinde geçerlilik ve güvenirliği yapılmış 
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olan “Örgütsel Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 13 ifadeden ve 3 alt boyuttan (bilişsel, duygusal ve 

davranışsal) oluşmaktadır. Bu ifadelerden; ilk beşi bilişsel, bunları izleyen dördü duygusal ve son dördü ise 

davranışsal boyut ile ilgilidir.  Örgütsel sinizme ait ifadeler 5’li likert ölçeğine göre düzenlenmiş ve ölçeğin 

toplam puan aralığı 13-65 arasında değişmektedir. Ayrıca ölçekte ters madde bulunmamakta olup ölçekten 

alınan yüksek puanlar örgütsel sinizm düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir.  

Araştırmada kullanılan ölçek ile ilgili diğer bilgiler Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1. Ölçeğin Cronbach’s Alpha Katsayıları ile Madde Sayıları 

 Karacaoğlu ve Aslan  (2012) Bu araştırmada  

 Cronbach’s α Cronbach’s α Madde Sayısı 

Örgütsel Sinizm 

Ölçeği  

0,94 0,96 13 

Bilişsel Sinizm 0,87 0,94 5 

Duygusal Sinizm 0,82 0,94 4 

Davranışsal Sinizm 0,70 0,87 4 

Tablo 1’e göre örgütsel sinizm ölçeği ve boyutlarının güvenilirliğinin yeterli seviyede olduğunu söylemek 

mümkündür (α>0,70). 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler, SPSS Statistics 20.0 kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde parametrik veya parametrik olmayan testlere karar vermeden önce normallik denemesi 

yapılmıştır. Ölçeğin toplam puan ve alt boyutları ile ilgili yapılan normal dağılım testi sonucunda hem p>0,05 

çıkmış hem de skewness (çarpıklık) ve kurtosis (basıklık) katsayılarının -2 ile +2 arasında değerler aldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. İstatistiksel analizlerde skewness ve kurtosis katsayı değerlerinin ideal olarak +1 ve -1 

arasında olmasının arzulandığı, fakat katsayı değerlerinin -2 ile +2 değer aralığında olmasının da normal 

dağılım için kabul edilebilir olduğu ifade edilmektedir (Yalçın ve Koyuncu, 2014: 90). Bu nedenle 

çalışanların sosyo-demografik özellikleri ile örgütsel sinizm davranışları arasında anlamlı farklılık olup 

olmadığını belirlemek için parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiş ve verilerin analizinde; Frekans 

ve Yüzde Analizi,  Bağımsız Örneklemler T-Testi ve ANOVA  Testi  (varyanslar homojen ise Tukey, değil 

ise Games-Howell testi)  kullanılmıştır. 

3.5.Sınırlılıklar 

Araştırma konu ve uygulama açısından bazı kısıtlar taşımaktadır. Araştırmanın konusu, imalat sanayi 

çalışanlarının örgütsel sinizm düzeylerini sadece sosyo-demografik özellikler yönünden incelenmesi ile 

kısıtlıdır. Araştırma maliyet ve zaman yönünden değerlendirildiğinde, verileri toplama işlemi 28.04.2020 - 

10.06.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sonuçlar, araştırma kapsamında yer alan hipotezler 

ile sınırlı olduğundan dolayı sonuçların genellenmesi gibi bir amaç bulunmamaktadır. 

4.BULGULAR  

Araştırmanın bu bölümünde, araştırmaya katılan çalışanların  sosyo-demografik özellikleri ile ilgili frekans 

ve yüzde analizi sonuçlarına, örgütsel sinizm ve örgütsel sinizm alt boyutlarına vermiş oldukları cevapların 

en düşük-en yüksek ortalama ve  standart sapma değerlerine ve hipotez test sonuçlarına yer verilmiştir. Bu 

doğrultuda öncelikle araştırmaya katılan çalışanların demografik özellikleri tablo halinde sunulmuş, daha 

sonra katılanların örgütsel sinizm ve boyutlarına ilişkin cevapları verilmiş en sonda ise araştırma hipotezlerine 

ait testler ve bu testlere ait tablolar sunulmuştur. 
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4.1.Demografik Bulgular 

Araştırma kapsamındaki işletmelerde ankete katılan 240 kişiye ilişkin sosyo-demografik özellikler Tablo 2’de 

gösterilmektedir.  

Tablo 2. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Parametreler f % Parametreler f % 

Cinsiyet Kadın 48 20  

Çocuk Sayısı 

Yok 61 25,4 

Erkek 192 80 1 51 21,3 

Medeni Durum Evli 170 70,8 2 66 27,5 

Bekâr 70 29,2 3 ve üstü 62 25,9 

 

 

Yaş Grubu 

18-25 25 10,4 Statü Yönetici 51 21,3 

26-30 49 20,4 İşçi 189 77,5 

31-35 63 26,3  

Meslekteki 

Çalışma Yılı 

1-5 yıl 54 22,5 

36-40 57 23,8 6-10 yıl 54 22,5 

41 ve üstü 46 19,2 11-15 yıl 58 24,2 

 

Eğitim Düzeyi 

İlköğretim 63 26,3 16-20 yıl 47 19,6 

Lise  75 31,3 21 yıl ve üzeri 27 11,3 

Ön Lisans 37 15,4  

İşletmedeki 

Çalışma Yılı 

1-5 yıl 131 54,6 

Lisans 65 27,1 6-10 yıl 69 28,8 

 

 

Aylık Gelir 

1500-2000TL 13 5,4 11-15 yıl 24 10 

2001-3000TL 76 31,7 16-20 yıl 12 5 

3001-4000TL 51 21,3 21 yıl ve üzeri 4 1,7 

4001-5000TL 45 18,8 Günlük 

Çalışma Saati 

8 saat ve altı 72 30 

5001 ve üstü 55 22,9 9 saat ve üstü 168 70 

4.2.Katılımcıların Örgütsel Sinizm ve Boyutlarına Vermiş Oldukları Cevapların İncelenmesi 

Araştırmaya katılan çalışanların örgütsel sinizm ve örgütsel sinizm alt boyutlarına vermiş oldukları cevapların 

en düşük-en yüksek değerler, ortalama ve  standart sapma değerlerine ilişkin sonuçlar Tablo 3’te 

gösterilmektedir. 

Tablo 3. Katılımcıların Örgütsel Sinizm ve Boyutlarına Vermiş Oldukları Cevapların İncelenmesi 

Örgütsel Sinizm ve Boyutları Min-Max Ortalama Standart Sapma 

Örgütsel Sinizm (Genel) 1-5 3,16 0,99 

Bilişsel Sinizm 1-5 3,22 1,74 

Duygusal Sinizm 1-5 2,82 1,15 

Davranışsal Sinizm 1-5 3,46 1,02 

Katılımcıların örgütsel sinizme ait ifadelere verdikleri yanıtlar sonucunda ortaya çıkan ortalamanın 

yorumlanmasında Çankaya (2018)’in çalışmasında esas aldığı kesit değerler kullanılmıştır. Bu değerlere göre 

ortalamaları; 1,0-2,33 arasındaki değerler düşük katılım, 2,34-3,66 arasındaki değerler orta düzeyde katılım ve 

3,67-5,00 arasındaki değerler ise yüksek katılımı temsil etmektedir. Bu kapsamda Tablo 3 incelendiğinde 

katılımcıların örgütsel sinizm ve tüm boyutlarına 1-5 değerleri arasında katılım gösterdikleri görülmektedir. 

Ayrıca; örgütsel sinizm genelinde ve tüm boyutlarda ortalama değer 2,34-3,66 aralığında olduğu için 

çalışanların sinizm düzeyleri orta düzeydedir.  

4.3. Hipotez Testleri 

Araştırmaya katılan çalışanların cinsiyet, medeni durum, statü ve günlük çalışma saati değişkenlerine göre 

örgütsel sinizm ölçeği ve alt boyutlarının toplam puanları arasında herhangi bir anlamlı farklılığın olup 

olmadığını belirlemek için T-testi yapılmıştır. Diğer demografik değişkenler olan yaş, eğitim düzeyi, sahip 

olunan çocuk sayısı, iş tecrübesi, mevcut işletmedeki çalışma yılı ve gelir değişkenleri ile örgütsel sinizm ölçeği 

ve alt boyutlarının toplam puanları arasında anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek için ise ANOVA 

testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçları aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Cinsiyet Değişkeni İçin T-Testi Sonuçları 

 Cinsiyet n Ort SS t p 

Toplam Puan Kadın 48 39,47 12,38 0,964 0,331 

Erkek 192 41,48 13,04 

Bilişsel Sinizm Kadın 48 15,00 5,27 1,641 0,106 

Erkek 192 16,41 5,36 

Duygusal Sinizm Kadın 48 11,02 4,41 0,464 0,643 

Erkek 192 11,36 4,63 

Davranışsal Sinizm Kadın 48 13,45 3,74 0,371 0,711 

Erkek 192 13,70 4,17 

p>0,05 

Katılımcıların cinsiyetleri ile örgütsel sinizm (t=0,964; p>0,05), bilişsel sinizm alt boyutu (t=1,641; p>0,05), 

duygusal sinizm alt boyutu (t=0,464; p>0,05) ve davranışsal sinizm alt boyutu  (t=0,371; p>0,05) toplam 

puanları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. H1, H1a, H1b, H1c hipotezleri 

reddedilmiştir. 

Tablo 5. Medeni Durum Değişkeni İçin T-Testi Sonuçları 

 Medeni 

Durum 

n Ort SS t p 

Toplam Puan Evli 170 41,42 12,49 0,641 0,521 

Bekâr 70 40,25 13,93 

Bilişsel Sinizm Evli 170 16,20 5,20 0,333 0,754 

Bekâr 70 15,95 5,77 

Duygusal Sinizm Evli 170 11,33 4,52 0,211 0,842 

Bekâr 70 11,20 4,75 

Davranışsal Sinizm Evli 170 13,88 3,88 1,284 0,213 

Bekâr 70 13,10 4,52 

p>0,05 

Katılımcıların medeni durumları ile örgütsel sinizm (t=0,641; p>0,05), bilişsel sinizm alt boyutu (t=0,333; 

p>0,05), duygusal sinizm alt boyutu (t=0,211; p>0,05) ve davranışsal sinizm alt boyutu (t=1,284; p>0,05) toplam 

puanları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. H2, H2a, H2b, H2c hipotezleri reddedilmiştir. 

Tablo 6. Yaş Değişkeni İçin ANOVA Testi Sonuçları 

 Yaş n Ort SS F p Farklılık 

Toplam Puan 

a)18-25 25 43,84 15,22 

0,752 0,585 - 

b)26-30 49 40,66 13,87 

c)31-35 63 40,25 12,42 

d)36-40 57 42,70 12,08 

e)41 ve üstü 46 39,19 12,26 

Bilişsel Sinizm 

a)18-25 25 17,88 6,08 

0,895 0,485 - 

b)26-30 49 15,96 5,66 

c)31-35 63 15,56 5,46 

d)36-40 57 15,56 5,08 

e)41 ve üstü 46 15,63 4,82 

Duygusal 

Sinizm 

a)18-25 25 12,04 5,17 

0,696 0,627 - 

b)26-30 49 11,10 4,70 

c)31-35 63 10,92 4,58 

d)36-40 57 11,93 4,52 

e)41 ve üstü 46 10,83 4,29 

Davranışsal 

Sinizm 

a)18-25 25 13,92 4,73 

0,741 0,593 - 

b)26-30 49 13,59 4,65 

c)31-35 63 13,78 3,36 

d)36-40 57 14,21 4,02 

e)41 ve üstü 46 12,74 4,08 

p>0,05 
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Katılımcıların yaş grubu ile örgütsel sinizm (0,752; p>0,05), bilişsel sinizm alt boyutu (F=0,895; p>0,05), 

duygusal sinizm alt boyutu (F=0,696; p>0,05) ve davranışsal sinizm alt boyutu (F=0,741; p>0,05) toplam 

puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. H3, H3a, H3b, H3c hipotezleri reddedilmiştir. 

Tablo 7. Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin ANOVA Testi Sonuçları 

 Eğitim Durumu n Ort SS F p Farklılık 

Toplam Puan 

a)İlköğretim 63 45,23 13,54 

5,967 0,000** 

a>c 

a>d 

b>c 

b>d 

b)Lise 75 43,71 11,65 

c)Ön lisans 37 36,00 13,00 

d)Lisans 65 36,94 11,65 

Bilişsel 

Sinizm 

a)İlköğretim 63 17,76 5,35 

6,866 0,000** 

a>c 

a>d 

b>c 

b>d 

b)Lise 75 17,49 5,02 

c)Ön lisans 37 14,41 5,34 

d)Lisans 65 13,97 4,85 

Duygusal 

Sinizm 

a)İlköğretim 63 12,60 4,80 

3,394 0,010* 
a>c 

a>d 

b)Lise 75 11,81 4,19 

c)Ön lisans 37 9,97 4,22 

d)Lisans 65 10,18 4,66 

Davranışsal 

Sinizm 

a)İlköğretim 63 14,87 4,33 

5,439 0,000** 

a>c 

a>d 

b>c 

b)Lise 75 14,40 3,56 

c)Ön lisans 37 11,62 4,44 

d)Lisans 65 12,78 3,62 

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

Katılımcıların eğitim düzeyleri ile örgütsel sinizm (F=5,967; p<0,01), bilişsel sinizm alt boyutu (F=6,866; p<0,01), 

duygusal sinizm alt boyutu (F=3,394; p<0,05) ve davranışsal sinizm alt boyutu (F=5,439; p<0,01) toplam 

puanları arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir. H4, H4a, H4b, H4c hipotezleri kabul 

edilmiştir. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için örgütsel sinizm ölçeği ve alt boyutları 

toplam puanlarının varyanslarına bakılmış ve varyanslar homojen olduğu için Tukey testi yapılmıştır. Bu 

doğrultuda, araştırma örneklem kapsamındaki ilköğretim mezunu çalışanların örgütsel sinizm, bilişsel 

sinizm, duygusal sinizm ve davranışsal sinizm toplam puanlarının ön lisans ve lisans mezunu çalışanlardan 

anlamlı bir şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca lise mezunu çalışanların örgütsel sinizm, bilişsel 

sizim ve davranışsal sinizm toplam puanlarının ön lisans ve lisans mezunu olanlara göre daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. 

Tablo 8. Sahip Olunan Çocuk Sayısı Değişkeni İçin ANOVA Testi Sonuçları 

 Çocuk Sayısı n Ort SS F p  Farklılık 

Toplam Puan 

a)Yok 61 39,30 14,36 

2,118 0,099 - 
b)1 51 38,67 13,35 

c)2 66 41,94 11,32 

d)3 ve üstü 62 43,94 12,29 

Bilişsel 

Sinizm 

a)Yok 61 15,59 5,80 

1,923 0,127 - 
b)1 51 15,14 4,53 

c)2 66 16,24 5,04 

d)3 ve üstü 62 17,37 4,85 

Duygusal 

Sinizm 

a)Yok 61 10,79 4,05 

1,137 0,335 - 
b)1 51 10,67 4,82 

c)2 66 11,61 4,28 

d)3 ve üstü 62 11,98 4,32 

Davranışsal 

Sinizm 

a)Yok 61 12,92 4,67 

2,666 0,071 - 
b)1 51 12,86 4,21 

c)2 66 14,10 3,08 

d)3 ve üstü 62 14,58 4,14 

p>0,05 
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Katılımcıların sahip oldukları çocuk sayısı ile örgütsel sinizm (F=2,118; p>0,05), bilişsel sinizm alt boyutu 

(F=1,923; p>0,05), duygusal sinizm alt boyutu (F=1,137; p>0,05) ve davranışsal sinizm alt boyutu (F=2,666; 

p>0,05) toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. H5, H5a, H5b, H5c hipotezleri 

reddedilmiştir. 

Tablo 9. Statü Değişkeni İçin T-Testi Sonuçları 

 Statü n Ort SS t p 

Toplam Puan a)Yönetici 51 36,37 11,67  

-2,986 

 

0,003* b)İşçi 189 42,36 12,97 

Bilişsel Sinizm a)Yönetici 51 13,65 4,82  

-3,832 

 

0,000** b)İşçi 189 16,80 5,32 

Duygusal 

Sinizm 

a)Yönetici 51 9,86 4,62  

-2,542 

 

0,012* b)İşçi 189 11,68 4,51 

Davranışsal 

Sinizm 

a)Yönetici 51 12,86 3,58  

-1,572 

 

0,117 b)İşçi 189 13,87 4,20 

p>0,05, *p<0,05, **p<0,01 

Katılımcıların statüleri ile örgütsel sinizm (t=-2,986; p<0,05), bilişsel sinizm alt boyutu (t=-3,832; p<0,01) ve 

duygusal sinizm alt boyutu (t=-2,542; p<0,05) toplam puanları arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu tespit 

edilmiştir. Davranışsal sinizm alt boyutunun (t=-1,572; p>0,05) toplam puanının ise statü değişkeninden 

etkilenmediği sonucuna ulaşılmıştır H6, H6a ve H6b hipotezleri kabul edilirken, H6c hipotezi ise 

reddedilmiştir. Araştırma örneklemi kapsamında işçilerin örgütsel sinizm, bilişsel sinizm alt boyutu ve 

duygusal sinizm alt boyutu toplam puanları yöneticilere göre yüksektir. 

Tablo 10. İş Tecrübesi Değişkeni İçin ANOVA Testi Sonuçları 

 İş Tecrübesi n Ort SS F p Farklılık 

Toplam Puan 

a)1-5 yıl 54 41,24 13,67 

0,422 0,792 - 

b)6-10 yıl 54 41,52 14,00 

c)11-15 yıl 58 41,36 12,29 

d)16-20 yıl 47 39,09 11,61 

e)21 yıl ve üstü 27 42,81 13,12 

Bilişsel 

Sinizm 

a)1-5 yıl 54 16,06 5,55 

0,465 0,761 
- 

 

b)6-10 yıl 54 16,17 5,87 

c)11-15 yıl 58 15,86 5,24 

d)16-20 yıl 47 15,79 5,07 

e)21 yıl ve üstü 27 17,41 4,92 

Duygusal 

Sinizm 

a)1-5 yıl 54 11,74 4,79 

0,759 0,553 - 

b)6-10 yıl 54 11,17 5,06 

c)11-15 yıl 58 11,38 4,68 

d)1-20 yıl 47 10,41 3,47 

e)21 yıl ve üstü 27 12,04 4,79 

Davranışsal 

Sinizm 

a)1-5 yıl 54 13,44 4,59 

0,891 0,470 - 

b)6-10 yıl 54 14,19 4,15 

c)11-15 yıl 58 14,12 3,28 

d)16-20 yıl 47 12,89 4,22 

e)21 yıl ve üstü 27 13,37 4,25 

p>0,05 
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Katılımcıların iş tecrübeleri ile örgütsel sinizm (F=0,422; p>0,05), bilişsel sinizm alt boyutu (F=0,465; p>0,05), 

duygusal sinizm alt boyutu (F=0,759; p>0,05) ve davranışsal sinizm alt boyutu (F=0,891; p>0,05) toplam 

puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. H7, H7a, H7b, H7c hipotezleri reddedilmiştir. 

Tablo 11. Mevcut İşletmedeki Çalışma Yılı Değişkeni İçin ANOVA Testi Sonuçları 

 

Mevcut 

İşletmedeki 

Çalışma Yılı 

n Ort SS F p 

Farklılık 

Toplam Puan 

a)1-5 yıl 131 42,33 13,54 

2,111 0,080 - 

b)6-10 yıl 69 41,69 10,84 

c)11-15 yıl 24 37,21 10,95 

d)16-20 yıl 12 33,83 16,53 

e)21 yıl ve üstü 4 34,75 17,50 

Bilişsel Sinizm 

a)1-5 yıl 131 16,65 5,45 

1,856 0,119 
- 

 

b)6-10 yıl 69 16,30 5,03 

c)11-15 yıl 24 14,67 4,62 

d)16-20 yıl 12 13,50 6,43 

e)21 yıl ve üstü 4 13,00 6,88 

Duygusal 

Sinizm 

a)1-5 yıl 131 11,71 4,79 

1,366 0,246 - 

b)6-10 yıl 69 11,35 4,10 

c)11-15 yıl 24 10,17 3,73 

d)1-20 yıl 12 9,58 5,37 

e)21 yıl ve üstü 4 8,75 7,09 

Davranışsal 

Sinizm 

a)1-5 yıl 131 13,98 4,38 

2,555 0,053 - 

b)6-10 yıl 69 14,04 3,09 

c)11-15 yıl 24 12,38 3,92 

d)16-20 yıl 12 10,76 5,14 

e)21 yıl ve üstü 4 13,00 3,56 

p>0,05 

Katılımcıların mevcut işletmedeki çalışma yılı ile örgütsel sinizm (F=2,111; p>0,05), bilişsel sinizm alt boyutu 

(F=1,856; p>0,05), duygusal sinizm alt boyutu (F=1,366; p>0,05) ve davranışsal sinizm alt boyutu (F=2,555; 

p>0,05) arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  H8, H8a, H8b, H8c hipotezleri reddedilmiştir. 

Tablo 12. Gelir Değişkeni İçin ANOVA Testi Sonuçları 

 Gelir n Ort SS F p Farklılık 

Toplam Puan 

a)1500-2000 TL 13 49,54 11,07 

5,929 0,000* 
a>e 

b>e 

b)2001-3000 TL 76 44,51 13,54 

c)3001-4000 TL 51 41,33 11,08 

d)4001-5000 TL 45 39,38 12,69 

e)5001 TL ve üstü 55 35,53 12,00 

Bilişsel Sinizm 

a)1500-2000 TL 13 18,46 4,86 

6,483 0,000* 

a>e 

b>e 

c>e 

b) 2001-3000 TL 76 17,72 5,52 

c)3001-4000 TL 51 16,63 4,87 

d)4001-5000 TL 45 15,47 4,96 

e)5001 TL ve üstü 55 13,47 5,04 

Duygusal 

Sinizm 

a)1500-2000 TL 13 14,77 4,11 

5,122 0,001* 

a>d 

a>e 

b>e 

b) 2001-3000 TL 76 12,22 4,60 

c)3001-4000 TL 51 11,33 3,91 

d)4001-5000 TL 45 10,84 4,55 

e)5001 TL ve üstü 55 9,53 4,64 

Davranışsal 

Sinizm 

a)1500-2000 TL 13 16,31 3,01 

3,829 0,005* 
a>e 

b>e 

b) 2001-3000 TL 76 14,57 4,53 

c)3001-4000 TL 51 13,37 3,39 

d)4001-5000 TL 45 13,07 4,24 

e)5001 TL ve üstü 55 12,53 3,69 

*p<0,01 
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Katılımcıların gelirleri ile örgütsel sinizm (F=5,929; p<0,01), bilişsel sinizm alt boyutu (F=6,483; p<0,01), 

duygusal sinizm alt boyutu (F=5,122; p<0,01) ve davranışsal sinizm alt boyutu (F=3,829; p<0,01) toplam 

puanları arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir. H9, H9a, H9b, H9c hipotezleri kabul 

edilmiştir. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için örgütsel sinizm ölçeği, bilişsel sinizm alt 

boyutu, duygusal sinizm alt boyutu ve davranışsal sinizm alt boyutu toplam puan varyanslarına bakılmış ve 

varyanslar homojen olmadığı için Games-Howell testi yapılmıştır. Geliri 1500-2000 TL ve 2001-3000 TL 

arasında olan çalışanların örgütsel sinizm toplam puanları geliri 5001 TL ve üstü olanlardan anlamlı bir şekilde 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Geliri 1500-2000 TL, 2001-3000 TL ve 3001-4000 TL arasında olan çalışanların 

bilişsel sinizm toplam puanları geliri 5001 TL ve üstü olanlardan anlamlı bir şekilde yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Geliri 1500-2000 TL arasında olan çalışanların duygusal sinizm toplam puanları geliri 4001 TL ve 

üstü olanlardan anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu ve geliri 2001-3000 TL arasında olan çalışanların da 

duygusal sinizm toplam puanları geliri 5001 TL ve üstü olanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca geliri 1500-2000 TL ve 2001-3000 TL arasında olan çalışanların davranışsal sinizm toplam puanları geliri 

5001 TL ve üstü olan çalışanlara göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 13. Günlük Çalışma Saati Değişkeni İçin T-Testi Sonuçları 

 Günlük 

Çalışma Saati 

n Ort SS t p 

Toplam Puan 8 saat ve altı 72 38,01 12,07 -2,438 0,015* 

9 saat ve üstü 168 42,41 13,08 

Bilişsel Sinizm 8 saat ve altı 72 14,67 4,95 -2,811 0,005* 

9 saat ve üstü 168 16,76 5,43 

Duygusal 

Sinizm 

8 saat ve altı 72 10,42 4,37 -1,955 0,052 

9 saat ve üstü 168 11,67 4,64 

Davranışsal 

Sinizm 

8 saat ve altı 72 12,93 3,94 -1,815 0,071 

9 saat ve üstü 168 13,97 4,12 

p>0,05, *p<0,05 

Katılımcıların günlük çalışma saatleri ile örgütsel sinizm (t=-2,438; p<0,05) ve bilişsel sinizm alt boyutu (t=-

2,811; p<0,05) toplam puanları arasında anlamlı bir farklılığın bulunduğu tespit edilmiştir. Duygusal sinizm 

alt boyutu (t=-1,955; p>0,05) ve davranışsal sinizm alt boyutu (t=-1,815; p>0,05) toplam puanları arasında ise 

farklılık tespit edilmemiştir. H10 ve H10a hipotezleri kabul edilirken, H10b ve H10c hipotezleri 

reddedilmiştir.  Araştırma örneklem kapsamında, günlük 9 ve daha fazla saat çalışanların örgütsel ve bilişsel 

sinizm toplam puanlarının günlük 8 ve daha az çalışanlardan anlamlı bir şekilde yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA  

Örgütsel sinizm örgütler açısından üzerinde durulması gereken önemli sorunlar arasında yer almaktadır. 

Örgütsel sinizme karşı örgütlerin gerekli tedbirleri almaları örgüt başarısı yönünden büyük önem 

taşımaktadır. Çünkü işletmelerde çalışanların örgütsel sinizm düzeylerinde artış yaşanması hem işletmenin 

gelecekteki durumunu hem de çalışanların performans seviyesini olumsuz etkilediği bilinmektedir (Abraham, 

2000; Reichers vd., 1997; Akdemir vd., 2016; Bacaksız vd., 2018).  

İmalat sanayi çalışanlarının örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi ve çalışanların sosyo-demografik 

özelliklerinin örgütsel sinizm düzeylerinde anlamlı bir farklılığa neden olup olmadığının tespit edilmesi gibi 

amaçlarla yapılan bu çalışmada, katılımcıların genel örgütsel sinizm ortalamaları orta düzeydedir (3,16). 

Bunula birlikte; bilişsel sinizm (3,22), duygusal sinizm (2,82) ve davranışsal sinizm (3,46) ortalamaları da orta 

düzeydedir. Bu açıdan Tayfun ve Çatır (2014), Akyüz (2014), Çalbay (2016), Ağırdan (2016) tarafından yapılan 

ve orta düzeyde çalışan sinizmi bulunan çalışmalarla paralellik göstermektedir. Bu bulgulara göre, 

çalışanların davranışsal sinizm düzeyleri hem diğer boyutlara göre hem de örgütsel sinizmin geneline göre 

daha yüksektir. Dolayısıyla çalışanların daha çok negatif ve küçümseyici davranışta bulunma eğiliminde 

olduğu, örgütüne karşı sert eleştirilerde ve kötümser tahminlerde bulunduğunu söylemek mümkündür. 
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Çalışanların; eğitim düzeyleri, statüleri, gelir seviyeleri ve günlük çalışma süreleri ile genel örgütsel sinizm 

düzeyleri ve boyutları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.   

Eğitim düzeyi değişkeni yönünden değerlendirme yapıldığında; genel örgütsel sinizm ve üç alt boyutu 

arasında da anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre, ilköğretim mezunu çalışanların örgütsel sinizm, 

bilişsel sinizm, duygusal sinizm ve davranışsal sinizm toplam puanlarının ön lisans ve lisans mezunu 

çalışanlardan anlamlı bir şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca lise mezunu çalışanların örgütsel 

sinizm, bilişsel sizim ve davranışsal sinizm toplam puanlarının ön lisans ve lisans mezunu olanlara göre daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak eğitim seviyesi arttıkça sinizm düzeyinin azaldığını söylemek 

mümkündür. Bu sonuç Altınöz vd. (2011) ve Pelit ve Ayana (2016) çalışmalarıyla benzerlik arz etmektedir. 

Fakat çalışanların artan eğitim seviyesinin örgütsel sinizmi de arttırdığı yönünde bulgular olan çalışmalar da 

mevcuttur (Fero, 2005; Güzeller ve Kalağan, 2008). 

Statü değişkeni yönünden değerlendirme yapıldığında; genel örgütsel sinizm, bilişsel sinizm ve duygusal 

sinizm toplam puanları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu sonuca göre, işçilerin genel örgütsel 

sinizm, bilişsel sinizm ve duygusal sinizm toplam puanlarının yöneticilere göre yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Dolayısıyla işçilerin yöneticilere göre daha fazla örgütsel sinizm yaşadığı yorumu yapılabilir. 

Bunun nedeninin işletmelerde halen devam ettirilen geleneksel ast-üst ilişkisinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Elde edilen bu sonuç literatürde Öğüt vd. (2008) tarafından yapılan çalışmayla paralellik 

arz etmektedir. 

Gelir değişkeni yönünden değerlendirme yapıldığında; genel örgütsel sinizm ve üç alt boyutu arasında da 

anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Geliri 1500-2000 TL ve 2001-3000 TL arasında olan çalışanların örgütsel 

sinizm toplam puanları geliri 5001 TL ve üstü olanlardan anlamlı bir şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Geliri 1500-2000 TL, 2001-3000 TL ve 3001-4000 TL arasında olan çalışanların bilişsel sinizm toplam puanları 

geliri 5001 TL ve üstü olanlardan anlamlı bir şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Geliri 1500-2000 TL 

arasında olan çalışanların duygusal sinizm toplam puanları geliri 4001 TL ve üstü olanlardan anlamlı bir 

şekilde daha yüksek olduğu ve geliri 2001-3000 TL arasında olan çalışanların da duygusal sinizm toplam 

puanları geliri 5001 TL ve üstü olanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca geliri 1500-2000 TL ve 

2001-3000 TL arasında olan çalışanların davranışsal sinizm toplam puanları geliri 5001 TL ve üstü olan 

çalışanlara göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu görülmektedir. Tam olarak gelir seviyesi düştükçe 

örgütsel sinizm düzeyi artar yorumunun yapılması doğru olmasa da genel olarak düşük gelir seviyesine sahip 

olan çalışanların sinizm toplam puanlarının gelir seviyesi yüksek olanlara göre yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Dolayısıyla gelir seviyesi örgütsel sinizm üzerinde etkilidir. Bu sonuç Mirvis ve Kanter (1991), Fero 

(2005) ve Kalağan (2009) çalışmalarıyla örtüşmektedir.  

Günlük çalışma süresi değişkeni yönünden değerlendirme yapıldığında; genel örgütsel sinizm ve bilişsel 

sinizm toplam puanları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Günlük 9 ve daha fazla saat çalışanların 

örgütsel ve bilişsel sinizm toplam puanlarının günlük 8 ve daha az çalışanlardan anlamlı bir şekilde yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın yapıldığı işletmelerde çalışanların 6 gün işe geldiği tespit edilmiş ve bu 

doğrultuda günlük yasal çalışma saatinin 7,5 saat (Koçak, 2020) olduğu dikkate alındığında bu yasal süreyi 

geçenlerin daha fazla genel örgütsel sinizm ve bilişsel sinizm davranışı sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Diğer sosyo-demografik değişkenlere göre bir değerlendirme yapıldığında ise; çalışanların genel örgütsel 

sinizm ve boyutları arasında anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır. Cinsiyet değişkeni ve medeni durum 

değişkeni ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum Kalağan ve 

Güzeller (2010), Mirvis ve Kanter (1991) ve Andersson ve Bateman (1997)’in çalışmalarıyla benzerlik 

taşımaktadır. Yaş değişkeni ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında da anlamlı bir fark bulunmamıştır. Mirvis 

ve Kanter (1991) ve Andersson ve Bateman (1997) çalışmalarında yaş değişkeninin sinizm üzerinde etkili 

olduğunu bulmuşlardır. Bu sebeple bu araştırmada elde edilen sonuç diğerlerinden farklılık arz etmektedir. 

Bu araştırmanın bulgularından yola çıkarak örgütsel sinizmi minimum seviyeye indirgemek hatta ortadan 

kaldırmak adına aşağıda belirtilen öneriler tavsiye edilmektedir: 

• İşletme kapsamındaki politika, amaç ve uygulamalar uyumlaştırılmalıdır. 

• İşletme içerisinde ödül ya da terfi benzeri uygulamalarda adalet sağlanmalıdır. 
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• Örgütsel sinizmin engellenmesi ve sinizme olan farkındalığın arttırılması için işletmelerde gerekli 

eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. 

• Örgütsel sinizme engel olmak adına örgüt içinde etkin bir iletişim yapısının kurulması sağlanmalıdır. 

•  İşletmelerdeki ast-üst ilişkilerinin geleneksel yöntemlerden ziyade çağdaş yöntemler dikkate alınarak 

sürdürülmesi örgütsel sinizm davranışlarını azaltma adına yararlı olabilir. 

• Çalışanların en azından çalışma saatleri dikkate alınarak gelir seviyelerinde iyileştirmelere gidilmelidir. 

•  İşletme içindeki çalışma şartları ve saatleri değiştirilmeli ve mümkün olduğunca yasal çalışma saatleri 

dikkate alınmalıdır. 

Yoğun rekabet sebebiyle işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmesi için emek yoğun işletmelerin diğer 

işletmelere göre daha fazla çaba harcamaları gereklidir (Şahin ve Ateş 2017: 22). Bu doğrultuda işletmelerin 

bulundukları sektör örgütsel sinizm üzerinde de etki sahibi olabilecektir.  Örgütsel sinizm ile ilgili gelecekte 

yapılması öngörülen çalışmalar için; çalışma alanı genişletilerek aynı sektörde ya da farklı sektörlerde 

yapılması ayrıca araştırmanın sınırlılığı olarak Konya ili ile kısıtlı olması diğer illerle kıyaslama yapılmasına 

imkân vermediğinden uygulamanın farklı illerde gerçekleştirilmesi bilimsel alan yazına katkı 

sağlayabilecektir. 
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1. GİRİŞ 

Örgütler, küreselleşme, rekabet ve hızlı teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan dijitalleşme nedeniyle bilgi 

yönetimini başarmak zorundadır. Örgütler tarafından, bilginin üretilmesi, paylaşılması, depolanması gibi 

faaliyetlerin yerine getirilmesi ve öğrenmenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böylece bilginin, dinamik bir 

faaliyet olan öğrenme faaliyeti ile örgütün tamamına yayılması sağlanabilmektedir. Bilgi yönetiminin çeşitli 

ve farklı boyutlarının örgüte olan etkisinin araştırılmak suretiyle örgüt faaliyetlerine nasıl etkilediğinin 

araştırılması ve bu etkilerin örgütsel ihtiyaçlara göre analiz edilmesi gerekmektedir. Böylece örgütler, 

amaçlarını, hedeflerini gerçekleştirebilmek için güçlü olan veya zayıf olan noktalarını anlayabilecek, bunlara 

uygun tedbirler geliştirerek eylemlerde bulunabileceklerdir.  

Enerji sektörü, artan hızlı talebi karşılamak üzere tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir gelişme 

göstermektedir. Özelleştirme süreçlerinin 2000’li yıllarla birlikte hız kazanması sonrasında serbest piyasa 

anlayışı çerçevesinde çeşitli sektörler kamu yönetiminden ayrılarak özel sektör marifetiyle yürütülmeye 

başlamıştır. Enerji sektörü de bu hızlı özelleştirme süreçlerinin yaşandığı sektörlerden biridir. Elektrik 

piyasasının temel bölümlerinden (üretim, iletim, dağıtım, tedarik) birini oluşturan elektrik dağıtım 

sektöründe faaliyet gösteren şirketler elektrik şebekesinin daha iyi işletilebilmesi için büyük bütçelerle şebeke 

ve teknoloji yatırımları yapmaktadır. Teknoloji yatırımları ile elde edilen ve hızla artan büyük veri (bigData) 

kütlesinin nitelikli bilgiye dönüştürülüp dönüştürülmediği, zaman içerisinde elde edilen bu bilginin 

şirketlerin diğer birimlerine yayılması ve bu bilginin öğrenme süreci ile nasıl bir ilişki içinde olduğunun 

bilinmesi önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, bilgi yönetimi ve öğrenen örgüt ilişkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırma, 

Türkiye’de bulunan 21 adet elektrik dağıtım şirketinde ölçek uygulaması yapılmak suretiyle 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya ilişkin konu başka gerekçeler ve amaçlarla farklı akademik araştırmalara 

konu edilmiş, bu iki kavramla ilgili farklı sektörlerde çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Ancak, enerji sektörünün 

bu segmenti bu araştırmaların odağında daha önce yer almamıştır. Dinamik bir sektör olması ve sürekli 

büyüyen ve stratejik önemi bulunan bir sektör olarak aslında araştırmalara daha çok konu edilmesi 

gerekmektedir. Hem yatırım ve işletme bütçe büyüklükleri ve istihdamdaki payı hem de stratejik önemi 

dikkate alındığında, daha fazla araştırmacı tarafından daha farklı bakış açıları ve değerlendirme konularıyla 

ele alınması gerekmektedir.  

Araştırma sonuçlarına göre enerji sektöründeki şirketlerin şebeke işletim sistemi yatırımları kapsamında bilgi 

yönetimi ile öğrenen örgüt arasında ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu tespit yapılırken, Türkiye’de 

bulunan 21 adet elektrik dağıtım şirketinin çalışan personelleri, anket çalışmasına veri teşkil edecek bilgileri 

sunmuşlar ve tüm sektöre ilişkin yeterli nitelikte elde edilen veri, istatistiksel analize tabi tutulmuştur. 

1.1. Bilgi Yönetimi Ve Öğrenen Örgüt Kavramları 

Günümüzde bilgi ve bilginin yönetimi tüm kurum ve kuruluşlar açısından giderek önemi artan stratejik 

konular haline gelmiştir. Genellikle bilgi yönetimi ile veri yönetimi faaliyetleri birbirleriyle karıştırılan 

süreçler haline gelmiş, kavramlar birbiri içine girerek farklı anlamlar kazanmıştır. Bilgi kavramının daha iyi 

anlaşılabilmesi için veri ile enformasyon kavramlarının açıklanması gerekmektedir.  

Veri: Veri, gözlemlerden, deneylerden veya hesaplamalardan oluşan, işlenmemiş, analiz edilmemiş, kendi 

başlarına anlamı olmayan, nümerik/sayısal/dijital nicelikleri ifade eder (Mohajan, 2016; Bergeron, 2003:10; 

Davenport & Prusak, 1998).  

Eformasyon: Sesli veya görüntülü haberleşme veya yazılı doküman formundaki bir mesaj, belli bir nesne, olay 

veya süreçle ilgili bir metin, yorum ve açıklamalardan oluşan veri deposu/koleksiyonudur (Davenport & 

Prusak, 1998; Bergeron, 2003:10).  

Bilgi: Bilgi, bireyin veya örgütün karşılaştıkları durumlara yönelik çözüm, davranış veya eylem üretmek için 

tecrübe, iletişim veya çıkarım ile anlamlı bir şekilde düzenlenmiş, biriktirilmiş bilişsel durumları ifade eder, 

gerçekleri, inançları, algıları, yargıları ve beklentileri, bir şeyin nasıl yapıldığını ve metodolojisini içerir (Maier, 

2007:76; Wiig, 1993). Bilgi; veriden, enformasyondan veya daha önce üretilmiş başka bilgiden türetilir 

(Mohajan, 2016).  
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Bilgi, genel olarak açık bilgi ve örtük bilgi olmak üzere iki ana başlıkta sınıflandırılmaktadır. Açık bilgi; 

biçimsel ve sistematik bilgi olup kodlanabilen, kullanabilen, yazılabilen, kolayca paylaşılabilen, işlenebilen, 

saklanabilen aynı zamanda veri, bilimsel formüller, tanımlamalar, tarifnameler şeklinde paylaşılan formal bir 

dildir (Nonaka vd., 2001:15; Daft, 2015:434; Stover, 2004; Baets, 2005:59). Örtük bilgi, uzun bir zaman diliminde 

geliştirilip içselleştirilen kompleks bir bilgi olup yüksek derecede kişisel, formüle edilmesi ve bir kişiden diğer 

kişiye aktarımı, matematiksel veya dilsel gösterimi zor, değerlerden, inançlardan, algılardan, önsezilerden ve 

tahminlerden oluşan zihinsel modellerden, dokümante edilmemiş ve biriktirilmemiş bilgiden meydana 

gelmektedir (Nonaka, 1991; Davenport & Prusak, 1998:70; Taudes, 2002; Nonaka, Toyama, & Konno, 2000:14; 

McInerney, 2002; Stover, 2004). Örtük bilgi, kolayca yazılabilen veya aktarılabilen bir bilgi olmayıp öğrenmeyi 

ve yeteneği içermektedir (Caruso, 2017). Örtük bilginin bu karakteri onu açık bilgiye kıyasla daha önemli ve 

değerli kılmaktadır. Açık bilgi ise her an ve her kişi tarafından ulaşılabilir niteliktedir. 

Bilgi yönetimi; doğru bilgiyi, doğru kişiye, doğru zamanda eriştirme, bilgiyi paylaşarak ve eyleme 

dönüştürerek örgütsel performansı artırmak ve değer yaratmak için, açık ve örtük bilginin kişi, grup, örgüt 

veya toplum düzeyinde sistematik bir şekilde tanımlanması, oluşturulması, elde edilmesi, saklanması, 

paylaşılması, organize edilmesi, transfer edilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi, değerlendirilmesi ve 

kullanılması anlamına gelmektedir (O’Dell & Grayson, 1998; Davenport & Prusak, 1998). Bilgi yönetimi; 

örgütün faaliyetleri için gerekli olan bilgileri, çalışan performansını ve kurumsal rekabetçiliği artıracak şekilde 

tanımlayan, seçen, düzenleyen, damıtan ve paketleyen bir işletme optimizasyon stratejisi; bir şirketteki bilgiyi 

paylaşma, dağıtma, oluşturma, muhafaza etme ve anlama süreçlerini geliştirme ve kolaylaştırma metodu, 

bilgi-yoğun faaliyetleri yönetme işi; bir örgütün entelektüel varlıklarının oluşturulması, elde edilmesi, 

organize edilmesi, erişilmesi ve kullanılması faaliyetlerinin birleştirilmiş ve entegre edilmiş halidir (Bergeron, 

2003:8; Gottschalk, 2005:1; Grey, 1996).   

Öğrenme kavramı ise günlük kullanımda bilgi edinme ile aynı anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır fakat 

bilgi edinme ile öğrenme birbirleriyle farklı olup öğrenme ile kişi bir şeyi yapmaya muktedir hale gelmekte, 

kapasitesi genişlemekte, dünya ile olan ilişkisi yeniden kavranmaktadır (Senge, 2013:33). Öğrenme bir 

ilerleme olarak düşünülmekte olup kişinin yalnızca kendi sezgileriyle meseleleri anlaması, kafa yormasını 

değil aynı zamanda başkalarıyla olan etkileşimini de temsil etmektedir.   

Öğrenen örgüt ise yanlışları tanımlamayı ve düzeltmeyi, çalışan yeteneklerini ve davranışlarını geliştirmeyi, 

bilgiyi geliştirmeyi ve paylaşmayı amaçlayan örgütsel öğrenmeye katılmak suretiyle teşvik eden bir kültür ile 

aktif bir şekilde destekleyerek sürekli kendini geliştiren, çalışanların gelişimine önem veren, açık bir iletişim 

ortamının kurulmasını sağlayan bir örgüt olarak tanımlanmaktadır (Lim & Nowell, 2014; Bolat, Seymen, Bolat, 

& Erdem, 2009:299).  

1.2. Elektrik Piyasası  

Enerji sektörü enerjinin birincil veya ikincil kaynaklara göre temel bir ayrıma tabi tutulduğu, farklı alt 

kategorilerde değerlendirilen bir sektördür. Petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gazlar gibi fosil yakıtlara 

dayalı ya da rüzgar, güneş, biyogaz, hidrolik, jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklara dayalı olarak enerji 

üretimi gerçekleştirilmektedir. Enerjinin en kullanılabilir formu ise onun elektriğe dönüştürülmüş halidir. 

Türkiye’de elektrik sektörü 1900’lü yılların başından itibaren gelişim göstermiştir. Elektrik piyasasının temel 

bölümleri ise; üretim, iletim, dağıtım ve perakende olarak ayrılmaktadır. Bu sektörler tarihsel olarak bir arada 

kamu eliyle yönetilmiş, zaman içerisinde piyasanın gelişimi için hukuki ayrıştırmalar yapılarak bir bölümü 

özel sektöre açılmıştır.  

Elektrik dağıtım sektöründe 21 adet şirket bulunmakta olup tamamı özelleştirilerek işletme hakları özel 

şirketlere devredilmiştir. Söz konusu faaliyetin bir kamu hizmeti olması nedeniyle yatırım ve işletme 

faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan maliyetler düzenleyici kuruluş tarafından belirlenen makul bir getiri 
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oranı eklenerek düzenlemeye esas tarifeler yoluyla şirketlere verilmektedir. Belirli süreli tarife uygulama 

dönemleri tespit edilerek (mevcutta bu süre 5 yıldır)  ilgili dönemlerdeki yatırım ve işletme giderleri çeşitli 

bilimsel metotlarla tahmin edilmekte ve düzenleyici kuruluş tarafından uygun bulunması halinde 

onaylanmaktadır.  

Dağıtım şirketlerinin yatırım planları çeşitli alt başlıklardan ouşmakta olup 2016-2020 yıllarını kapsayan 

dönemde bu kalemler;   

• Şebeke Yatırımları 

• Çevre, Güvenlik ve Diğer Yasal Zorunluluğu Olan Yatırımlar 

• Şebeke İşletim Sistemi Yatırımları 

• Sayaç Yatırımları 

• Yatırım Harcaması Niteliğindeki Diğer Harcamalar 

olarak sınıflandırılmıştır (EPDK, 2015). Bu yatırım karakteristiklerinden “şebeke işletim sistemi yatırımları” 

elektrik şebekesinin işletilmesinde kritik önemi haizdir. Bu yatırım kalemi kapsamına giren ve şirketler 

tarafından yaygın bir şekilde kullanılan enformasyon teknolojileri, elektronik haberleşme özelliğine sahip 

ekipmanlar (röle, sayaç, endüstriyel tablet, el terminalleri, enerji analizörleri vb.), coğrafi bilgi sistemleri (CBS), 

uzaktan izleme ve kontrol sistemleri (SCADA), müşteri bilgi sistemleri, kullanıcı yönetim ve izleme sistemleri, 

kurumsal kaynak planlama yazılımları, intranet ve internet uygulamaları ve çeşitli mobil uygulamalardır. 

Ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok farklı yazılım ve donanım söz konusu şirketlerde kullanılmakta 

olup bu unsurlar sektörde genel olarak akıllı şebeke ifadesiyle adlandırılmaktadır. Bu alanda yapılan 

yatırımların bilgi yönetimi dikkate alınarak ve öğrenme odaklı yapılması ise gereksiz yatırımların önüne 

geçebileceği gibi etkililiği de artırabilecektir.   

2. YÖNTEM 

Çalışmada elektrik piyasasında faaliyet gösteren 21 adet elektrik dağıtım şirketinde ölçek uygulaması 

yapılmıştır. Araştırmanın evreni bu şirketlerde tam zamanlı çalışan personelden oluşmaktadır. Bu personel 

genel olarak ofis çalışması yapan, yönetici, koordinatör, mühendis, teknisyen, tekniker, uzman, uzman 

yardımcısı gibi unvanlarda çalışan personeldir. Çalışma, alt yüklenicilerde çalışan, saha çalışmalarında görev 

yapan ve destek hizmetlerinde çalışan personeller dahil edilmeksizin toplamda yaklaşık 6000 kişiden oluşan 

bir grup üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi tesadüfi örneklem seçimi yöntemiyle yukarıda 

belirtilen personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem sayısının tespiti için akademik çalışmalarda genel 

kabul görmüş aşağıdaki formül esas alınarak hesaplanmıştır; 

n = N t2 p q / d2 (N-1) + t2pq 

N: Evren büyüklüğü  

n : Örneklem büyüklüğü 

p : Olayın gerçekleşme olasılığı 

q : Olayın gerçekleşmeme olasılığı 

t : Belirli bir anlamlılık düzeyinde, t tablosuna göre bulunan değer 

d : Örnekleme hatasıdır  

Verilen formüle göre %95 güven düzeyinde (t=1,96, p=0,2, q=0,8, d=0,05 değerleri için) örneklemin büyüklüğü 

236 kişi olarak tespit edilmiştir. Toplam 350 kişiye ait anket verisi analiz sürecinde kullanılmıştır. Anket 

uygulaması 2018 yılı içerisinde Haziran ve Aralık aylarını kapsayan dönem içinde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada elde edilen veriler bir istatistik analiz yazılımı yardımı ile güvenilirlik ve geçerlilik analizlerine 

tabi tutulmuş korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada kullanılan ölçek üç adet bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 7 adet soru ile katılımcılara ait 

demografik veriler toplanmıştır. İkinci bölümde 24 sorudan oluşan Amerikan Verimlilik ve Kalite Merkezi ve 
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Andersen (1996) tarafından geliştirilmiş olan “Bilgi Yönetimi Ölçeği” kullanılmıştır. Üçüncü bölümde ise 43 

sorudan oluşan Basım, Şeşen ve Meydan (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Marsick ve Watkins (2003) 

tarafından geliştirilmiş olan “Öğrenen Örgüt Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır.  

Çalışmada, bilgi yönetimine ait 5 adet alt boyutun öğrenen örgüte ait 7 adet alt boyut ile oluşturulan modeli 

Şekil 1.’de gösterilmiştir. Bu kapsamda her bir bilgi yönetimi alt boyutunun her bir öğrenen örgüt alt boyutuna 

olan etkisi alt hipotezlerle sınanmış ve genel hipotez olan “H1: Bilgi yönetimi, öğrenen örgüt olmayı 

etkilemektedir.” hipotezine ilişkin değerlendirme boyutsal olarak yapılmıştır.  

 

Şekil 1.  Araştırma Modeli 

3. BULGULAR 

Yapılan çalışma kapsamında demografik veriler Tablo 1., Tablo 2. ve Tablo 3.‘de sunulmuştur. Örneklemdeki 

kişilerin %76,9’u erkeklerden %23,1’i kadınlardan oluşmaktadır. Elde edilen bu sonuçlar araştırmaya konu 

sektörde ağırlıklı olarak erkeklerin istihdam edildiğini göstermektedir. %73,4’ü önlisans veya lisans mezunu, 

%15,1’i lisansüstü ve %11,4’ü lise mezunu, %15,1’i 20-29 yaş aralığında, %46,3’ü 30-39 yaş aralığında, %31,1’i 

40-49 yaş aralığında ve %7,4’ü 50 yaş üstünde, %7,1’i şirkette 1 yıldan az süredir, %29,4’ü 1-5 yıl arasında, 

%29,4’ü 6-10 yıl arasında, %6,6’sı 11-15 yıl arasında ve %27,4’ü 15 yıldan çok süredir şirkette çalıştığı, %16,9’u 

üst düzey görevde, %26,9’u birim yöneticisi olarak (orta düzey) ve %56,3’ü normal çalışan düzeyinde görev 

yaptığı, %9,4’ü bilgi teknolojilerini kullanma sıklıklarını 0-1 saat arasında, %13,4’ü 1-3 saat arasında, %24,9’u 

3-5 saat arasında, %23,1’i 5-7 saat arasında, %29,1’i 7 saatten fazla olduğu, %78,0’i bilgi toplama yöntemi olarak 

elektronik ortamı belirtmiş, %5,7’si yazılı ortamda, %3,7’si telefon veya faks, %11,1’i yüz yüze görüşme ile ve 

%1,4’ü diğer yöntemlerle bilgi toplama faaliyeti gerçekleştirdiğini belirtmiştir. 

Tablo 1. Örneklemi oluşturan bireylerin tanımlayıcı istatistikleri, Cinsiyet ve Eğitim Durumu 

1.Cinsiyet 2.Eğitim Durumu 

  
Frekans Yüzde 

  
Frekans Yüzde 

Erkek 269 76,9 Lise 40 11,4 

Kadın 81 23,1 Önlisans/Lisans 257 73,4 

  Lisansüstü 53 15,1 
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Tablo 2. Örneklemi oluşturan bireylerin tanımlayıcı istatistikleri, Yaş Aralığı, Şirketteki Görev Süresi ve 

Şirketteki Pozisyon 

3. Yaş Aralığı 4. Şirketteki Görev Süresi 5. Şirketteki pozisyon 

  
Frekans Yüzde 

  
Frekans Yüzde 

  
Frekans Yüzde 

20-29 53 15,1 1 Yıldan Az 25 7,1 Üst Düzey 

Yönetici 
59 16,9 

30-39 162 46,3 1-5 Yıl 103 29,4 

40-49 109 31,1 6-10 Yıl 103 29,4 Birim 

Yöneticisi 
94 26,9 

50 ve 

üstü 
26 7,4 

11-15 Yıl 23 6,6 

15 Yıldan Çok 96 27,4 Çalışan 197 56,3 

 

Tablo 3. Örneklemi oluşturan bireylerin tanımlayıcı istatistikleri, İş yerinde bilgi teknolojilerini kullanma 

sıklığı ve İş yerinde bilgi toplama yöntemleri 

6. İş yerinde bilgi teknolojilerini kullanma sıklığı 7. İş yerinde bilgi toplama yöntemleri 

  
Frekans Yüzde 

  
Frekans Yüzde 

0-1 Saat 33 9,4 Elektronik Ortam 273 78,0 

1-3 Saat 47 13,4 Yazılı Evrak 20 5,7 

3-5 Saat 87 24,9 Telefon/Fax 13 3,7 

5-7 Saat 81 23,1 Yüz Yüze Görüşme 39 11,1 

7 Saatten Fazla 102 29,1 Diğer 5 1,4 

Bilgi yönetimi ve öğrenen örgüt ölçekleri ile elde edilen verilerin korelasyon analizi Tablo 4.’de 

gösterilmektedir. Öğrenen örgüt ölçeğinin alt boyutlarından “Sürekli Öğrenme” alt boyutunun bilgi 

yönetiminin tüm alt boyutlarıyla pozitif yönlü, anlamlı ilişkisi bulunduğu, “Diyalog ve Araştırma” alt 

boyutunun bilgi yönetiminin tüm alt boyutlarıyla pozitif yönlü, anlamlı ilişkisi bulunduğu, “Takım Halinde 

Öğrenme” alt boyutunun bilgi yönetiminin tüm alt boyutlarıyla pozitif yönlü, anlamlı ilişkisi bulunduğu, 

“Paylaşımcı Sistemler” alt boyutunun bilgi yönetiminin tüm alt boyutlarıyla pozitif yönlü, anlamlı ilişkisi 

bulunduğu, “Güçlendirilmiş Çalışanlar” alt boyutunun bilgi yönetiminin tüm alt boyutlarıyla pozitif yönlü, 

anlamlı ilişkisi bulunduğu, “Sistemler Arası Bağlantı” alt boyutunun bilgi yönetiminin tüm alt boyutlarıyla 

pozitif yönlü, anlamlı ilişkisi bulunduğu, “Destekleyici Liderlik” alt boyutunun bilgi yönetiminin tüm alt 

boyutlarıyla pozitif yönlü, anlamlı ilişkisi bulunduğu tespit edilmiştir. Korelasyon analizi kullanılarak bilgi 

yönetimi ölçeğinde yer alan beş boyutun hepsinin öğrenen örgüt ölçeğinde yer alan yedi boyutu ile pozitif 

yönlü anlamlı ilişkisinin bulunduğu görülmüştür. Çalışmanın hipotezini test edebilmek için regresyon analizi 

ile bağımlı ve bağımsız değişkenler kapsamında, bu değişkenlerin değişimlerinin ilişkiyi hangi düzeyde 

etkilediği ve bu etkilerin fonksiyonel yapıları analiz edilmiştir. 

Tablo 4. Değişkenler arası korelasyonlar 

    1 2 3 4 5 6 7 

1 Cinsiyetiniz 1,000             

2 Eğitim Durumunuz -0,053 1,000           

3 Yaş Aralığınız -,307** -0,027 1,000         

4 Şirketteki Görev Süresi -,245** -,124* ,541** 1,000       

5 Şirketteki pozisyonunuz nedir? ,259** -,155** -,363** -0,050 1,000     

6 

İş yerinde bilgi teknolojilerini ne sıklıkta 

kullanırsınız? ,232** -0,002 -0,065 -,131* ,205** 1,000   

7 

İş yerinde bilgi toplama yöntemleriniz 

nelerdir? 0,054 -,195** ,138** ,202** 0,052 -,164** 1,000 

8 Sürekli_Öğrenme -,209** 0,017 0,062 -0,033 -,159** -0,063 -,130* 

9 DiyalogveAraştırma -,205** -0,053 0,080 0,003 -,128* -0,047 -,157** 

10 TakımHalindeÖğrenme -,130* -0,016 ,178** -0,042 -,238** -0,073 -,107* 

11 PaylaşımcıSistemler -0,072 -,106* ,162** 0,094 -,182** -0,082 0,082 

12 GüçlendirilmişÇalışanlar -0,061 -0,084 ,152** 0,038 -,231** -0,055 0,048 
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13 SistemlerArasıBağlantı -,106* -0,035 ,120* 0,033 -,171** -0,031 -0,039 

14 DestekleyiciLiderlik -0,080 -0,022 0,069 -0,035 -,212** -0,040 -,129* 

15 Bil.Yön.Süreci -,123* -0,099 ,141** 0,055 -,177** -0,043 -0,062 

16 Bil.Yön.Liderlik -0,104 -0,076 0,033 -0,053 -0,069 0,000 -0,064 

17 Bil.Yön.Kültürü -0,070 -0,043 -0,001 -0,057 -,140** -0,033 -0,069 

18 Bil.Yön.Teknolojisi -,125* -,125* 0,067 -0,071 -,116* 0,004 -0,064 

19 Bil.Yön.Ölçümü -0,024 -0,092 -0,021 -,124* -0,099 0,013 -0,020 

Tablo 4. Değişkenler arası korelasyonlar (devamı) 

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8 1,000                     

9 ,672** 1,000                   

10 ,684** ,715** 1,000                 

11 ,412** ,437** ,608** 1,000               

12 ,368** ,422** ,676** ,769** 1,000             

13 ,559** ,711** ,678** ,536** ,568** 1,000           

14 ,772** ,651** ,762** ,573** ,542** ,739** 1,000         

15 ,497** ,579** ,689** ,737** ,697** ,678** ,711** 1,000       

16 ,354** ,371** ,448** ,351** ,493** ,440** ,445** ,457** 1,000     

17 ,542** ,480** ,657** ,574** ,639** ,574** ,684** ,671** ,641** 1,000   

18 ,291** ,464** ,471** ,479** ,512** ,507** ,425** ,572** ,643** ,563** 1,000 

19 ,277** ,190** ,337** ,189** ,334** ,299** ,345** ,280** ,626** ,568** ,500** 

 

Tablo 5. Demografik ve bilgi yönetimi değişkenleri ile öğrenen örgüt bağımlı değişkenlerinin hiyerarşik 

regresyon analizi sonuçları 

Değişkenler 
Model -1-  Model -2- Model -1-  Model -2- Model -1-  Model -2- 

β Sig. β Sig. β Sig. β Sig. β Sig. β Sig. 

Cinsiyet -0,185 0,001 -0,159 0,001 -0,176 0,002 -0,123 0,009 

-

0,052 0,354 -0,005 0,891 

Yaş Aralığı -0,040 0,453 0,014 0,767 -0,111 0,040 -0,026 0,552 

-

0,081 0,130 0,011 0,777 

Eğitim Durumu 0,026 0,707 0,027 0,635 0,046 0,503 0,005 0,932 0,208 0,002 0,185 0,000 

Şirketteki Görev 

Süresi -0,083 0,202 -0,073 0,182 -0,052 0,418 -0,025 0,636 

-

0,170 0,008 -0,143 0,001 

Şirketteki 

pozisyon -0,101 0,092 -0,012 0,809 -0,073 0,223 0,007 0,884 

-

0,153 0,010 -0,038 0,351 

İş yerinde bilgi 

teknolojilerini 

kullanma sıklığı -0,027 0,627 -0,018 0,696 -0,023 0,684 -0,019 0,668 

-

0,057 0,298 -0,050 0,187 

İş yerinde bilgi 
toplama 

yöntemleri -0,114 0,041 -0,073 0,115 -0,165 0,003 -0,110 0,015 

-

0,116 0,034 -0,057 0,134 

Bilgi Yönetim 

Süreci     0,276 0,000     0,361 0,000     0,419 0,000 

Bilgi Yönetimi 

Liderlik     0,043 0,526     0,049 0,459     0,018 0,746 

Bilgi Yönetimi 

Kültür     0,382 0,000     0,165 0,020     0,353 0,000 

Bilgi Yönetimi 

Teknolojisi     -0,149 0,020     0,172 0,006     -0,006 0,911 

Bilgi Yönetimi 

Ölçümü     0,017 0,785     -0,131 0,027     -0,007 0,894 

R .273   .609   .286   .637   .324   .763   
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R² .075   .371   .082   .406   .105   .582   

Düz. R² .056   .348   .063   .385   .087   .567   

∆R² 0.075   .296   .082   .324   .105   .477   

F  3.947   31.729   4.353   36.743   5.731   76.975   

ANOVA (Sig.) .000   .000   .000   .000   .000   .000   

Bağımlı 

Değişken 
Sürekli Öğrenme Diyalog ve Araştırma Takım Halinde Öğrenme 

p < .05 

Tablo 5. Demografik ve bilgi yönetimi değişkenleri ile öğrenen örgüt bağımlı değişkenlerinin hiyerarşik 

regresyon analizi sonuçları (devamı) 

Model -1-  Model -2- Model -1-  Model -2- Model -1-  Model -2- Model -1-  Model -2- 

β Sig. β Sig. β Sig. β Sig. β Sig. β Sig. β Sig. β Sig. 

-

0,003 

-

0,045 0,051 0,186 0,007 0,902 0,068 0,087 

-

0,056 0,336 0,003 0,946 

-

0,024 0,674 0,018 0,640 

-

0,118 

-

2,177 -0,018 0,616 -0,114 0,035 -0,012 0,747 

-

0,071 0,199 0,036 0,376 

-

0,086 0,113 0,004 0,918 

0,083 1,194 0,036 0,437 0,088 0,203 0,050 0,294 0,069 0,329 0,021 0,681 0,035 0,611 0,015 0,744 

0,012 0,182 0,028 0,522 -0,040 0,538 -0,003 0,941 

-

0,024 0,712 0,014 0,775 

-

0,057 0,380 -0,039 0,370 

-

0,164 

-

2,735 -0,054 0,185 -0,221 0,000 -0,114 0,006 

-

0,142 0,020 -0,037 0,404 

-

0,198 0,001 -0,077 0,057 

-

0,034 

-

0,599 -0,025 0,497 -0,005 0,924 -0,001 0,983 0,005 0,931 0,007 0,856 

-

0,021 0,708 -0,011 0,759 

0,048 0,866 0,117 0,002 0,032 0,567 0,097 0,011 

-

0,046 0,413 0,016 0,690 

-

0,131 0,019 -0,070 0,057 

    0,556 0,000     0,432 0,000     0,478 0,000     0,490 0,000 

    -0,047 0,387     0,126 0,023     0,058 0,337     0,030 0,574 

    0,240 0,000     0,258 0,000     0,159 0,015     0,367 0,000 

    0,130 0,011     0,060 0,254     0,116 0,041     -0,106 0,036 

    -0,138 0,005     -0,050 0,314     -0,017 0,747     0,021 0,657 

.252   .772   .272   .759   .205   .708   .261   .776   

.064   .596   .074   .577   .042   .501   .068   .602   

.045   .581   .055   .562   .022   .484   .049   .588   

.064   .532   .074   .503   .042   .459   .068   .534   

3.325   88.628   3.906   80.036   2.138   62.107   3.571   90.324   

.002   .000   .000   .000   .039   .000   .001   .000   

Paylaşımcı Sistemler Güçlendirilmiş Çalışanlar Sistemler Arası Bağlantı Destekleyici Liderlik 

p < .05 

Tablo 5..’de gösterilen verilere göre demografik değişkenlerden “cinsiyet” (β = -.185, p < .05) ve “iş yerinde 

bilgi toplama yöntemleri” (β = -.114, p < .05) değişkenlerinin “Sürekli Öğrenme” bağımlı değişkenine anlamlı 

etkilerinin olduğu görülmektedir. Böylece elde edilen modelde demografik değişkenlerin sürekli öğrenme alt 

boyuna olan etkisinin toplam varyansın  %5,6’sı ile açıklandığı görülmektedir.  İkinci model de ise bilgi 

yönetimi alt boyutlarının analizi sonucunda demografik değişkenlerden “cinsiyet” (β = -.159, p < .05) 

değişkeninin, bağımsız değişkenlerden “Bilgi Yönetimi Süreci” (β =.276, p < .05), Bilgi Yönetimi Kültürü” (β 

=.382, p < .05) ve Bilgi Yönetimi Teknolojisi” (β = -.149, p < .05) değişkenlerinin “Sürekli Öğrenme” bağımlı 

değişkenine anlamlı etkilerinin olduğu görülmektedir. Model 2 ise “Sürekli Öğrenme”nin toplam varyansının 

%34.8’ini açıklamıştır. Söz konusu bulgulara göre “Bilgi Yönetimi Süreci” ile  “Bilgi Yönetimi Kültürü” nün 

aynı yönlü “Bilgi Yönetimi Teknolojisi” nin ise ters yönlü olarak “Sürekli Öğrenme” yi anlamlı biçimde 

etkilediği ortaya konulmuştur. 

Araştırmadaki demografik değişkenlerden “cinsiyet” (β = -.176, p < .05), “yaş” (β = -.111, p < .05) ve “iş yerinde 

bilgi toplama yöntemleri” (β = -.165, p < .05) değişkenlerinin “Diyalog ve Araştırma” ya anlamlı etkilerinin 

olduğu görülmektedir. Demografik değişkenlerle oluşturulan Model 1’in “Diyalog ve Araştırma” nın toplam 

varyansının %6,3’ünü açıkladığı bulunmuştur. İkinci model de ise bilgi yönetimi alt boyutlarının analizi 
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sonucunda demografik değişkenlerden “cinsiyet” (β = -.123, p < .05) ve “iş yerinde bilgi toplama yöntemleri” 

(β = -.110, p < .05) değişkenlerinin, bağımsız değişkenlerden “Bilgi Yönetimi Süreci” (β =.361, p < .05), “Bilgi 

Yönetimi Kültürü” (β =.165, p < .05), “Bilgi Yönetim Teknolojisi”  (β =.172, p < .05) ve “Bilgi Yönetimi Ölçümü” 

(β = -.131, p < .05) değişkenlerinin “Diyalog ve Araştırma” ya anlamlı etkilerinin olduğu görülmektedir. Model 

2 ise “Diyalog ve Araştırma” nın toplam varyansının %38,5’ini açıklamıştır. Söz konusu bulgulara göre “Bilgi 

Yönetimi Süreci”,  “Bilgi Yönetimi Kültürü” ile “Bilgi Yönetimi Teknolojisi” nin aynı yönlü “Bilgi Yönetimi 

Ölçümü” nün ise ters yönlü olarak “Diyalog ve Araştırma” yı anlamlı biçimde etkilediği ortaya konulmuştur. 

Araştırmadaki demografik değişkenlerden “eğitim durumu” (β = .208, p < .05), “görev süresi” (β = -.170, p < 

.05), “pozisyon” (β = -.153, p < .05)  ve “iş yerinde bilgi toplama yöntemleri” (β = -.116, p < .05) değişkenlerinin 

“Takım Halinde Öğrenme” ye anlamlı etkilerinin olduğu görülmektedir. Demografik değişkenlerle 

oluşturulan Model 1’in “Takım Halinde Öğrenme” nin toplam varyansının %8,7’sini açıkladığı bulunmuştur. 

İkinci model de ise bilgi yönetimi alt boyutlarının analizi sonucunda demografik değişkenlerden “eğitim 

durumu” (β = .185, p < .05) ve “görev süresi” (β = -.143, p < .05) değişkenlerinin, bağımsız değişkenlerden 

“Bilgi Yönetimi Süreci” (β =.419, p < .05) ve “Bilgi Yönetimi Kültürü” (β =.353, p < .05) değişkenlerinin “Takım 

Halinde Öğrenme” ye anlamlı etkilerinin olduğu görülmektedir. Model 2 ise “Takım Halinde Öğrenme” nin 

toplam varyansının %56,7’sini açıklamıştır. Söz konusu bulgulara göre “Bilgi Yönetimi Süreci” ve “Bilgi 

Yönetimi Kültürü” nün aynı yönlü olarak “Takım Halinde Öğrenme” yi anlamlı biçimde etkilediği ortaya 

konulmuştur. 

Araştırmadaki demografik değişkenlerden “Paylaşımcı Sistemler” e anlamlı etkisi bulunan bir değişken 

görülmemektedir. İkinci model de ise bilgi yönetimi alt boyutlarının analizi sonucunda demografik 

değişkenlerden “iş yerinde bilgi toplama yöntemleri” (β = .117, p < .05) değişkeninin, bağımsız değişkenlerden 

“Bilgi Yönetimi Süreci” (β =.556, p < .01) ve “Bilgi Yönetimi Kültürü” (β =.240, p < .05), “Bilgi Yönetim 

Teknolojisi”  (β =.130, p < .05) ve “Bilgi Yönetimi Ölçümü” (β = -.138, p < .05) değişkenlerinin “Paylaşımcı 

Sistemler” e anlamlı etkilerinin olduğu görülmektedir. Model 2 ise “Paylaşımcı Sistemler” in toplam 

varyansının %58,1’ini açıklamıştır. Söz konusu bulgulara göre “Bilgi Yönetimi Süreci”,  “Bilgi Yönetimi 

Kültürü” ile “Bilgi Yönetimi Teknolojisi” nin aynı yönlü “Bilgi Yönetimi Ölçümü” nün ise ters yönlü olarak 

“Paylaşımcı Sistemler” i anlamlı biçimde etkilediği ortaya konulmuştur. 

Araştırmadaki demografik değişkenlerden “yaş” (β = -.114, p < .05) ve “pozisyon” (β = -.221, p < .05) 

değişkenlerinin “Güçlendirilmiş Çalışanlar” a anlamlı etkilerinin olduğu görülmektedir. Demografik 

değişkenlerle oluşturulan Model 1’in “Güçlendirilmiş Çalışanlar” ın toplam varyansının %5,5’ini açıkladığı 

bulunmuştur. İkinci model de ise bilgi yönetimi alt boyutlarının analizi sonucunda demografik 

değişkenlerden “pozisyon” (β = -.114, p < .05) ve “iş yerinde bilgi toplama yöntemleri” (β = -.097, p < .05) 

değişkenlerinin, bağımsız değişkenlerden “Bilgi Yönetimi Süreci” (β =.432, p < .05), “Bilgi Yönetiminde 

Liderlik” (β =.126, p < .05)  ve “Bilgi Yönetimi Kültürü” (β =.258, p < .05) değişkenlerinin “Güçlendirilmiş 

Çalışanlar” a anlamlı etkilerinin olduğu görülmektedir. Model 2 ise “Güçlendirilmiş Çalışanlar” ın toplam 

varyansının %56,2’sini açıklamıştır. Söz konusu bulgulara göre “Bilgi Yönetimi Süreci”,  “Bilgi Yönetiminde 

Liderlik” ile “Bilgi Yönetimi Kültürü” nün aynı yönlü olarak “Güçlendirilmiş Çalışanlar” ı anlamlı biçimde 

etkilediği ortaya konulmuştur. 

Araştırmadaki demografik değişkenlerden “Paylaşımcı Sistemler” e anlamlı etkisi bulunan bir değişken 

görülmemektedir. İkinci model de ise bilgi yönetimi alt boyutlarının analizi sonucunda bağımsız 

değişkenlerden “Bilgi Yönetimi Süreci” (β =.478, p < .05), “Bilgi Yönetimi Kültürü” (β =.159, p < .05) ve “Bilgi 

Yönetim Teknolojisi”  (β =.116, p < .05) değişkenlerinin “Sistemler Arası Bağlantı” ya anlamlı etkilerinin 

olduğu ancak demografik değişkenlerin etkisinin olmadığı görülmektedir. Model 2 ise “Sistemler Arası 

Bağlantı” nın toplam varyansının %48,4’ünü açıklamıştır. Söz konusu bulgulara göre “Bilgi Yönetimi Süreci”,  

“Bilgi Yönetimi Kültürü” ile “Bilgi Yönetimi Teknolojisi” nin aynı yönlü olarak “Sistemler Arası Bağlantı” yı 

anlamlı biçimde etkilediği ortaya konulmuştur. 

Araştırmadaki demografik değişkenlerden “pozisyon” (β = -.198, p < .05) ve “bilgi toplama yöntemleri” (β = -

.131, p < .05)  değişkenlerinin “Destekleyici Liderlik” e anlamlı etkilerinin olduğu görülmektedir. Demografik 

değişkenlerle oluşturulan Model 1’in “Destekleyici Liderlik” in toplam varyansının %4.9’unu açıkladığı 

bulunmuştur. İkinci model de ise bilgi yönetimi alt boyutlarının analizi sonucunda bağımsız değişkenlerden 

“Bilgi Yönetimi Süreci” (β =.490, p < .05), “Bilgi Yönetimi Kültürü” (β =.367, p < .05) ve “Bilgi Yönetim 
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Teknolojisi”  (β =-.106, p < .05) değişkenlerinin “Destekleyici Liderlik” e anlamlı etkilerinin olduğu 

görülmektedir. Model 2 ise “Destekleyici Liderlik” in toplam varyansının %58,8’ini açıklamıştır. Söz konusu 

bulgulara göre “Bilgi Yönetimi Süreci” ile  “Bilgi Yönetimi Kültürü” nün aynı yönlü “Bilgi Yönetimi 

Teknolojisi” nin ise ters yönlü olarak “Destekleyici Liderlik” i anlamlı biçimde etkilediği ortaya konulmuştur. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışmaya katılan personelin %23,1’inin kadınlardan ve %76,9’unun erkeklerden oluştuğu, enerji sektörünün 

bu segmentinde yüksek oranda erkek istihdamı olduğu görülmektedir. Örneklemdeki kişilerin bilgi 

teknolojilerini kullanma sıklıkları dağılımına bakıldığında ankete katılanların %24,9’u 3-5 saat arasından, 

%23,1’i 5-7 saat arasında, %29,1’i 7 saatten fazla olarak belirtmiştir. Standart bir işyerinde günlük olağan 

çalışma süresinin 8 saat olduğu varsayımı ile anketi cevaplayan kişilerin işyerlerinde geçirdikleri sürelerin 

büyük çoğunluğunu bilgi teknolojilerini kullanarak geçirdikleri, bu durumun elektrik dağıtım sektöründe 

bilgi teknolojilerinin yoğun şekilde kullandığını göstermektedir.  Ankete katılan kişilerin %78’i bilgi toplama 

yöntemlerini elektronik ortam olarak beyan etmişlerdir. Dolayısıyla geleneksel bilgi toplama yöntemlerinin 

artık geçerli olmadığı, dijitalleşmeyle birlikte bilgi toplama yöntemlerinin de değişikliğe uğradığı 

görülmektedir. Bu husus yalnızca bilgi toplama yöntemlerine ilişkin olmayıp aynı zamanda bilgi yönetimi 

süreçleri arasında yer alan, bilginin depolanması, muhafaza edilmesi, sınıflandırılması, dağıtılması, erişilmesi 

gibi süreçlerde de aynı doğrultuda gerçekleşmektedir. 

Yapılan analiz çalışmaları neticesinde bilgi yönetiminin öğrenen örgüt olmayı etkilediği görülmüştür. 

Özellikle bilgi yönetimi boyutlarından bilgi yönetimi süreci, bilgi yönetimi kültürü ve bilgi yönetimi 

teknolojisi boyutlarının öğrenmeye önemli ölçüde etki ettiği görülmektedir. Bu bulgular “Bilgi Yönetimi 

Süreci”nin bir örgütün öğrenen örgüte dönüşmesinde önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Elektrik 

şebekesinin yönetim zorluğu ile birlikte sektöre ilişkin mevzuatın getirdiği yükümlülükler kapsamında 

elektrik dağıtım şirketlerinin yüksek düzeyde teknoloji yatırımı gerçekleştirdiği, bu durumun söz konusu 

şirketleri teknoloji yoğun şirketler haline getirdiği anlaşılmıştır. Ulaşılan bu önemli sonuç, her gün artan 

büyük veri kütlesinin ancak ve ancak doğru tasarlanmış bir bilgi yönetim süreci sayesinde 

gerçekleştirilebileceğini açığa çıkarmaktadır.  

Örgütlerin sahip olduğu kültürel yapı açısından bakıldığında bilginin paylaşımını kolay hale getiren, 

çalışanların birbirlerine karşılıklı güven duygusu içinde olduğu, paylaşılan duygu ve inançların var olduğu 

bir yapının kurulması örgütlerde öğrenmeyi de kolaylaştıracaktır. Birbirleriyle entegrasyonu sağlanmış 

teknolojik imkanların öğrenmeyi kolaylaştırdığı, üretilen çıktıların ihtiyaç duyan karşı tarafa kolayca 

iletilebildiği, denetim mekanizmaları açısından sorgulamaya ve geri beslemeye de olanak tanıdığı 

değerlendirilmektedir.  

Elektrik dağıtım sektöründe kullanılan coğrafi bilgi sistemleri (CBS), uzaktan izleme ve kontrol sistemleri 

(SCADA), müşteri bilgi sistemleri, kullanıcı yönetim ve izleme sistemleri, kurumsal kaynak planlama 

yazılımları gibi sistemlerin onu kullanan kişiler açısından kullanıcı dostu olmaması, kullanıcıların görece 

olarak pahalı olan bu teknolojik ekipmanları bozulabileceklerine dönük kaygıları, sıkı şekilde kurgulanmış 

güvenlik duvarı yazılımları, yine bu güvenlik kaygısı ile oluşturulan prosedürler,  bağlantı sorunları gibi 

hususlar dijitalleşmenin beraberinde getirdiği sorunlardır. Teknoloji sistemlerinin tasarlanması aşamasında 

bu hususlar dikkate alınarak planlamaların yapılması, bu yatırımlara harcanan kaynakların doğru 

kullanılmasını sağlamış olacaktır.  

Bilginin stratejik süreçlerde nasıl kullanılacağının bilinmesi şirket çalışanlarının örgütün önemli bir parçası 

olabilmeleri açısından kritik bir önemi haiz olduğu anlaşılmaktadır. Güçlendirme, Erstad (1997)’a göre; 

çalışanlara yaptıkları işleri hakkında karar alma fırsatlarının verilmesi, onları eylemlerinde kısıtlayacak 

sistemlerin kaldırılması veya yaptıkları eylemlerin ve aldıkları kararların sorumluluklarını alabilecekleri bir 

çalışma ortamının sağlanması olarak ifade edilmektedir. Güçlendirilmiş çalışanların yeni bir şey denemekten 

daha az korktuğu, kendilerini daha yenilikçi hissettikleri ve öğrenmeye karşı daha istekli davrandıkları Quinn 

ve Spreitzer (1997) tarafından da belirtilmiştir. Bu tespitlere göre güçlendirilmiş çalışanların davranışları ile 

bilginin yönetilmesi sırasındaki liderlik davranışları arasında bir uyum olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bilgi 

yönetiminde liderlik davranışlarının güçlendirilmiş çalışanlar düzeyini etkilemesi beklenen bir sonuçtur. 

Liderler ile örgüt çalışanları açısından ayrı ayrı bakıldığında ise liderlerin öğrenmenin uygulayıcısından 

ziyade öğrenmeye teşvik eden, çalışanları öğrenmeye yönlendiren kişiler olarak ortaya çıktığı, bu durumun 
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Ellinger, Watkins ve Bostrom (1999) tarafından yapılan lider tanımıyla da örtüştüğü görülmektedir. Nitekim 

söz konusu yazarlar, liderleri, örgütteki bilgi sermayesini oluşturan, geliştiren ve değerlendiren, çalışanlar 

açısından öğrenmeyi destekleyen ve kolaylaştıran kişiler olarak tanımlamışlardır.  

Çalışmaya konu edinen şirketlerin özelleştirmeler kapsamında yönetimlerini devralan ana sermaye 

şirketlerine bakıldığında, bu şirketlerin hemen hepsinin Türkiye’de uzun yıllar faaliyet göstermekte olan 

büyük holdinglerce devralındığı görülmektedir. Bu köklü şirketlerin seneler içinde kazandıkları ve 

geliştirdikleri kurumsal kültürlerini sahip oldukları bu yeni şirketlerine de aktardığı, bu durumun 

örgütlerdeki kültürel yapıyı etkilediği değerlendirilmektedir. Özellikle devir sonrası markalaşma faaliyetleri, 

yeni çalışma ortamları, ücret politikaları ve diğer mali haklara ilişkin politikalar, sosyal etkinlikler, törenler 

vb. faaliyetlerle oluşacak örgüt kültürünün çalışanlar arasında ortak değerlerin, inançların, normların, 

sembollerin oluşmasına katkı sunacağı değerlendirilmektedir.   
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Giriş 

Örgütler dikey ve hiyerarşik yapılardan yatay ve güçlendirilmiş ilişkilerin olduğu yapılara evrildikçe güven 

duygusuna duyulan ihtiyaç daha kritik hale gelmektedir (Allert & Chatterjee, 1997). Örgütlerde liderin başarılı 

olarak algılanması, çalışanlarını harekete geçirebilmesi ve birçok olumlu çıktının görülebilmesi için lidere 

güven duyulması oldukça önemlidir. Tarih boyunca Hitler, Büyük İskender gibi liderlerin izleyicilerini 

sorgusuz sualsiz harekete geçirebilme gücünün, faktörün vb. ne olduğu sorgulanmıştır (Burke, Sims, Lazzara, 

& Salas, 2007). Bu liderlere duyulan güvenin liderlerin etkileme gücünü arttırdığı ileri sürülebilir. Çalışanların 

liderlerine güven duyabilmesi için liderlerin davranışsal tutarlılık göstermeleri, yetkilerini paylaşmaları ve 

devredebilmeleri, çalışanlarına ilgi göstermeleri ve onlarla iletişim kurabilmeleri gerekir (Whitener, Brodt, 

Korsgaard, & Jon M. Werner, 1998). Öte yandan, çalışanların liderlerine yüksek düzeyde güven duyabilmeleri 

için işbirlikçi davranışlarının desteklenmesine, iletişim ağlarının gelişiminin hızlandırılmasına ve iyi oluş 

düzeylerinin yükseltilmesine ihtiyaç vardır (Sharkie, 2009). İletişim olmadan güven duygusu 

yaratılamamakta; dolayısıyla iletişim ilişki kurmanın, bu ilişkiyi sağlamlaştırmanın ve sürdürmenin esasıdır 

(Allert & Chatterjee, 1997). Liderin çalışanlarına yönelik davranışlarının ve hissettirdiklerinin, lidere güven 

duygusunu etkileyen temel unsurlar oldukları söylenebilir.   

Güven vermek, dinamik duyguların toplamıdır. Modern örgütlerin yapı taşlarından biri olarak kabul edilen 

lider(ler), örgüt kültürünün temel özelliklerinden biri olan güveni oluşturmada  sorumluluk almalıdır (Allert 

& Chatterjee, 1997). İzleyicilerin liderine güvenip-güvenmemeleri izleyicilerin karar vermesini gerektiren zor 

bir süreçtir. İnsanlar gönüllü olarak güvendikleri ve saygı duydukları kişilerin peşinden giderler. Güven ve 

saygı kazanmak liderler için en zor unsurdur. Güven kazanmanın kısa bir yolu yoktur. Ancak, güven 

karşılığında elde edilen ödül müthiştir. Yüksek güven düzeyinin olduğu örgütlerde, daha fazla iyi niyet ve 

daha az gözetim vardır. Güvenilen liderler Edwin Hollander’in ifade ettiği gibi izleyicilerinden gelen ‘kişiye 

özgü kredi’ye sahiptirler. Liderler bu kişisel krediye, izleyiciler de onlara güvendiklerinde ve onlar için 

kurallardan sapmaya hazır olduklarında sahip olurlar. Bu krediler, değişimi başlatmak için liderlere daha 

fazla hoşgörü gösterilmesini sağlamaktadır. Yüksek güven duyulan liderler daha yenilikçidir, çünkü 

çalışanlar risk almaktan korkmazlar. Rancis Fukayama da yüksek güven duyulan liderlere sahip olan 

toplumların sosyal ve ekonomik açıdan diğerlerine göre daha iyi durumda olduklarını ileri sürmüştür. 

Çalışanlar liderlerine güvendikleri zaman, değişime uyum sağlamada daha az zamana ihtiyaç duyarlar. 

Ronald Heifetz’in gösterdiği gibi, bugünün liderlerinin görevlerinin bir parçası da çalışanlarının değişimlere 

uyum sağlamalarını ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmelerine yardım etmektedir (aktaran Ciulla, 2017). 

Yönetimin sergilediği liderlik davranışlarından ziyade lidere güven duyulması değişimin kabul edilmesini 

kolaylaştırmaktadır (Cai, Loon, & Wong, 2018). Lipmen Blumen da rekabet düzeyi yüksek örgütlerde lidere 

güven duyulmasını oldukça önemli bir unsur olarak görmektedir. Çalışanların uzlaştırılmasında ve 

çatışmaların çözümünde liderlerin becerisine ihtiyaç duyulmaktadır. Birbirine güvenen taraflar arasındaki 

güven varlığı başarılı uzlaşmaları ve arabuluculukları beraberinde getirir (aktaran Ciulla, 2017). Lidere 

güvenin yüksek olduğu örgütlerde yenilikçi ve değişime yönelik faaliyetlerin daha fazla kabul gördüğü ve 

çalışanların arasındaki çatışmaların daha barışçı ve uzlaşmacı yöntemlerle çözüldüğü ileri sürülebilir.  

Lidere güven duymanın birçok olumlu çıktısı bulunmaktadır. Yapılan yerli yazın taraması sonucunda, lidere 

güvenin en çok örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı, iş tatmini, örgütsel sessizlik, lider-üye 

etkileşimi ve işten ayrılma niyeti değişkenleri ile araştırıldığı görülmüştür. Daha sonra ‘lidere güven ile 

örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı, iş tatmini, lider-üye etkileşimi’ arasındaki ilişkilerin pozitif 

ve ‘lidere güven ile örgütsel sessizlik, işten ayrılma niyeti’ arasındaki ilişkilerin negatif olduğunu öne süren 

hipotezler meta analiz yöntemiyle test edilmiştir. Analiz sonuçları yerli ve yabancı literatürde yapılan 

çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Çalışmaların eksiklikleri ve farklılıkları tartışılarak gelecek araştırmalar için 

önerilerde bulunulmuştur. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Güven kavramı da tıpkı liderlik ve örgütsel davranış kavramları gibi durumsal faktörleri ve yapısal 

düzenlemeleri içinde barındırır (Allert & Chatterjee, 1997). Bunların yanı sıra, örgütteki çeşitli düzeylerde de 

güven duygusundan bahsedilebilir. Takım üyeleri, takım üyeleri ile lider ve takım üyeleri ile örgütler arasında 

da güven var olmaktadır. Çalışanlar, örgüt içindeki prosedürleri ve politikaları yorumlayarak örgütlerine 

karşı; liderleri ve çalışma arkadaşlarıyla etkileşimlerine göre liderlerine ya da çalışma arkadaşlarına karşı 
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güven ya güvensizlik hissederler. Öte yandan, çalışanlar liderleriyle birebir etkileşimde olmasalar dahi 

liderlerinin yardımsever ve tutarlı davrandıklarını gözlemlediklerinde onlara karşı pozitif güven duyguları 

geliştirebilirler  (Burke et al., 2007). Güven ile ilgili yazın incelendiğinde, güvenin kişilerarası ilişkilerin her 

alanında olduğu, yönetimsel ilerleme noktasında esas unsurlardan biri olduğu ve belirli bir kişiye 

güvenilmesiyle o kişinin davranışlarının diğerlerinden daha tahmin edilebilir olduğu görülmektedir (Butler, 

1991). Lidere, örgüte ya da çalışma arkadaşına güven duyan çalışan, diğerlerinin davranışlarını tahmin 

edebilir olarak yorumladığında kendini daha rahat ifade edebilecektir.  

Örgütlerdeki güven tipleri dört başlık altında değerlendirilebilir. İlki, kişisel alıcı ve satış temsilcisi arasındaki 

kişilerarası güvendir. İkincisi, alıcı ve satıcının alış ve satış yaptıkları örgütlerle aralarındaki örgütsel 

güvendir. Üçüncüsü, alıcı ile alıcının örgütü ve satış temsilcisi ve temsilcinin örgütü arasındaki güvendir. 

Buradaki güven, işveren ve çalışan arasındaki örgüt içi güvene işaret etmektedir. Sonuncu olarak, örgütler 

arasındaki güven açıklanabilir. Örgütler bireyler toplamından oluştuğu için, örgüt içindeki çeşitli hiyerarşik 

düzeyler arasındaki güven örgüt içindeki güven kavramına işaret etmektedir (Ganesan & Hess, 1997). Güven, 

bir kişinin, örgütün ve grubun tüm taraflarının sorumluluğu olarak diğerlerinin haklarının ve çıkarlarının 

farkında olmak ve onları korumak için örgüt, birey ya da grup tarafından gönüllü olarak kabul edilen itimattır 

(Hosmer, 1995). Örgüt içi güven ilişkileri bir çalışanın liderine, liderin de çalışanlarına yönelik güveni işaret 

etmektedir. Bu duygu, ikili arasındaki ilişkilerin kalitesini belirlemede oldukça önemlidir.  Üstelik, güven 

hissinin örgütteki faaliyetleri olumlu yönde hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır (Ergeneli, Ari, & Metin, 2007). 

Bu çalışmada, örgüt içi güven kapsamında lidere duyulan güven ele alınarak lidere duyulan güvenin 

ardıllarına ilişkin bir meta analiz çalışması tasarlanmıştır. 

Güven, lider ile izleyicilerini birbirine bağlayan bir yapıştırıcı olmakla birlikte; örgütsel başarı ve liderlik 

başarısı için güç sağlamaktadır (Mineo, 2014). Güven başarılı liderler için olmazsa olmaz unsurlardan biridir 

(Hasel & Grover, 2017). İnsan ilişkilerinin yönetilmesinde güvenin önemli olduğu konusunda birçok 

ekonomist, psikolog, sosyolog ve yönetim bilimci fikir birliği yapmıştır (Hosmer, 1995). Öncelikle karşı tarafa 

güvenmek, onun yardımsever bir şekilde davranmasına yönelik beklentiyi ya da inancı etkilemektedir. İkinci 

olarak, bu beklentinin yerine getirilmesi için karşı taraf kontrol edilemez ya da zorlanamaz. Dolayısıyla, güven 

diğerinin bu beklentiyi karşılamayacağına yönelik riskli ve zedelenebilir olmayan iyi niyeti içinde barındırır. 

Üçüncü olarak, güven diğer tarafa bağlılığın bazı düzeylerini kapsar böylece bireyin çıktıları diğerlerinin 

faaliyetleri tarafından etkilenmektedir (Whitener et al., 1998). Ancak, güven kavramının doğasında belirsizlik 

olduğu da bir gerçektir. Bu belirsizliği en aza indirmek için hem liderin hem de çalışanların bazı özellikleri 

taşıması gerekir. Bu noktadan hareketle, Tzafrir & Dolan, (2004) istihdam ilişkisindeki güven kavramının, 

uyum, güvenilirlik ve ilgi olmak üzere üç boyutlu olduğunu ifade etmiştir. Mayer, Davis, & Schoorman (1995) 

ise çalışanların liderlerine güven duymalarında yeteneğin, yardımseverliğin ve bütünleşmenin önemli 

olduğunu belirtmişlerdir. Liderlerin çalışanlarıyla bütünleşebilmeleri, çalışanlarına yardımsever bir şekilde 

yaklaşmaları ve çalışanların güven duymasını sağlayacak yeteneğe sahip olmaları kendilerine duyulan 

güvenin yüksek olmasında etkilidir. Çalışanlar ile liderleri arasındaki en önemli güven boyutu 

yardımseverliktir. Bütünlük boyutu ise, çalışma arkadaşları arasındaki güvenin en önemli boyutudur (Krot & 

Lewicka, 2012). Öte yandan, güven duygusu bireysel açıdan bütüncül, tutarlı, sadakatli ve açık olmayı içinde 

barındırmaktadır. Aynı zamanda güven duygusu, sosyal ilişkilerin varlığını gerektirmektedir (Hosmer, 1995). 

Tutarlı olmak da güvenin en önemli göstergelerinden biridir (Singh & Srivastava, 2009). Bill Hawlett ve David 

Packard çalışanlarının güvenini tutarlı ve adil davranışlar sergileyerek kazanmışlardır (Allert & Chatterjee, 

1997). Güven, belirsiz ve riskli çevre koşullarında ortaya çıkmakta, karşısındaki kişinin davranışları hakkında 

tahmin edebilirlik getirir. Güvenin hem durumsal koşullar hem de kişiye özgü özellikleri bir arada 

bulundurması gerekir (Devinney, 2017). Birleştirici liderlerin birçok yeteneği vardır, ancak esas güçleri tüm 

düzeydeki çalışanlarla arasında güven ilişkisi kurması ve çeşitli kültürden de olsa hepsinin değer sistemlerini 

anlayabilme kabiliyetine sahip olmalarıdır (Ciulla, 2017). Amerikalı itfaiyecilerle yapılan bir araştırmada; 

çalışanlarıyla duygusal desteğe dayalı ilişkiler kuran, çalışanlarıyla işbirliği yapan ve onları örgütün bir 

parçası olarak gören liderlere daha fazla güven duyulduğu belirtilmektedir (Huntsman & Greer, 2010). İsrailli 

çalışanlar ile yapılan bir araştırmada ise açık örgütsel iletişimin, adil bir sistemin ve çalışanları güçlendirmenin 

lidere güven üzerinde pozitif etkisi olduğu belirtilmektedir (Tzafrir, Harel, Baruch, & Dolan, 2004). 

Dolayısıyla, güven kavramını çok boyutlu bir yapı olarak değerlendirilebileceğini ifade etmek mümkündür. 
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Liderlerin uzun vadede etkili olabilmeleri için güven vermeleri ve çalışanların da bunu hissetmesi oldukça 

önemlidir. Sosyal liderlik becerileri bu süreçte oldukça önemlidir (Menk, 2019). Huff & Kelley (2003) örgüt 

içinde güçlü bir güven ortamı olanlarda, zayıf olan örgütlere göre dış paydaşlarla güvenli ilişkilerin daha 

kolay geliştirildiğini ileri sürmüşlerdir. Güven, riski ve işletme maliyetlerini azaltırken, çalışan bağlılığını ve 

verimliliği arttırır. Üstelik, güven çalışanlar ve liderler arasındaki etkili iletişimin ve takım çalışmasının temel 

unsurudur (Krot & Lewicka, 2012). Çalışanların liderlerine yüksek güven hissetmesi , umut, inanç, itimat, 

kendine güven ve inisiyatif ile tanımlanırken; yüksek güvensizlik hissetmesi korku, şüphecilik, sinizm, tetikte 

olma ile tanımlanmaktadır (Lewicki, Mcallister, & Bies, 1998). Bir örgütteki güven, kişisel, örgütsel, takım ve 

örgütler arası performans düzeyini olumlu yönde etkilemektedir (Su, Chen, Cui, Yang, & Ma, 2020). Liderlere 

güven duymanın performans değerlendirme sürecini adil ve dürüst algılamayı olumlu yönde etkilediği 

belirtilmektedir (Fulk, Brief, & Barr, 1985). Yüksek performans gösteren takımların üyeleri arasında yüksek 

düzeyde güven vardır. Öte yandan, kendilerine güven duyulan liderler örgütlerinde değişim başlatmada 

daha başarılıdırlar. Bu tür örgütlerde, çalışanların düşüncelerini ve hislerini ifade etmeleri daha kolay iken, 

güvensiz bir ortamın olduğu örgütlerde daha kısıtlı bir öğrenme ortamı vardır (Costigan, Ilter, & Berman, 

1998). Çalışanların liderlerine duydukları güven, çalışanların ekstra rol davranışı gösterme düzeylerini 

arttırmaktadır (Sharkie, 2009). Lidere güven örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel bağlılık, iş performansı, 

lider-üye etkileşimi, liderden duyulan memnuniyet ve iş doyumuyla pozitif ilişkilidir (Dirks & Ferrin, 2002). 

Kanadalı telekomünikasyon çalışanları ile yapılan bir araştırmada lidere duyulan güvenin çalışanların 

psikolojik iyi oluş düzeyini arttırdığı ileri sürülmektedir (Kelloway, Turner, Barling, & Loughlin, 2012). 

Bangladeşli banka çalışanları ile yapılan bir araştırmada lidere duyulan güvenin işe bağlanma üzerinde 

olumlu etkisi olduğu ifade edilmiştir (Islam, Furuoka, & Idris, 2020). Türkiye’den öğretmenlerle ile yapılan 

bir araştırmada, lidere duyulan güven lidere duyulan bağlılığı ve iş doyumunu pozitif etkilemektedir 

(Karakus, Toprak, & Gurpinar, 2014). Çeşitli sektörlerden Hintli yöneticiler ile yapılan bir araştırmada, 

kişilerarası güvenin örgütsel vatandaşlık davranışı ile pozitif ilişkili olduğu belirtilmektedir (Singh & 

Srivastava, 2009). Türkiye’deki çeşitli sektörlerden çalışanlarla yapılan araştırmalarda lidere güvenin işten 

ayrılma niyetini (Karakus, Toprak, & Gurpinar, 2014; Erbaşı,2019) ve örgütsel sessizliği (Timuroğlu & 

Alioğulları, 2019; Paşa & Işık, 2017) negatif etkilediği ileri sürülmektedir. Lidere yüksek güven duyulmasının 

birçok olumlu çıktıyı pozitif, olumsuz çıktıyı ise negatif etkilediği görülmektedir. 

Güvenin düşük olduğu örgütlerde, yöneticiler yüksek düzeyde yapılandırılmış bir yapı kurarak ortaya 

çıkabilecek olumsuz durumların önüne geçmeye çalışırlar (Dirks & Ferrin, 2001). Güvensizlik çalışanların 

örgüte bağlılık ve iyimserlik düzeyini azaltmaktadır (Savolainen & López-Fresno, 2012). Çinli çalışanlar ile 

yapılan bir araştırmada, takım liderleri takım üyelerine adil davranmazsa üyelerin lidere olan güveni 

azalmaktadır (Li, Huo, & Long, 2017). Malezyalı özel sektör çalışanları ile yapılan bir araştırmada, lidere 

duyulan güvenin örgütsel politikayı düşük algılayan çalışanların çalışma arkadaşlarına gönüllü olarak yardım 

etme davranışını olumlu etkilediği ileri sürülmektedir (Poon, 2006). İlginç olan noktalardan biri, liderlerine ya 

da örgütlerine güvensizlik duyan çalışanlar kendi beceri ve yeteneklerine güven duymakla birlikte 

örgütlerinin ya da liderlerinin güven duygusunu hak etmediklerini düşünmektedirler (Savolainen & López-

Fresno, 2012). Çalışanların liderlerine duydukları güvenin düşük olmasının, kendi yetenek ve becerilerine 

olan inançlarını olumsuz etkilememesi önemli bir bulgu olarak değerlendirilebilir. 

Lidere duyulan güven, ulusal ve yabancı yazın kapsamında birçok değişkenle ilişkilendirilerek çalışılmıştır. 

Ancak, çalışmada meta analize dahil etme kriterlerini karşılayan yedi ardıl değişken tespit edilmiştir. Sonuç 

olarak,  lidere duyulan güven iş doyumunu (Çelik & Bilginer, 2018 ; Chan & Mak, 2014; Karamil Köy, 2011; 

Yang & Mossholder, 2010) , örgütsel bağlılığı (Kidd & Smewing, 2001), duygusal bağlılığı (Demirel, 2008), 

normatif bağlılığı (Çetin & Güney, 2019) ve devam bağlılığını (Yılmaz, 2019) pozitif etkilerken; işten ayrılma 

niyetini (Karakus, Toprak, & Gurpinar, 2014; Erbaşı,2019) ve örgütsel sessizliği (Timuroğlu & Alioğulları, 

2019; Paşa & Işık, 2017) negatif etkilemektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda oluşturulan hipotezler şu 

şekildedir: 

H1: Lidere duyulan güven ile iş doyumu arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 

H2: Lidere duyulan güven ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 

H3: Lidere duyulan güven ile duygusal bağlılık arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 

H4: Lidere duyulan güven ile devam bağlılığı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 
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H5: Lidere duyulan güven ile normatif bağlılık arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 

H6: Lidere duyulan güven ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve negatif bir ilişki vardır. 

H7: Lidere duyulan güven ile örgütsel sessizlik arasında anlamlı ve negatif bir ilişki vardır. 

3. Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmada kullanılan yöntem, çalışma kapsamına dahil edilen araştırmaların sonuçlarını özetleyen bir 

yöntemdir. Bu yönteme göre hesaplanan etki büyüklüğü, bireysel çalışmalardan daha fazla istatistiksel güce 

sahiptir (Lipsey & Wilson, 2001). Dolayısıyla, bu bölümde çalışmaya dahil edilen araştırmalara nasıl karar 

verildiğine, dahil edilme kriterlerine, kapsam dışı kriterlerine ve elde edilen verilerin analizine yer verilmiştir. 

3.1. Yazın Araştırması 

Araştırmanın amacı doğrultusunda Ulakbim TR Dizin, Science Direct, Ebsco, Springer, Web of Science ve Jstor 

veri tabanlarında yer alan dergilerde ve YÖK ulusal tez merkezindeki tezlerde başlıkta, özette ve anahtar 

kelimelerinde ‘lidere güven’, ‘yöneticiye güven’, ‘trust in leader’, ‘trust in supervision’, ‘trust to manager’, 

‘supervisee trust’ kalıpları herhangi bir yıl kısıtı koyulmadan taranmıştır. Ulaşılabilen yayınların meta-analize 

dahil edilebilmesi için, i) Türkiye örneklemini içeren ampirik bir araştırma olması, ii) Lidere güven ile çeşitli 

öncül ve ardıl değişkenlerin çalışılmış olması, iii) Çalışmanın dilinin Türkçe veya İngilizce olması  iii) Etki 

büyüklüğünün hesaplanabilmesi için gerekli örneklem büyüklüğü ve Pearson korelasyon katsayısı (r) 

değerlerini içermesi. Ancak, ulaşılan çalışmanın uygun bir formatta yayınlanmaması ya da çalışmanın bir 

tezden türetilmiş olması gibi unsurlar kapsam dışı kriterlerindendir.  

Lidere güven ile bir ya da iki defa çalışılan değişkenler ve bu değişkenlerin alt boyutları bulunmakla birlikte, 

bunlar analize dahil edilmemiştir. Lider üye etkileşimi (Duman, 2018), işgören sesliliği (Derin, 2017), sinizm 

(Kesen ve Akyüz, 2015) değişkenleri bu kapsamda örnek verilebilir. Sonuç olarak, 10 makale ve 5 tez olmak 

üzere toplam 15 yayın değerlendirilmiştir. Meta analiz için gerekli olan etki büyüklüklerini hesaplamada 

kullanılan sayısal değerleri (korelasyon değeri ve örneklem büyüklüğü) içeren lidere güven ile örgütsel 

bağlılık ilişkisini inceleyen 4, iş doyumu ilişkisini inceleyen 3, duygusal bağlılık ilişkisini inceleyen 4, normatif 

bağlılık ilişkisini inceleyen 3, devam bağlılığı ilişkisini inceleyen 4, örgütsel sessizlik ilişkisini inceleyen 3 ve 

işten ayrılma niyeti ilişkisini inceleyen 4 olmak üzere toplam 15 farklı çalışma ile meta analizi yapılmıştır.  

Çalışma kapsamında analize dahil edilen çalışmalar yıldız (*) işareti konularak kaynakça bölümünde 

gösterilmiştir. Çalışmaya ilişkin oluşturan kodlama formunda; çalışmanın adı, yazarı, yılı, çalışmanın kodu 

(makale-m; tez-t), incelenen çıktılar, örneklem büyüklüğü, standart sapma, korelasyon değeri başlıkları 

kullanılmıştır.   

3.2. Veri Analizi 

Ampirik çalışmaların sonuçlarını özetleyen bir yöntem olan ve Gene V. Glass tarafından isimlendirilen meta-

analiz yöntemi birçok bilim dalı tarafından kabul görmektedir (aktaran Lipsey & Wilson, 2001). Çalışmada 

kullanılan yöntem doğrultusunda elde edilen verilerin analizi Comprehensive Meta Analysis (CMA) 3.0 

istatistiksel paket programı ile yapılmıştır. Önce bireysel etki büyüklüğünün hesaplandığı çalışmada, bu 

büyüklük bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni etkileme düzeyini göstermektedir (Dinçer, 2014). Bireysel 

etkiden sonra hesaplanan genel etki büyüklüğünü hesaplamak için heterojenlik testi yapılmaktadır. Bu test 

sonucuna göre model seçimine karar verilmektedir. Elde edilen Q istatistik değeri ki kare serbestlik derecesi 

için kritik değeri aşarsa, homojenlikle ilgili boş hipotez reddedilir. Q değeri istatistiksel olarak anlamlı ise 

değer heterojen bir dağılım göstermektedir (Lipsey & Wilson, 2001). Araştırma amacı doğrultusunda, 

korelasyonel bir verideki korelasyon katsayısı etki büyüklüğü olarak kullanılmakta; dolayısıyla korelasyon 

katsayısı (etki büyüklüğü) şu şekilde yorumlanmaktadır; 0.1’den az ise çok zayıf, 0.1 ile 0.3 arasında ise zayıf, 

0.3 ile 0.5 arasında ise orta, 0.5 ile 0.8 arasında ise güçlü, 0.8’den büyük ise çok güçlü bir etki vardır (Cohen, 

Manion, & Morrison, 2007). 

3.3. Araştırmanın Bulguları  

Ulusal yazında yapılan araştırmalar incelendiğinde, lidere güven değişkeninin sonuçları olarak iş doyumu, 

örgütsel vatandaşlık davranışı, lider-üye etkileşimi, işten ayrılma niyeti, örgütsel sessizlik, örgütsel bağlılık ve 

örgütsel bağlılığın alt boyutları olarak duygusal bağlılık, normatif bağlılık, devam bağlılığı değişkenlerinin 



H. Türesin Tetik 12/3 (2020) 2973-2984 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2978 

çalışıldığı görülmektedir. Lidere güven ile iş doyumu ilişkisini inceleyen 3, örgütsel bağlılık ilişkisini inceleyen 

4, duygusal bağlılık ilişkisini inceleyen 4, normatif bağlılık ilişkisini inceleyen 3, devam bağlılığı ilişkisini 

inceleyen 4, işten ayrılma niyeti ilişkisini inceleyen 4 ve örgütsel sessizlik ilişkisini inceleyen 3 çalışma meta 

analize dahil edilmiştir. 

Tablo 1: Çalışmadaki Yayınların Tanımlayıcı İstatistikleri 

Değişkenler Yazar adı ve yılı N Türü 

 

İş Doyumu 

Çelik ve Bilginer, 2018 

Karamil Köy, 2011 

Kılıç, 2006 

719 

231 

240 

Makale 

Tez 

Tez 

 

 

Örgütsel Bağlılık 

 

Kılıç, 2006 

Eren ve Yücel, 2010 

Fındıkçı, 2015 

Meral, 2015 

239 

510 

693 

607 

Tez 

Makale 

Tez 

Tez 

 

Duygusal Bağlılık 

Demirel,2008 

Candan,2014 

Çetin ve Güney,2019 

Yılmaz,2019 

141 

260 

410 

244 

Makale 

Makale 

Makale 

Makale 

 

Normatif Bağlılık 

Candan,2014 

Çetin ve Güney,2019 

Yılmaz,2019 

260 

410 

244 

Makale 

Makale 

Makale 

 

Devam Bağlılığı 

Demirel, 2008 

Candan,2014 

Çetin ve Güney,2019 

Yılmaz,2019 

141 

260 

410 

244 

Makale 

Makale 

Makale 

Makale 

 

 

İşten Ayrılma Niyeti  

Kılıç,2006 

Meral,2015 

Erbaşı, 2019 

Pelit ve Gökçe,2009 

240 

607 

6000 

539 

Tez 

Tez 

Makale 

Makale 

 

Örgütsel Sessizlik  

Yangın,2015 

Paşa ve Işık, 2017 

Timuroğlu ve 

Alioğulları,2019 

625 

380 

140 

Tez 

Makale 

Makale 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, lidere güvenin iş doyumu üzerindeki etkisini araştıran üç çalışmanın biri makale, 

ikisi tezdir. Lidere güvenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini araştıran dört çalışmanın ise üçü tez, biri 

makaledir. Lidere güvenin duygusal bağlılık ve devam bağlılığı üzerindeki etkisini araştıran dörder; normatif 

bağlılık üzerindeki etkisini araştıran üç çalışmanın hepsi de makaledir. Lidere güvenin işten ayrılma niyeti 

üzerindeki etkisini araştıran dört çalışmadan ikisi makale, ikisi tez iken; örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini 

araştıran üç çalışmadan biri tez iken, ikisi makaledir. 

Tablo 2: Lidere Güvenin Ardıllarına İlişkin Heterojenlik Testlerine İlişkin Veriler 

Değişken k Q Sd p 

İş Doyumu 3 8,591 2 0,014 

Örgütsel Bağlılık 4 6,259 3 0,100 

Duygusal Bağlılık 4 32,277 3 0,000 

Devam Bağlılığı 3 33,860 3 0,000 

Normatif Bağlılık 4 15,492 2 0,000 

İşten Ayrılma Niyeti 4 77,324 3 0,000 

Örgütsel Sessizlik 3 45,435 2 0,000 

k = analize dahil edilen araştırma sayısı, sd= serbestlik derecesi, p=anlamlılık düzeyi 

Meta analizde, heterojenlik testi sonucunda bireysel araştırma sonuçları homojen çıkması durumunda sabit 

etki modeli, heterojen çıkması durumunda ise rastgele etkiler modeli kullanılmaktadır. p-değeri 0,05’den 
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küçük ise çalışmanın heterojen olduğu ve rastgele etkiler modelinin kullanılması; ancak p-değeri 0,05’den 

büyük ise çalışmanın homojen yapıda olduğu ve sabit etki modelinin kullanılması uygundur (Dinçer, 2014). 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, lidere güven ile örgütsel bağlılık ilişkisini inceleyen çalışmaların homojen, diğer 

çalışmaların ise heterojen yapıda olduğu görülmektedir.  

Tablo 3: Meta Analiz Sonucu Elde Edilen Etki Büyüklükleri ve Anlamlılık Düzeyleri 

Değişken K N EB 

%95 Güven 

Aralığında P 

Alt sınır Üst sınır 

İş Doyumu 3 1190 0,499 0,395 0,590 0,000 

Örgütsel Bağlılık 4 2049 0,451 0,415  0,485 0,000 

Duygusal Bağlılık 4 1055 0,509 0,342 0,644 0,000 

Devam Bağlılığı 3 1055 0,138 -0,071 0,335 0,195 

Normatif Bağlılık 4 914 0,427 0,266 0,566 0,000 

İşten Ayrılma Niyeti 4 7386 -0,373 -0,515 -0,211 0,000 

Örgütsel Sessizlik 3 1145 -0,554 -0,728 -0,314 0,000 

k=analize dahil edilen çalışmaların toplamı, N=analize dahil edilen 

çalışmalardaki toplam örneklem sayısı, EB= etki büyüklüğü, sd=serbestlik 

derecesi, p=anlamlılık düzeyi  

Tablo 3’de görüldüğü üzere, lidere güvenin iş doyumu üzerindeki etkisi 1190 birey üzerinden 

değerlendirilmiştir. Çalışmalara ait genel etki büyüklüğü 0,395 ile 0,590 sınırları içinde olarak 0,499 olarak 

hesaplanmıştır. Lidere güvenin iş doyumu üzerinde orta düzeyde pozitif etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Lidere güvenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi 2049 birey üzerinden değerlendirilmiştir. Bu ilişkiyi 

araştıran çalışmalara ait genel etki büyüklüğü 0,415 ile 0,485 sınırları içinde olarak 0,451 olarak hesaplanmıştır. 

Lidere güvenin örgütsel bağlılık üzerinde orta düzeyde pozitif etkiye sahip olduğu söylenebilir. Lidere 

güvenin duygusal bağlılık üzerindeki etkisi 1055 birey üzerinden değerlendirilmiştir. Lidere güven ile 

duygusal bağlılık arasında güçlü düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (EB=0,509). 

Lidere güven ile normatif bağlılık arasında orta düzeyde pozitif anlamlı bir ilişki vardır (EB=0,427). Öte 

yandan, lidere güven ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönde orta (EB=-0,373) düzeyde; lidere güven ile 

örgütsel sessizlik arasında negatif yönde güçlü (EB=-0,554) düzeyde ilişki bulunmuştur. Ancak, lidere güven 

ile devam bağlılığı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, H1, H2, H3, H5, H6 

ve H7 hipotezleri kabul edilirken ve H4 hipotezi reddedilmiştir. 

Genel etkiyi hesapladıktan sonra, yayın yanlılığını tespit etmede Tau-kare katsayısından faydalanılmaktadır. 

Tau katsayısının p değerinin 0,05’den büyük olması, anlamlı bir fark yaratmaması beklenmektedir. Tablo 4’de 

görüldüğü üzere lidere güven ile iş doyumu, örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, normatif bağlılık, işten 

ayrılma niyeti, örgütsel sessizlik ilişkisini araştıran çalışmaların yayın yanlılığı bulunmamaktadır.   

Tablo 4: Yayın Yanlılığına İlişkin Bulgular  

Değişkenler                           k Kendall’s Tau P 

İş Doyumu                             3 1,0000 0,11719 

Örgütsel Bağlılık                  4 0,66667 0,17423 

Duygusal Bağlılık                 4 0,0000 1,0000 

Devam Bağlılığı                     3 -0,66667 0,17423 

Normatif Bağlılık                  4 -0,33333 0,60151 

İşten Ayrılma Niyeti            4 0,0000 1,0000 

Örgütsel Sessizlik                 3 -1,0000 0,11719 
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4. Sonuç ve Tartışma 

Çalışanların güvenli bir ortamda faaliyetlerini yerine getirmeleri bireysel ve örgütsel açıdan birçok olumlu 

çıktıyı beraberinde getirmektedir. Örneğin, Singh & Srivastava (2009) örgütlerdeki ekiplerin sinerji halinde 

çalışmaları için güvenin önemini vurgulamışlardır. Özellikle bugünün liderlerine göre, çalışanları harekete 

geçirebilmek için işe kendilerine güven duyulmasını sağlamakla başlanmalıdır (Menk, 2019). Liderlerin 

sorunları çözmek için ihtiyaç duydukları yaratıcı düşünme ve bilgi çalışanların onlara ne düzeyde 

güvendiklerine dayanmaktadır (Ramdass & Kruger, 2011). Güvene dayanan liderlik, yaratıcı bir iş çevresi 

yaratmada da temel bir noktadır (Savolainen & López-Fresno, 2012). Örgütlerin kurumsal değerlere sahip 

olmaları güçlü bir örgüt kültürü yaratma yolunda son derece önemlidir. Kurumsal değerlerin temel 

göstergeleri ise müşteri ihtiyaçlarını anlamak, çalışanları güçlendirmek ve çalışanların yaşam kalitesidir. 

Güven duygusu ise bu değerlerin lider tarafından desteklenmesi ve takip edilmesi ile meydana gelmektedir. 

Böylece, liderler çalışanların algılarını geliştirme ve çalışanların beklentilerini anlama imkanına sahip olurlar 

(Allert & Chatterjee, 1997). Bu göstergeleri destekleyen liderlere çalışanların daha fazla güven duydukları, bu 

güven duygusuyla hareket eden çalışanların daha fazla iş doyumu, örgüte bağlılık, duygusal bağlılık ve 

normatif bağlılık hissettikleri; daha az işten ayrılma niyeti ve sessizlik davranışları gösterdikleri 

görülmektedir. Bu çalışmada lidere duyulan güvenin çeşitli örgütsel değişkenler üzerindeki etkilerini ulusal 

yazın kapsamında toplu olarak değerlendirmek için meta analiz yöntemi kullanılmıştır. Meta analiz 

yönteminin dahil edilme ve dahil edilmeme kriterleri çerçevesinde; yerli ve yabancı yazında yapılan 

araştırmalar doğrultusunda oluşturulan yedi hipotez test edilmiştir.  

Çalışmada oluşturulan ilk hipotez, lidere duyulan güven ile iş doyumu arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki 

olduğudur. Yazında lidere duyulan güvenin iş doyumunu arttırdığına (Kılıç, 2006; Karamil Köy, 2011; Yang 

& Mossholder, 2010) yönelik bulgular mevcuttur. Meta-analiz bulgularına göre lidere duyulan güvenin iş 

doyumu üzerindeki etkisi pozitif yönde orta düzeydedir. 

Çalışmada kurulan ikinci hipotez, lidere duyulan güven ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ve pozitif bir 

ilişki olduğudur. Yazında lidere duyulan güvenin örgütsel bağlılığı arttırdığına (Dirks & Ferrin, 2002; Fındıkçı, 

2015) yönelik bulgular mevcuttur. Meta-analiz bulgularına göre lidere duyulan güvenin örgütsel bağlılık 

üzerindeki etkisi pozitif yönde orta düzeydedir. 

Çalışmada kurulan üçüncü hipotez, lidere duyulan güven ile duygusal bağlılık arasında anlamlı ve pozitif bir 

ilişki olduğudur. Yazında lidere duyulan güvenin duygusal bağlılığı arttırdığına (Demirel, 2008) yönelik 

bulgular mevcuttur. Meta-analiz bulgularına göre lidere duyulan güvenin duygusal bağlılık üzerindeki etkisi 

pozitif yönde güçlü düzeydedir. 

Çalışmada kurulan dördüncü hipotez, lidere duyulan güven ile devam bağlılığı arasında anlamlı ve pozitif 

bir ilişki olduğudur. Yazında lidere duyulan güvenin devam bağlılığı arttırdığına (Yılmaz, 2019) yönelik 

bulgular mevcuttur. Meta-analiz bulgularına göre lidere duyulan güvenin devam bağlılığı üzerindeki etkisi 

anlamlı değildir. 

Çalışmada kurulan beşinci hipotez, lidere duyulan güven ile normatif bağlılık arasında anlamlı ve pozitif bir 

ilişki olduğudur. Yazında lidere duyulan güvenin normatif bağlılığı arttırdığına (Çetin & Güney, 2019) yönelik 

bulgular mevcuttur. Meta-analiz bulgularına göre lidere duyulan güvenin normatif bağlılık üzerindeki etkisi 

pozitif yönde orta düzeydedir. 

Çalışmada kurulan altıncı hipotez, lidere duyulan güven ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve negatif 

bir ilişki olduğudur. Yazında lidere duyulan güvenin işten ayrılma niyetini azalttığına (Karakus, Toprak, & 

Gurpinar, 2014; Erbaşı,2019) yönelik bulgular mevcuttur. Meta-analiz bulgularına göre lidere duyulan 

güvenin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi negatif yönde orta düzeydedir. 

Çalışmada kurulan yedinci hipotez, lidere duyulan güven ile örgütsel sessizlik arasında anlamlı ve negatif bir 

ilişki olduğudur. Yazında lidere duyulan güvenin örgütsel sessizlik düzeyini azalttığına (Timuroğlu & 

Alioğulları, 2019; Paşa & Işık, 2017) yönelik bulgular mevcuttur. Meta-analiz bulgularına göre lidere duyulan 

güvenin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi negatif yönde güçlü düzeydedir. 

Bu çalışmada lidere duyulan güvenin duygusal bağlılık ve örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi güçlü düzeyde 

tespit edilmiştir. Lidere duyulan güvenin incelenen diğer değişkenlerden biri dışında (devam bağlılığı) hepsi 
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üzerindeki etki düzeyi ortadır. Bu noktadan hareketle, çalışanların liderlerine güven duymalarının onları 

duygusal açıdan ciddi düzeyde pozitif olarak etkilediğini ve örgütlerine karşı güçlü düzeyde duygusal 

bağlılık geliştirmelerini sağladığı ifade edilebilir. Öte yandan, çalışanların bilerek ve isteyerek örgüte fayda 

getirecek bir eylemde bulunmamaları olarak özetlenebilecek bir davranış olan sessizlik lidere duyulan güven 

arttıkça güçlü bir şekilde azalmaktadır.  

Yukarıda yapılan açıklamalar ve değerlendirmeler kapsamında, ulusal yazında lidere güvenin ardıllarının 

yoğun çalışılan konulardan olmadığı söylenebilir. Lidere güven duyan çalışanların örgütsel özdeşleşme, 

örgütsel vatandaşlık davranışı gösterme, işgören sesliliği düzeylerinin nasıl ve ne yönde olduğunu tespit 

etmeye ilişkin yapılan ulusal bağlamdaki çalışmaların sayısının arttırılmasına ihtiyaç olduğu ileri sürülebilir. 

Bununla birlikte, lidere güvenin öncüllerine ilişkin ulusal yazında yapılan çalışmaların sayısının genel bir 

değerlendirmeye imkan veren meta analiz için yeterli olmadığı görülmektedir. Örneğin, lider-üye etkileşim, 

örgütsel adalet, örgütsel aidiyet ve yöneticinin dürüstlüğünü algılama düzeyi yüksek olanlar liderlerine daha 

fazla mı güven duyarlar? sorusunun cevabı için daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç olduğu söylenebilir. Öte 

yandan, lidere güven değişkeni çoğunlukla örgütsel güvenin boyutlarından biri olarak incelenmiştir. Lidere 

güven değişkeninin tek boyutlu bir yapı olarak değerlendirilmesi ve çeşitli örgütsel davranış değişkenleriyle 

ilişkisinin çalışılması alanda özgünlük ve çeşitlilik sağlayabilir. Böylece, uygulayıcılar ve araştırmacılar için 

daha fazla veri elde etme ve analiz imkanı doğacaktır. 

Lidere duyulan güvenin ardıllarına ilişkin yapılan bu meta-analiz çalışmasında, cinsiyet, çalışılan sektör vb. 

moderatör değişkenlerin analize dahil edilmemesi bir kısıt olarak değerlendirilebilir. Etki büyüklüğünün 

hesaplanması için gereken istatistiksel verilere ulaşamamak, alana özgü kongrelere ait bildiri kitaplarındaki 

yayınların dahil edilememesi ve ilgili ilişkileri inceleyen yazın taramasının 2020 Mart ayına kadar yapılmış 

olması da zaman kısıtı olarak görülebilir. Lidere güvenin, örgütsel vatandaşlık davranışı (Dizer,2019), lider-

üye etkileşimi (Duman,2018), işgören sesliliği (Derin,2017) ve örgütsel sinizm (Karcıoğlu ve Naktiyok, 2015; 

Kesen ve Akyüz, 2015) üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar olmakla birlikte, sayının yeterli olmaması, 

ilgili değişkenlerin sadece boyutlarının yer alması vb. nedenlerle analize dahil edilememiştir.  

Bu araştırma, lidere duyulan güvenin ardıllarına ilişkin ulusal yazın kapsamında yapılan ilk meta-analiz 

çalışma olması nedeniyle önemlidir. Örgütsel güvenin önemli boyutlarından olan lidere güvenin duygusal 

bağlılığı güçlü düzeyde; iş doyumunu, örgütsel bağlılığı ve normatif bağlılığı orta düzeyde pozitif 

etkilediğinin tespit edilmesi önemlidir. Lidere güven duyan çalışanların işten ayrılma niyeti ve örgütsel 

sessizlik düzeyleri daha düşük olmakla birlikte çalışmada bu etki düzeyinin sırasıyla orta ve güçlü düzeyde 

bulunması yazına yapılan bir katkı olarak değerlendirilebilir.  

Gelecek araştırmalarda, lidere duyulan güvenin ardıllarına ilişkin yerli ve yabancı yayınların karşılaştırılarak 

analiz edilmesine ilişkin bir çalışma tasarlanabilir. Çalışmaların yapıldıkları sektörler, katılımcıların cinsiyeti, 

iş deneyim süreleri vb. moderatör değişkenler eklenerek yeni çalışmalar yapılabilir. Ulusal kapsamında lidere 

güvenin incelendiği araştırma sayısı arttıkça, lidere güvenin örgütsel vatandaşlık davranışı, lider üye 

etkileşimi, işgören sesliliği ve örgütsel sinizm üzerindeki etkisini araştıran meta analiz çalışmaları da 

yapılabilir.  

 

Kaynakça 

Meta-analize dahil edilen çalışmalar * ile gösterilmiştir.  

Allert, J. R., & Chatterjee, S. R. (1997). Corporate communication and trust in leadership. Corporate 

Communications: An International Journal, 2(1): 14–21.  

Burke, C. S., Sims, D. E., Lazzara, E. H., & Salas, E. (2007). Trust in leadership: A multi-level review and 

integration. Leadership Quarterly, 18(6): 606–632.  

Butler, J. K. (1991). Toward Understanding and Measuring Conditions of Trust: Evolution of a Conditions of 

Trust Inventory. Journal of Management, 17(3): 643–663.  

Cai, W. J., Loon, M., & Wong, P. H. K. (2018). Leadership, trust in management and acceptance of change in Hong 

Kong’s Civil Service Bureau. Journal of Organizational Change Management, 31(5): 1054–1070.  



H. Türesin Tetik 12/3 (2020) 2973-2984 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2982 

*Candan, H. (2014). Çalışanların Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven Algılamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: 

Bir Kamu Kurumu Üzerinde Araştırma. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(4): 889–917. 

Chan, S. C. H., & Mak, W. ming. (2014). The impact of servant leadership and subordinates’ organizational tenure 

on trust in leader and attitudes. Personnel Review, 43(2): 272–287.  

Ciulla, J. B. (2017). Trust and the Future of Leadership. The Blackwell Guide to Business Ethics, 334–351.  

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. The Handbook of Psychology - Vol2 

Methods 2 Specific methods (Sixth Edit). New York: Routledge.  

Costigan, R. D., Ilter, S. S., & Berman, J. J. (1998). A Multi-Dimensional Study of Trust in Organizations Author ( 

s ): Robert D . Costigan , Selim S . Iiter and J . Jason Berman Published by : Pittsburg State University.  

*Çelik, M., & Bilginer, F. G. (2018). Psikolojik Sermayenin İş Tatmini Üzerine Etkisinde Lidere Duyulan Güvenin 

Aracılık Rolü: Turizm Sektöründe Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, (31): 138–160. 

*Çetin, A., & Güney, S. (2019). İBB Spor İstanbul’da Çalışanların Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven Algılarının 

Örgütsel Bağlılık Davranışı Üzerindeki Etkisi ve Buna Yönelik Bir Uygulama. Istanbul Management 

Journal, 87: 93–109.  

*Demirel, Y. (2008). Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir 

Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2): 179–

194.  

Derin, N. (2017). İşyerinde Kişiler Arası Güven İle İşgören Sesliliği Arasındaki İlişkide Psikolojik Rahatlığın 

Aracılık Rolü. Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30): 51–68. 

Devinney, T. M. (2017). A Formal Model of Trust Based on Outcomes Author ( s ): Rajeev Bhattacharya , Timothy 

M . Devinney and Madan M . Pillutla Source : The Academy of Management Review , Vol . 23 , No . 3 ( 

Jul ., 1998 ), pp . 459-472 Published by : Academy of Management Stab, 23(3): 459–472. 

Dinçer, S. (2014). Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz. Ankara: Pegem Akademi. 

Dirks, K. T., & Ferrin, D. L. (2001). The Role of Trust in Organizational Settings. Organization Science, 12(4): 450–

467.  

Dirks, K. T., & Ferrin, D. L. (2002). Trust in leadership: Meta-analytic findings and implications for research and 

practice. Journal of Applied Psychology, 87(4): 611–628.  

Dizer, L. B. (2019). The Relationship Among Organizational Justice, Trust in Manager And Organizational Citizenship 

Behavior (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Duman, Ş. (2018). Ortaöğretim Öğretmenlerinde Psikolojik Güçlendirmenin Yordayıcıları Olarak Yapısal Güçlendirme, 

Yöneticiye Güven ve Lider-Üye Etkileşimi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Ankara. 

*Erbaşı, A. (2019). Performans Değerlendirme Hatalarının Çalışanların İşten Ayrılma Niyetleri Ve Yöneticilerine 

Güvenleri Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(1): 223–241. 

*Eren, S. S., & Yücel, R. (2010). İş Gerilimi , Yöneticiye Güven Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Resmi Ve Resmi 

Olmayan Yönetim Kontrollerinin Önemi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12(3): 117–

136.  

Ergeneli, A., Ari, G. S. ̌lam, & Metin, S. (2007). Psychological empowerment and its relationship to trust in 

immediate managers. Journal of Business Research, 60(1): 41–49.  

*Fındıkçı, Y. M. (2015). Etik Liderliğin Yöneticiye Güvene ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Fulk, J., Brief, A. P., & Barr, S. H. (1985). Trust-in-supervisor and perceived fairness and accuracy of performance 

evaluations. Journal of Business Research, 13(4): 301–313.  

Ganesan, S., & Hess, R. (1997). Dimensions and Levels of Trust: for Implications to a Relationship Commitment. 



H. Türesin Tetik 12/3 (2020) 2973-2984 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2983 

Marketing Letters, 8(4): 439–448.  

Hasel, M. C., & Grover, S. L. (2017). An integrative model of trust and leadership. Leadership and Organization 

Development Journal, 38(6): 849–867.  

Hosmer, L. T. (1995). Trust : The Connecting Link between Organizational Theory and Philosophical Ethics 

Author ( s ): Larue Tone Hosmer Source : The Academy of Management Review , Vol . 20 , No . 2 ( Apr 

., 1995 ), pp . 379-403 Published by : Academy of Management Stable URL. Academy of Management 

Review, 20(2): 379–403. 

Huff, L., & Kelley, L. (2003). Levels of Organizational Trust in Individualist Versus Collectivist Societies : A 

Seven-Nation Study. Organization Science, 14(1): 81–90. 

Huntsman, D., & Greer, A. (2010). Antecedents of Trust in Leadership : A Multilevel Perspective in the Fire 

Service. International Fire Service Journal of Leadership and Management, 13. 

Islam, M. N., Furuoka, F., & Idris, A. (2020). The impact of trust in leadership on organizational transformation. 

Global Business and Organizational Excellence, 1–10.  

Karakus, M., Toprak, M., & Gurpinar, M. (2014). Structural Equation Modelling on the Relationships between 

Teachers’ Trust in Manager, Commitment to Manager, Satisfaction with Manager and Intent to Leave. 

Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis Za Odgoj I Obrazovanje, 16(1): 165–189.  

*Karamil Köy, A. (2011). Yöneticiye Güvenin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Lider-Üye Etkileşiminin Aracı Rolü: 

İstanbul Ve Kocaeli İllerinde Beyaz Yakalılar Üzerinde Bir Araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Karcıoğlu, M. S., & Naktiyok, A. (2015). Örgütsel Ortamda Algılanan Güven Düzeyinin Sinizm Üzerindeki Rolü: 

Atatürk Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Bir Araştırma. AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, 17(1): 19–34.  

Kelloway, E. K., Turner, N., Barling, J., & Loughlin, C. (2012). Transformational leadership and employee 

psychological well-being: The mediating role of employee trust in leadership. Work and Stress, 26(1): 39–

55.  

Kesen, M., & Akyüz, B. (2015). Akademik Özyeterlik Algısı , Örgütsel Güven ve Örgütsel Sinizm İlişkisinin 

Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3): 47–68. 

Kidd, J. M., & Smewing, C. (2001). The role of the supervisor in career and organizational commitment. European 

Journal of Work and Organizational Psychology, 10(1): 25–40.  

*Kılıç, B. (2006). The Effect Of Trust In Supervısor On Job Attıtudes: The Role Of Communıcatıon And Power Styles 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Krot, K., & Lewicka, D. (2012). The Importance Of Trust In Manager-Employee Relatıonshıps. International Journal 

of Electronic Business Management, 10(3): 224–233. 

Lewicki, R. J., Mcallister, D. J., & Bies, R. J. (1998). Trust and Distrust : New Relationships and Realities. Academy 

of Management Review, 23(3): 438–458. 

Li, S. L., Huo, Y., & Long, L. R. (2017). Chinese Traditionality Matters: Effects of Differentiated Empowering 

Leadership on Followers’ Trust in Leaders and Work Outcomes. Journal of Business Ethics, 145(1): 81–93.  

Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (2001). Practical Meta Analysis. (M. W. Lipsey & D. B. Wilson, Eds.), Applied Social 

Research Methods Series (Vol. 49). California: Sage Publications, Inc. 

Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. Academy of 

Management Review, 20(3): 709–734. 

Menk, O. (2019). The role of trust in an efficient human leadership. New Challenges of Economic and Business 

Development, 587–598. 

*Meral, Z. (2015). Lidere Güvenin Örgütsel Bağlılığa ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli. 



H. Türesin Tetik 12/3 (2020) 2973-2984 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2984 

Mineo, D. L. (2014). The importance of trust in leadership. Research Management Review, 20(1): 1–12.  

*Paşa, Ö., & Işık, A. N. (2017). Öğretmenlerin Okul Müdürüne Güven Düzeyleri ve Okul Müdürü Tarafından 

Sergilenen Etik Liderlik Davranışlarının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler 

Dergisi, 16(60): 134–144. 

*Pelit, E., & Gökçe, Y. (2019). Yöneticiye Duyulan Güven ile Çalışma Yaşam Kalitesinin İşten Ayrılma Niyetine 

Etkisi: Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 22(41): 503–531.  

Poon, J. M. l. (2006). Trust-in-supervisor and helping coworkers: Moderating effect of perceived politics. Journal 

of Managerial Psychology, 21(6): 518–532.  

Ramdass, K., & Kruger, D. (2011). Building trust in a diversified society: The essence of leadership. In 2011 

Proceedings of PICMET’11: Technology Management in the Energy Smart World (PICMET), 1–6. 

Savolainen, T., & López-Fresno, P. (2012). Trust in Leadership for Sustaining Innovations: How Leaders Enact on 

Showing Trustworthiness. Nang Yan Business Journal, 1(1): 129–136.  

Sharkie, R. (2009). Trust in leadership is vital for employee performance. Management Research News, 32(5): 491–

498.  

Singh, U., & Srivastava, K. B. L. (2009). Interpersonal trust and organizational citizenship behavior. Psychological 

Studies, 54(1): 65–76.  

Su, T. S., Chen, C., Cui, X., Yang, C., & Ma, W. (2020). Consistency at different levels: A meta-analytic examination 

of organizational trust and performance. Nankai Business Review International, (Grant 220413736). 

*Timuroğlu, M. K., & Alioğulları, E. (2019). Örgütsel Güvenin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi : Erzurum İli 

Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(33): 

243–264. 

Tzafrir, S. S., & Dolan, Si. L. (2004). Trust Me: A Scale for Measuring Manager – Employee Trust. Management 

Research: Journal of the Lberoamerican Academy of Managament, 2(2): 115–132. 

Tzafrir, S. S., Harel, G. H., Baruch, Y., & Dolan, S. L. (2004). The consequences of emerging HRM practices for 

employees’ trust in their managers. Personnel Review, 33(6): 628–647.  

Whitener, E. M., Brodt, S. E. ., Korsgaard, M. A., & Jon M. Werner. (1998). Managers as Initiators of Trust  : An 

Exchange Relationship Framework for Understanding Managerial Trustworthy Behavior. Academy of 

Management Review, 23(3): 513–530. 

Yang, J., & Mossholder, K. W. (2010). Examining the effects of trust in leaders: A bases-and-foci approach. 

Leadership Quarterly, 21(1): 50–63.  

*Yangın, D. (2015). Etkileşim Adaleti ve Yöneticiye Güven ile Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Davranışları Arasındaki 

İlişki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Samsun. 

*Yılmaz, F. (2019). Organizational Support and the Role of Organizational Trust in Employee Empowerment. 

International Journal Of Eurasia Social Sciences, 10(37): 968–980.  

 



Önerilen Atıf/ Suggested Citation 

Keskin, E., Yayla, Ö., Aktaş, F. (2020). Duygusal Zeka, Kariyer Uyumu Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiler: Turizm Sektörü Çalışanları 

Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (3), 2985-2995. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 

2020, 12(3), 2985-2995 

https://doi.org/10.20491/isarder.2020.1021  

 
Duygusal Zeka, Kariyer Uyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiler: Turizm 

Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma 

(The Relationships Between Emotional Intelligence, Career Adaptation and Life 

Satisfaction: A Research on the Employees Working in Tourism Sector) 

 

Emrah KESKİN  a  Özgür YAYLA  b  Ferzan AKTAŞ  c 

a Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Nevşehir, Türkiye. ekeskin@nevsehir.edu.tr 
b Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü, Antalya, Türkiye. ozguryayla@akdeniz.edu.tr 

c Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir, Türkiye. ferzanaktas76@gmail.com 

 

MAKALE BİLGİSİ   ÖZET  

Anahtar Kelimeler:  

Duygusal Zeka 

Kariyer Uyumu 

Yaşam Doyumu 

Turizm Çalışanları  

 

Gönderilme Tarihi 2 Temmuz 

2020 

Revizyon Tarihi 7 Eylül 2020 

Kabul Tarihi 17 Eylül 2020 

 

Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Bu araştırma turizm sektöründe çalışan personelin duygusal zekalarının kariyer uyumlarını 

ne derece etkilediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca kariyer uyumlarının yaşam 

doyumlarına etkisi de araştırma kapsamında incelenmiştir. 

Yöntem – Araştırma amacına bağlı olarak veriler anket tekniğiyle Kapadokya bölgesindeki turizm 
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Purpose – This research was carried out to determine to what extent the emotional intelligence of 

the staff working in tourism sector affects their career adaptation. In addition, the effect of career 

adaptations on life satisfaction was also examined within the scope of the research.  

Design/methodology/approach – Depending on the purpose of the research, the data were collected 

from the personnel working in tourism businesses in the Cappadocia region using the survey 

technique. The data obtained from the research were analyzed using the AMOS program.  

Findings – According to the results of the research, it has been determined that the emotional 

intelligence of tourism workers positively affects their career adaptation. What’s more, the career 

adaptations of employees increase their life satisfaction.   

Discussion – Based on the results obtained from the study, suggestions have been developed for 

sector representatives and academicians who are working in the literature. 

 

GİRİŞ 

Geçmişten günümüze kadar süregelen zamanda duygular, insan yaşamının mutlak ve ayrılmaz bir parçası 

olmuştur. Bu konuda, geçen yıllar içerisinde gerçekleşen akıl-duygu çatışmaları birtakım tartışmaları da 

beraberinde getirmiştir. Akıl-duygu karmaşasının yaratmış olduğu buhranlı alan duygusal zeka 

çalışmalarının da zaman içerinde daha önemli bir hale gelmesini sağlamıştır (Yan, 2008). Duygusal zeka, 

kişinin kendisini motive edebilmesi, sorunlarla duygularını yöneterek kolaylıkla başa çıkabilmesi, sosyal 

gelişim becerilerini artırması açısından önemlidir. Duygusal zeka düzeyi yüksek kişilerin çevresiyle daha 

rahat iletişim kuran, sosyal çevrelerinde benimsenen, iş yaşamında başarısı yüksek kişiler olduğu tespit 

edilmiştir (Doğan ve Demiral, 2007). Çalışanların duyguları anlamlandırma seviyelerinin yüksek olması, 

olayları daha iyi yorumlama becerisini ortaya çıkaracağı için iş yaşamındaki hayal kırıklığı ve stresi azaltmada 
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etkili rol oynayabilmektedir. Aynı zamanda bu durum grup olarak çalışılan ortamlarda olumlu etkileşimleri 

artırarak diğer kişilerin motivasyon seviyesini de olumlu yönde etkileyebilmektedir. Çalışanların duygusal 

alanı iyi bir şekilde değerlendirmesi kendilerine karşı olan memnuniyet düzeylerini artırarak iş doyumunun 

daha fazla ortaya çıkmasına katkı sağlamaktadır. İş doyumu, işten duyulan memnuniyet ve tatmin duygusu 

daha fazla olan çalışanlarda işletmeye karşı sadakat duygusu yaşanmaktadır (Sy, vd., 2006; Ergün ve Boz, 

2017).  

Duygusal zeka kavramının tam olarak özümsenmesiyle birlikte zaman içerisinde duyguların bireyin 

davranışlarının merkezini oluşturduğu tespit edilmiş ve hizmet odaklı işletmelerde kariyer uyum sürecinde 

duygusal zekanın önemli bir yere sahip olduğu belirlenmiştir (Tanrıverdi, vd., 2019). Kişilerde duygusal 

zekanın yüksek olması zihinsel sağlığı en üst seviyede tutarak, psikolojik yaşam refah seviyesini 

artırmaktadır. Bu durum kişilerin hayatlarında daha konforlu davranmalarını sağlayarak yaşamdan tatmin 

olma duygusunu ön plana çıkarabilmektedir (Wing, vd., 2006). Bunun yanında kariyer odaklı yapılan 

çalışmalar az fakat artan niteliktedir (Tuna, 2017; Kendir ve Özkoç, 2018; Vatansever Toylan ve Yılmaz, 2020; 

Arslan, 2020; Çeşmeci Çalışkan ve Özsoy, 2020). Özellikle hizmet odaklı sektörlerden birisi olan turizm 

sektöründe bireylerin dışa dönük, empati yeteneği yüksek, sorumluluk bilincine sahip kişilik özelliklerinde 

olması kariyer odaklı hedeflerini daha gerçekçi bir hale getirmektedir. Bu da kişilerin işten tatmin olma ve 

yaşam doyumuna ulaşmalarını sağlamaktadır (Temeloğlu ve Aksu, 2016). Bu nedenle turizm sektöründe 

çalışan kişilerin duygusal zeka seviyelerinin tanımlanması ve turizmde kariyer yapma isteğine etkisinin 

belirlenmesi, turizmde kariyer yapma arzusunun da yaşam doyumuna ne tür bir etkisinin olduğunun ortaya 

konulması önemli görülmektedir. Belirlenen bu önemden hareketle çalışmada Kapadokya bölgesinde turizm 

sektöründe çalışan kişilerin duygusal zeka, kariyer uyumu ve yaşam doyumları arasındaki ilişkiler 

incelenmiştir.   

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Duygu ve zeka kavramlarının temel olarak ele alınması binlerce yıllık bir felsefenin konusudur. İnsanlar 

rasyonel davranışlara meyilli canlılar olmalarının yanı sıra duygusal birtakım hisleri olan varlıklardır. Kişinin 

duygusal zeka faaliyetlerinin devamlılığı için dış olaylara açık kalması önemlidir. Duygular olmadan olayların 

değerlendirilmesi ve davranışa dönüştürülmesi mümkün değildir. Bu nedenle kişilerin duygularını 

anlamlandırabilmesinin hem günlük yaşantıda hem de iş yaşantısında önemli olduğu söylenebilir (Çakar ve 

Arbak, 2004). Duygular ve duygusal zeka kullanımı örgüt kültüründe de oldukça etkili olmaktadır. Örgüt 

kültürü içerisinde bireylerin olumlu bir duygu durumuna sahip olması, kariyerini geliştirmesinde ve iş 

performansını artırmasında etkidir (Ashkanasy, vd., 2002).  

Duygusal zeka kavramını literatüre kazandıran Mayer ve Salovey (1990)’e göre bireyin ilk olarak kendi 

duygularının farkına varması daha sonraki aşamada duygularını yönetebilme becerisi kazanması ve diğer 

bireylerle iletişim kurabilir hale gelmesi buna bağlı olarak duygularını günlük yaşam içerisinde karşılaştığı 

zorlukları çözmede kullanması, duygusal zeka çalışmalarının temellerini oluşturmaktadır. İnsan yaşamının iş 

yaşamından ayrı olarak düşünülememesi zaman içerisinde duygusal zeka alanında yapılan çalışmaların iş 

yaşamına entegre edilmesinde etkili olmuştur.  

Akçay ve Çoruk (2012) yapmış oldukları araştırmada, çalışma yaşamında duyguların yönetimini 

incelemişlerdir. Çalışmada duyguların yaşantı üzerindeki etkisine ve çalışma ortamında yarattığı duygusal 

emek algısına odaklanılmıştır. Elde edilen bulgular dahilinde tıpkı bireylerde olduğu gibi örgütlerde de 

duygusal alanın iyi yönetilmesi gerektiği, iyi bir yönetim sonucunda örgütlerde duygusal başarının 

artırılacağı sonucuna ulaşılmıştır. Duygusal başarısı artan bireyler iş ve kariyer yaşamına odaklılık gibi bir 

takım olgularda daha gerçekçi hedefler belirleyerek başarıya ulaşırlar. Cote ve Miners (2006) duygusal zeka, 

bilişsel zeka ve iş performansını bir arada inceledikleri bir çalışmayı literatüre kazandırmışlardır. Elde edilen 

bulgular duygusal zekanın iş performansı ve kariyer odaklılıkla doğrudan ilgili olduğunu ortaya koymuştur. 

Duygusal zekası yüksek bireyler duyguları doğru bir şekilde tanımlayıp anlayabildikleri için iş yaşamı 

içerisinde kariyer hedeflerine daha rahat bir şekilde ulaşma fırsatı yakalar. Duygusal zekası yüksek, işi 

yürütme becerisine sahip, kariyer odaklı hedefleri olan bireyler günlük hayatta da görev bilinci, duyguların 

doğru yönetimi anlayışına sahip oldukları için yaşamdan daha fazla doyum elde edebilir.  

Tanrıverdi ve arkadaşları (2019)’nın yapmış oldukları çalışmada kişilik özellikleri, duygusal zeka, kariyer 

uyum yeteneği ve turizmde kariyer yapma isteği arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Araştırmadan elde 
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edilen bulgular ışığında bireylerde duygusal zekanın alt boyutlarını ifade eden dışadönüklük, empati, pozitif 

duyguların yönetimi gibi bazı olguların yüksek olması durumunda bireylerde geleceğe yönelik kaygı 

durumunun azaldığı tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgu neticesinde kaygı durumu azalan bireyler mesleki 

yaşantılarında kendilerini rahat hissederek geleceğe yönelik kariyer hedeflerini kendilerinden emin bir şekilde 

belirleyebilir. Mesleki yaşantılarında kaygı, korku gibi ruh hali durumlarını daha az yaşayan kişiler özel 

yaşantılarında da kendilerini daha huzurlu hissedebilirler.  Canbek (2019) rol belirsizliği ile rol çatışmasının 

işten ayrılma niyeti üzerinde etkisinde duygusal zekanın rolünü incelemiş fakat istatistiki olarak anlamlı bir 

etki tespit edememiştir. Özkan (2017) yapmış olduğu çalışmada duygusal zeka, psikolojik sağlamlık ve kariyer 

geleceği arasındaki ilişkileri incelemiştir. Çalışmanın bulguları incelendiğinde duygusal zeka düzeyi yüksek 

olan bireylerin kariyer geleceği algısının da daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Duygusal zekanın, ruhsal iyi 

olma hali, sosyal açıdan dışa dönüklük, öz kontrol gibi bir takım yapıcı mekanizmaları ortaya çıkarması 

kişilerin kariyer planları kurarken daha iyimser bir ruh halinde olmasını sağlar. Bundan dolayı duygusal 

zekası yüksek kişiler günlük hayattaki olaylara karşı daha iyimser ve pozitif bir ruh hali takınarak yaşamdan 

daha fazla doyum hissederler. Genç ve arkadaşları (2016) çalışmalarında, otel işletmelerinde duygusal zeka 

durumunun iş stresi ve iş yaşam dengesi üzerindeki etkilerini ele almışlardır. Araştırma sonucunda 

çalışanların kendi duygu durumlarının farkında olmasının önemli olduğu, bunun yanında yöneticilerin ve 

takım arkadaşlarının motive edici davranışlarının kişilerde işe olan aidiyet duygusunu arttırdığı çalışmadan 

tespit edilen önemli bulgular arasındadır. İş yaşamında bireylerin motive edilmesinin kariyer uyum sürecinde 

de olumlu etkileri olduğu gözlemlenmektedir.  

Sener ve arkadaşları (2009) gerçekleştirmiş oldukları çalışmada duygusal zekanın iş hayatına etkisini 

incelemişlerdir. Bulgulara göre duyguları anlamlandırabilmek, bireylerde empati gücünün fazla olması, iş 

yaşamında kişileri motive eden faktörlerdir. Duygusal zekası yüksek bireylerin duygu ve düşünceleri anlama 

becerisi yüksek olduğu için bu kişiler hem kariyer odaklı iş yaşamında hem de özel yaşamında avantajlı bir 

konuma sahip olabilmektedir. Zeidner ve arkadaşları (2004) yapmış oldukları çalışmada duygusal zeka 

kavramının iş yaşamına olan etkisini incelemişlerdir. Çalışmadan elde edilen bulgular neticesinde duygusal 

zekanın kaygı ve endişe durumlarının yönetimi açısından önemli olduğu, kariyer planlaması yapılırken 

yenilikçi ve cesur kararların verilmesinde pozitif yönde etkileri olduğu ortaya konulmuştur. Duygusal zeka 

kavramının işletmeler tarafından daha etkin bir şekilde ele alınması çalışanların kendilerini yaptıkları işe daha 

çok vermeleri ve çalışma ortamları içerisinde kendilerine yeni kariyer planları oluşmaları açısından önemlidir. 

Çalıştıkları iş yerinde planlarına ulaşmayı hedefleyerek, özveriyle çalışan bireyler, gelecek kariyer planlarını 

önceden belirledikleri için gündelik yaşamlarında da yaşam doyumuna ulaşırlar. 

 Creed ve Hughes (2013) yürütmüş oldukları çalışmada duygu durumu ve kariyer gelişimi arasındaki ilişkileri 

ele almışlardır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre insanlar duygularını yeterince kontrol altında 

tutamadıkları zamanlarda kariyer hedeflerini ertelemekte ya da tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bireylerin 

iş yaşamındaki hedeflerine ulaşmada duygusal zekalarını kullanarak kariyer planları belirlemeleri fırsat 

durumları yaratmada kişileri olumlu anlamda etkilemektedir. Kariyer planları çizilmiş, geleceğinden kaygı 

duymayan kişiler günlük yaşamlarında da kendilerini daha konforlu hissederek yaşamdan daha fazla doyum 

sağlamaktadır. Law ve arkadaşları (2008) yapmış oldukları çalışmada duygusal zekanın iş yaşamı ve yaşam 

memnuniyeti üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışmadan elde edilen veriler ışığında kişilerde duygusal 

zeka düzeyinin işe yatkın olma durumu ve iş memnuniyeti üzerinde olumlu etkileri tespit edilmiştir. 

Bölükbaşı ve Kırdök (2019) yapmış oldukları çalışmada kariyer adaptasyonu ve yaşam doyumu ilişkisini ele 

almışlardır. Araştırmadan elde edilen bulgular dahilinde kariyer uyumunun yaşamı anlamlı hale getirmekteki 

etkisinin güçlü olduğu, gelecekteki hedef meslek seçimlerinde öngörücü bir rol üstlendiği ve kariyer 

beklentilerinin artması halinde bireylerin yaşamdan daha fazla doyum elde edebileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Yaşam doyumuna yönelik benzer şekilde Toker ve Kalıpçı (2020) iş yaşam dengesi ile yaşam doyumu arasında 

ilişki tespit etmiştir.   

Creed ve arkadaşları (2002) araştırmalarında duygusal zeka kullanımında iyimser ve kötümser bakış 

açılarının kariyer uyumu üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Araştırmada duygusal zekası yüksek bireylerin 

geleceğe yönelik kariyer hedeflerini iyi inşa ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca bireylerde kariyer hedeflerine 

yönelik duygu durumlarının iyimser olması hayata dair olumlu kazanımlar elde ederek yaşamdan doyum 

elde etmelerini kolaylaştırdığı da elde edilen sonuçlardandır. Dulewicz ve Higgs (2000) çalışmalarında 

duygusal zeka kavramının gelişimini ve kökenlerini incelemişlerdir. Çalışmanın bulguları dahilinde duygusal 
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zekası yüksek bireyler diğer bireylere karşı rekabet avantajı geliştirerek kariyer basamaklarında daha hızlı bir 

şekilde yükselirler. Kariyer hedefleri doğrultusunda duygularını kullanabilen kişiler kendi öz 

farkındalıklarını yarattıkları için aynı zamanda yaşam başarısı ve doyumuna da erişmiş olurlar.  

Palmer ve arkadaşları (2002) yapmış oldukları çalışmada duygusal zeka ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda duygusal zekanın mesleki yaşantılarda yeterli 

seviyede var olması durumunda bireylerin kariyer odaklı düşünme ve ruh halinde psikolojik iyi oluş durumu 

gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Mesleki başarı ve hedeflerin olumlu olarak geliştiği durumlarda bireylerin 

hayata karşı olan duygusal eksiklikleri de azalarak yaşamdan daha fazla doyum elde etme olasılıkları  

artmaktadır. Oğan ve Cinel (2019) çalışmalarında iş hayatındaki duygusal zeka durumu ve kariyer uyum 

yeteneği ilişkisini incelemişlerdir. Duygusal zekanın iş hayatı içerisinde bireylere kişilerarası iletişimlerinde 

uyumlu ve anlayışlı olabilme, enerjilerini doğru bir şekilde yönetebilme beceresi kazandırdığı gibi pek çok 

tespitte bulunulmuştur. Aksaraylı ve Özgen (2008) yapmış oldukları çalışmada kariyer gelişiminde duygusal 

zekanın rolünü incelemişlerdir. Yapılan çalışmada iş yaşamında performansı düşük ve memnuniyetsiz olan 

bireylerin yaşam kalite düzeylerinin de azaldığı belirlenmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda 

çalışanların duygusal zekalarının kariyer uyumlarını olumlu yönde etkileyebileceği ve kariyer uyumu 

yaşayan bireylerinde yaşamdan daha fazla doyum alabileceği ifade edilebilir.  

3. METODOLOJİ 

Duygular insanların davranışlarında etkili olan önemli unsurlardan birisidir. Kişiliğin oluşmasında ve 

bireylerin ortaya koydukları hareketlerde duyguların etkili olması işletmelerde duygusal zeka kavramına 

önem verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle işletmelerde çalışan kişilerin sahip olduğu 

duygusal zekanın ne düzeyde olduğunun tespit edilmesi önemli görülmektedir. Çünkü duygularına hakim 

olan ve duygusal yönden güçlü olan bireylerin daha başarılı olacakları ve işletmeye katkılarının fazla olacağı 

yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle hazırlanan bu çalışma Kapadokya bölgesinde turizm sektöründe görev 

yapan bireylerin duygusal zekaları, kariyer uyumları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkileri tespit etmeyi 

hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda aşağıda yer alan 2 hipotez test edilmiştir.  

H1: Duygusal zekanın kariyer uyumu üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi vardır. 

H2: Kariyer uyumunun yaşam doyumu üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi vardır. 

3.1. Veri Toplama Yöntemi  

Hazırlanan bu çalışmada nicel araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Analizler için gerekli olan veriler 

anket tekniğinden faydalanılarak elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan anketlerin uygulanabilirliği için 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden 08.06.2020 tarihli 12 toplantı numaralı etik kurul raporu alınmıştır. 

Araştırma kapsamında, duygusal zekayı ölçmek için Demir (2009)’ in MSCEIT, EQ-I ve ECI modellerine bağlı 

kalarak geliştirdiği 4 boyut ve 12 ifadeden oluşan duygusal zeka ölçeğinden, kariyer uyumunu ölçmek için 

Savickas ve Porfeli (2012) tarafından geliştirilen 4 boyut ve 24 ifadeden oluşan kariyer uyum ölçeğinden ve 

son olarak da yaşam doyumunu ölçmek için ise Diener ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen, Dağlı ve 

Baysal (2016) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan tek boyut ve 5 ifadeden oluşan yaşam doyumu 

ölçeğinden faydalanılmıştır.  

3.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini Kapadokya’da turizm sektöründe çalışan kişiler oluşturmaktadır. Çalışma esnasında 

veriler, tesadüfi örnekleme yöntemlerinden birisi olan basit kümeleme örneklem tekniğiyle Haziran-Temmuz 

2020 aralığında, sektörde çalışan kişilere yüz-yüze anket ve e-anket uygulanarak toplanmıştır. Toplamda 600 

kişi ile iletişime geçilmiş, 373 dönüt sağlanmıştır. 

3.3. Araştırma Bulguları 

Çalışmada ilk olarak katılımcıların demografik özelliklerine yönelik bulgular incelenmiştir. Elde edilen veriler 

doğrultusunda katılımcıların % 53,9’unun erkek, %59,7’sinin bekar, %62,5’inin lisans mezunu ve %68,3’ünün 

18-28 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Verilen oranlar çalışma katılımcılarına ait en yüksek oranlardır. 

Demografik özelliklerin belirlenmesinin ardından verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığını 

belirlemek için  “çarpıklık ve basıklık” değerlerine bakılmıştır. Tabachnik, Fidell ve Ullman (2007) verilerin 
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çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,5 ile 1,5 arasında olması gerektiğini söylemiştir. Ölçeklere ait maddeler 

incelendiğinde çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,5 ile 1,5 aralığında olduğu ve değişkenlere ait verilerin 

çoklu normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin uygunluğu belirlendikten 

sonra ölçeklerin faktör yüklerine ve güvenirliklerine yönelik analizler gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 1. Ölçeklere İlişkin Faktör Yük Dağılımları, Çarpıklık-Basıklık Değerleri ve Güvenirlik Katsayıları 

Faktörler / Maddeler 

Faktör Yükleri 

AFA/ DFA 

         

Çarpıklık Basıklık 

 

CA 

 

CR 

               Duygusal Zeka(DZ)            ,769 ,827 

DZ Faktör: Duyguları Algılama(DAL)       

Duygular yaşamımı oluşturan 

unsurlardan biridir 

,670/,670  -1,165 1,411 

Deneyim kazandıkça duygularımın 

farkına varırım 

,685/,547  -1,226 1,356 

Duygularım farklı düşünebilmemi 

sağlar 

,717/,670  -1,133 1,295 

DZ Faktör: Duyguları Anlama (DAN)       

İnsanların davranışlarından 

duygularını anlarım 

,782/,498  -1,134 1,450 

Duygularımın neden değiştiğini 

bilirim 

,726/,680  -,857 ,510 

Duyguları anlamak, doğru karar 

vermemi sağlar 

,660/,734  -,968 ,690 

DZ Faktör Duyguları Kullanma (DK)       

Duygular çalışma yaşamında başarımı 

etkiler 

,612/,479  -1,105 ,566 

Olumlu duyguya sahipken olaylara da 

olumlu yaklaşırım 

,691/,721  -1,227 ,1,277 

Duygularımı kendimi motive etmek 

için kullanırım 

,577/,600  -,956 ,761 

DZ Faktör Duyguları Yönetme (DY)       

Duygularımı kontrol edebilirim ,892/,256  -,381 -,600 

Duygularımı duruma göre 

yönlendirebilirim 

,880/,834  -,516 -,267 

İnsanlar hakkında hep olumlu 

düşünürüm 

,978/,833  ,227 -,637 

Toplam Açıklanan Varyans:  %62,51 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem 

Yeterliliği Ölçüsü: ,799 

Bartlett Küresellik Testi: 1136,468  

Serbestlik derecesi: 66    p değeri: ,000 

             

           Kariyer Uyumu(KU)               ,903 ,916 

KU Faktör: İlgi(KUİ)       

Geleceğimin nasıl olacağı hakkında 

düşünürüm 

,801/,559  -,869 1,582 

Bugünkü seçimlerimin geleceğimi 

şekillendireceğinin farkındayım 

,800/,663  -1,105 1,277 

Gelecek için hazırlık yaparım ,686/,746  -1,208 1,440 

Yapmam gereken eğitim ve kariyer 

seçimlerimin farkındayım 

,522/,635  -,970 1,341 

Hedeflerime nasıl ulaşacağımı 

planlarım 

,732/,567  -1,077 1,378 
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Kariyerim hakkında endişeliyim ,564/,071  -,034 -1,038 

KU Faktör: Kontrol (KUK)              

Olaylar karşısında iyimser kalırım ,532/,284  -,546 ,092 

Kararlarımı kendim veririm ,771/,470  -,999 1,422 

Yaptığım işlerde sorumluluk alırım  ,489/,712  -1,025 1,311 

İnandığım şeyleri yaparım ,767/,537  -,964 1,113 

Kendime güvenirim ,472/,579  -1,121 1,327 

Benim için doğru olanı yaparım ,619/,671  -1,120 1,167 

KU Faktör: Merak (KUM)              

Etrafımı keşfederim ,575/,658  -,797 1,054 

Kendimi geliştirmek için fırsat ararım ,524/,676  -1,040 1,189 

Seçim yapmadan önce seçenekleri 

araştırırım 

,541/,540  -1,020 1,277 

Bir şey yaparken farklı yolları 

araştırırım 

,442/,658  -,984 1,424 

Aklımdaki soruları derinlemesine 

araştırırım 

,497/,672  -,820 1,230 

Yeni çıkacak fırsatları takip ederim  ,442/528  -,971 1,241 

KU Faktör: Güven (KUG)              

Görevlerimi verimli bir şekilde yerine 

getiririm 

,631/,533  -,870 ,781 

İşleri iyi yapmaya özen gösteririm ,715/,747  -,924 ,353 

Yeni beceriler öğrenmeye çalışırım ,710/,775  -,944 ,742 

Yeteneğimi geliştirmek için çalışırım ,672/,606  -,745 ,231 

Önüme çıkan engelleri aşmaya 

çalışırım  

,581/,651  -1,011 1,394 

Sorunları çözmeye çalışırım ,614/584  -,900 1,125 

Toplam Açıklanan Varyans: %51, 420 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem 

Yeterliliği Ölçüsü: ,888 

Bartlett Küresellik Testi: 3313,901     

Serbestlik derecesi :276    

 p değeri: ,000 

             

       Yaşam Doyumu(YD)            
,840 ,876 

İdeallerime yakın bir yaşantım vardır     ,674/,563  -,572 -,394 

Yaşam koşullarım mükemmeldir ,831/,765  ,111 -,687 

Yaşamımdan memnunum ,860/,847  -,516 -,424 

Şimdiye kadar yaşamdan istediğim 

önemli şeylere sahip oldum. 

,849/,819  -,326 -,857 

Tekrar dünyaya gelsem hayatımdaki 

hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim 
,687/,599  ,179 -1,107 

Toplam Açıklanan Varyans: %61,545  

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem 

Yeterliliği Ölçüsü: ,827 

Bartlett Küresellik Testi: 769,043     

Serbestlik derecesi: 10     

p değeri: ,000 

             

Tablo 1’deki bulgular incelendiğinde ölçeklere ait örneklem sayısının analiz yeterliliğini belirlemek adına 

KMO değerlerine bakılmış ve değerlerin 0,60’dan yüksek çıktığı ve Bartlett’s test sonuçlarının anlamlı olduğu 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar dahilinde KMO değerinin 0,60’tan yüksek olması ve Barlett testinin 

anlamlı çıkması (Büyüköztürk, 2002), verilerinin faktör analizi için uygun olduğunu göstermiştir. 
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Ölçek maddelerinin faktör yükleri incelendiğinde maddelerin yer aldıkları faktörlerdeki yük değerlerinin 0,30 

ve üzerinde olması uygun bir ölçü olarak kabul edilmektedir (Kline, 1994). Tablo 1 incelendiğinde duygusal 

zeka ölçeğinin duyguları yönetme boyutundaki ilk maddenin, kariyer uyumu ölçeğindeki ilgi boyutunda yer 

alan 6. maddenin ve kontrol boyutundaki ilk maddenin faktör yüklerinin oldukça düşük olduğu 

belirlenmiştir. Bu nedenle bu maddeler ölçekten çıkarılmıştır.  

Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinin ardından ölçeklerin güvenirliklerine yönelik analizler 

yapılmıştır. Ölçeklerin iç tutarlılık güvenirliğini tespit etmek amacıyla Cronbach Alfa (CA) ve birleşik 

güvenirlik (CR) değerleri incelenmiştir. İlgili ölçeklerin Cronbach Alfa ve birleşik güvenirlik değerlerinin 0,76 

üzerinde ve kabul edilebilir düzeyde olduğu (Hair, vd., 2005; Kalaycı, 2009) belirlenmiştir. Bu durum ölçek 

yapısının güvenilir olduğunu ortaya koymuştur.  

Tablo 2. Ölçeklere İlişkin Korelasyon Katsayıları, Standart Sapma ve Ortalama Değerleri 

Ölçekler 1 2 3 ORT SS 

DZ(1) - ,425 ,184 3,85 ,916 

KU(2) ,425 - ,223 4,22 ,540 

YD(3) ,184 ,223 - 3,14 ,453 

 

Ölçeklere yönelik açıklayıcı-doğrulayıcı faktör analizleri ve güvenirliklerinin belirlenmesinden sonra 

duygusal zeka (DZ), kariyer uyumu (KU) ve yaşam doyumu (YD) arasındaki korelasyon ilişkileri tespit 

edilmiştir. Büyüköztürk (2002) korelasyon katsayısının -1 ile +1 arasında bir değer alabileceğini belirtmiştir. 

Tablo 2 incelendiğinde ölçekler arasında pozitif yönlü korelasyon ilişkilerinin olduğu görülmekle birlikte en 

yüksek korelasyon ilişkisinin DZ ile KU arasında olduğu tespit edilmiştir.  

 
 

 Δχ²/df RMSEA CFI NFI GFI 

 2,862 ,071 ,935 ,905 ,935 

İlişkiler   Β  S.H P Hipotezler 

DZ-----› KU ,502 ,053 *** Kabul  

KU-----›YD ,235 ,105 *** Kabul  

p˂,001 

Şekil 1: Model Analizi 

Korelasyon analizlerinden sonra hipotez testlerine yönelik analizlere geçilmiştir. Şekil 1 incelendiğinde 

modele yönelik uyum iyiliği değerleri görülmektedir (Δχ²/df: 2,862, RMSEA: ,071, CFI: ,935, NFI: ,905, GFI: 

,935). Hair ve arkadaşlarına (2005) göre elde edilen değerlerin kabul edilebilir değer aralığında olduğu 

söylenebilir.  
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Hipotezlere yönelik analiz sonuçları incelendiğinde Kapadokya bölgesinde turizm sektöründe çalışanların 

duygusal zeka düzeyleri ile kariyer uyumları arasında, kariyer uyumlarıyla da yaşam doyumları arasında 

anlamlı ve pozitif yönlü ilişkilerin olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda H1 ve H2 

hipotezleri kabul edilmiştir.  

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Turizm sektörü son 20 yılda en fazla gelişim gösteren sektörlerin başında gelmektedir (Temeloğlu ve Aksu, 

2016). Bu gelişim turizm profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu beceri seviyelerinde de önemli bir değişiklik 

meydana getirmiştir (Kandampully ve Suhartanto, 2000; Otting, vd., 2009; Karakuş vd., 2018). Literatür 

incelendiğinde, turizm profesyonellerinin teknik ve operasyonel becerilerinin yanında duygusal becerilerinin 

de önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır (Lashley, 2008). Zira, turizm sektörü hizmet tabanlı bir sektördür ve 

turizm çalışanları sürekli birlikte çalıştıkları kişiler ve müşteriler ile iletişim halindedir. Bu noktada sektör 

çalışanları sürekli olarak duygularını kontrol altında tutabilmelidir (Scott-Halsell, vd., 2011). Dolayısıyla, 

turizm sektör çalışanlarının en az teknik ve operasyonel becerileri kadar duygusal zekalarının önemli bir 

rolünün olduğuna dair literatürde bir görüş birliği vardır. Bu bilgiden hareketle bu araştırma Kapadokya 

bölgesinde konaklama sektöründe çalışan turizm personelinin duygusal zekalarını tespit etmek, söz konusu 

değişkenin kariyer uyumu üzerine ve kariyer uyumunun da yaşam doyumu üzerine etkisini belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. 

Çalışma sonuçları, çalışanların duygusal zekalarının kariyer uyumlarını olumlu bir şekilde etkilediğini 

doğrulamıştır. Nelson ve Low (2003), kişilerin duygusal zekalarının kariyer uyumlarına olumlu yönde etki 

edeceğini savunmaktadır. Çalışmada duygusal zeka boyutundaki bir birimlik artışın kariyer uyumunu 0.50 

birimlik arttırdığı tespit edilmiştir. Tanrıverdi, vd., (2019)’nin yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin duygusal 

zekalarının kariyer uyumlarını pozitif yönde etkilediğine yönelik bulgular mevcuttur. Çalışma bulguları 

değerlendirildiğinde otel çalışanlarında da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu bağlamda ulaşılan sonuç 

literatürle paralellik göstermektedir. Sonuçlar ışığında insan kaynakları departman yöneticilerinin özellikle iş 

gören seçim süreçlerinde entelektüel zeka testlerinin yanında duygusal zeka testlerini de kullanmaları kariyer 

uyumlarını gerçekleştirebilecek personelin işe alınmasına katkı sağlayacaktır.  

Çalışma sonuçlarından elde edilen veriler ışığında literatürde doldurulan önemli boşluklardan bir diğeri 

kariyer uyumunun yaşam doyumuna olan etkisidir. Kariyer uyumu bireylerin kariyer süreçlerinde 

karşılaşabilecekleri problemlere hazırlıklı olması ve problemlerle baş edebilme yeteneği olarak ifade 

edilmektedir (Savickas, 1997). Çalışmada, kariyer uyumu ile yaşam doyumu arasında pozitif yönlü bir ilişki 

tespit edilmiştir. Bir diğer ifade ile turizm çalışanlarının kariyer uyumları arttıkça yaşam doyumları 

yükselmektedir. Çalışma sonuçlarında kariyer doyumunda meydana gelen bir birimlik artışın yaşam 

doyumunu 0.24 oranında arttırdığı görülmektedir. Bu sonuç literatürün ulaştığı bilgilerle örtüşmektedir. 

Bölükbaşı ve Kırdök (2019) yapmış oldukları çalışmada lise öğrencilerinde kariyer uyumlarının yaşam 

doyumlarını önemli ölçüde etkilediğini saptamıştır. Bu bulgular ışığında turizm çalışanlarının yaşam 

doyumlarının sağlanabilmesi için kariyer uyumlarını geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması 

önerilmektedir. Otellerin insan kaynakları departmanlarında çalışmakta olan yöneticilerin belli aralıklarla 

personelin kariyer uyumlarını ölçmesi ve yürütülecek rehberlik faaliyetleri kariyer uyumlarına olumlu yönde 

etki edecektir. 

Araştırmada Kapadokya bölgesindeki turizm çalışanlarının duygusal zekalarının kariyer uyumuna ve kariyer 

uyumunun da yaşam doyumuna etkileri araştırılmıştır. Gelecek çalışmalarda farklı meslek grupları için 

benzer çalışmalar yapılarak sonuçları bu çalışma ile mukayese edilebilir. Bunun yanında, turizm çalışanlarının 

iş yerlerindeki departmanları söz konusu etkinin şiddetini değiştirebilir. Ayrıca, iş tatmininin ilgili 

değişkenlerle doğrudan ve dolaylı etkileri incelenebilir. İlerleyen çalışmalarda çalışanların demografik 

özellikleri ile duygusal zeka, kariyer uyumu ve yaşam doyumu arasındaki farklılıkların tespiti literatürde var 

olan boşluğun doldurulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Amaç – Bu araştırmanın amacı, ülke ekonomilerinin inovasyon kabiliyeti ile küresel rekabetçilik 

düzeyleri arasındaki ilişkide ekonomik serbestliğin düzenleyici rolünü saptamaktır. 

Yöntem – Araştırma modelini test etmek amacıyla 2019 yılına ait üç farklı küresel rapordan (Küresel 

İnovasyon Endeksi, Ekonomik Serbestlik Endeksi ve Küresel Rekabetçilik Endeksi) elde edilen 

veriler analiz edilmiştir. Araştırmaya her üç raporda da verisi bulunan ülkeler dahil edildiği için, 

125 ülke araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Araştırma hipotezini test etmek amacıyla 

gerçekleştirilen düzenleyici etki analizlerinde Hayes (2018) tarafından geliştirilen Process Macro 

programı ve korelasyon analizlerinde SPSS 25 istatistik programı kullanılmıştır. 

Bulgular – Regresyon analiz sonuçları, ülkelerin ekonomik serbestlik düzeylerinin, inovasyon ve 

küresel rekabetçilik düzeyi arasındaki ilişkide düzenleyicilik rolü olduğunu göstermiştir. Özellikle 

inovasyon kabiliyetinin orta düzeyi geçtiği durumlarda eknomik serbestliğin düşük olması 

rekabetçlik üzerinde olumlu etkiye neden olmaktadır. 

Tartışma – Ülkelerin küresel rekabet gücünü arttırmak için uyguladıkları inovasyon politikalarında, 

ekonomik düzenlemelerin ihmal edilmemesi gereken kritik bir unsur olduğunu ortaya 

koymaktadır. Küresel işletmelerin ise doğrudan dış yatırım kararlarında aday ülkenin inovasyon 

gücü yanında ekonomik düzenlemelerini de göz önünde bulundurmaları önerilmektedir.    
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Giriş 

21. yüzyılda işletmelerin başarısı bilgiye dayalı ve inovatif bir ekonomi içerisinde yer almalarına 

dayanmaktadır (Urbancová, 2013). Yeni fikirlerin icadı, geliştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlanan 

inovasyon, işletmelerin uzun vadede hayatta kalmasının temel itici gücü olarak kabul edilmektedir (Khessina 

vd., 2018; Andersson vd., 2020). Bu nedenle, inovasyon ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınmada kritik bir 

rol üstlenmektedir. Öyle ki, inovasyon, işletmelerin ve girişimcilerin sürekli olarak kaynak verimliliği ve 

verimlilik artışı sağladıkları Schumpeteryan “yaratıcı yıkım” sürecinin motoru olarak kabul edilmektedir 

(Cirera ve Muzi, 2020). Bu bağlamda, işletmeler için inovasyonun uygulanabileceği alanlar, yeni veya 

geliştirilmiş ürün, hizmet ve süreçlerden, organizasyon yapıları, pazarlama yöntemleri veya dış ilişkilere 

kadar geniş bir yelpazeye sahiptir (Toker vd., 2013; Pikkemaat vd, 2019; Räisänen ve Tuovinen, 2020). Söz 

konusu geniş uygulama alanı, inovasyonun işletmelerin ve ülke ekonomilerinin sürdürülebilir rekabetçilikleri 

ile yakından ilişkili olduğunu göstermektedir.  

Rekabetçilik, ulusal ve uluslararası pek çok alanda mevcut olan bir durumdur ve genellikle ürün satabilme, 

fayda ve kaynak sağlama yeteneği olarak tanımlanabilmektedir (García-Sánchez  vd., 2019). Rekabetçilik, 

verimlilik avantajı ve değer avantajından oluşan bir kavramdır. Verimlilik avantajı, bir işletmenin, 

faaliyetlerini rakiplerinden daha hızlı, daha az maliyetli veya daha kaliteli gerçekleştirebilmesi ve bu 

verimlilik seviyesini sağlayan faktörlerin işletme için bir özyeterlilik haline gelmesidir. Değer avantajı ise, 

işletmenin müşteriye sağladığı faydanın, müşterinin bu faydayı elde etmek için katlanabileceği maliyeti 

aşması durumudur. Rekabetçilik, yeni pazarları ele geçirme, diğer aktörleri geride bırakma, yatırım çekme ve 

büyüme yeteneğini belirlemektedir (Falciola vd., 2020). Eğer rakipler müşteriye bu değeri sağlayamazsa, 

değer avantajı elde eden işletme pazar ortalamasının üstünde kâr elde edebilir (McGrat vd., 1996). İnovasyon, 

verimlilik ve değer avantajı sağlayarak işletmelerin rekabet gücünü arttırmaktadır.   

İnovasyonun söz konusu kritik önemine rağmen birçok işletme için inovasyon faaliyetlerinin çoğu, dış 

kaynaklardan elde edilen bilgi ve teknolojinin benimsenmesine dayanmaktadır. Bu durum, yeni teknoloji 

üreten işletmelerin ve yüksek teknoloji sektörlerinin toplam istihdamın ve üretimin nispeten küçük bir payını 

oluşturduğu birçok gelişmiş ekonominin endüstriyel yapılarında dahi görülmektedir (O'Brien, 2020). Buradan 

hareketle çok sayıda ülke, ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla belirli endüstrilerde inovasyonu teşvik 

eden politikalar ortaya koymaktadır (Menna ve Walsh, 2019). Belirtilen durum, inovasyonun işletmelerin 

içinde bulundukları çevreyle ilgili bağlamsal bir süreç olduğunu göstermektedir. Kamusal ve özel işletmeler 

içinde bulundukları ekonomik bağlamdan dinamik olarak etkilenerek birlikte evrimsel ve yerel bir inovasyon 

süreci oluşturmaktadır (Trunfio ve Campana, 2019). Bu bağlamda, bir ekonomik sistemin inovasyon yetenek 

ve kapasitesi ile küresel rekabetçi avantaj yaratması beklenmektedir. Ancak bu iki değişken arasındaki 

ilişkinin gücü bütün ülke ekonomileri için aynı mıdır yoksa bu ilişkiyi belirleyen düzenleyici faktörler var 

mıdır?  

İfade edilen araştırma sorusu çerçevesinde, küresel ekonomide ülkelerin ekonomik sistemlerinin serbestleşme 

düzeylerinin birbirlerinden farklılaştığı görülmektedir. Örneğin, Ekonomik Serbestlik Endeksi’ne (IEF, 2019) 

göre, Singapur, ekonomik serbestlik düzeyi en yüksek ülkelerden biri olmakla birlikte, Belçika orta, Hindistan 

ise düşük dereceye sahiptir. Farklı ekonomik serbestlik derecelerine sahip ülkelerde, inovasyon - küresel 

rekabetçilik ilişkileri de farklılaşmakta mıdır? Bu soru araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. 

Belirtilen problem doğrultusunda, ülkelerin ekonomik serbestlik düzeyinin, inovasyon - küresel rekabetçilik 

arasındaki ilişkide düzenleyici rolünü incelemek amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarının, ülke ekonomilerinin 

birer alt-sistemi olan işletmelerin, uluslararasılaşma stratejilerinde, incelenen değişkenler arasındaki ilişkileri 

dikkate alarak daha etkin karar vermelerine yardımcı olması beklenmektedir.          

1. Araştırma Hipotezi ve Modeli  

Rekabetçilik konusundaki akademik literatürün hâla gelişmekte olduğu görülmektedir (Ustaömer ve Şengür, 

2018; Falciola vd., 2020). Bu çerçevede, bir ülkenin rekabetçilik düzeyini arttıran değişkenler üzerine mikro ve 

makro seviyede birçok farklı araştırma yapılmaktadır. Araştırmaların çoğunlukla inovasyon-rekabetçilik 

üzerine, ilişkinin yönünü ve gücünü tespit etmeye yönelik olduğu görülmektedir. Ciocanela ve Pavelescua 

(2015), Avrupa Birliği (AB) kapsamında yaptıkları araştırmada inovasyonun AB ülkelerinin rekabetçiliği 

üzerinde pozitif etkisinin olduğunu tespit etmiştir. Zhoa ve Sun (2016), Çin işletmeleri üzerine 

gerçekleştirdikleri araştırmada, işletmelerin inovasyon faaliyetlerinin işletmelerin rekabetçilik düzeylerini 
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pozitif yönde etkilediğini saptamıştır. Gao ve arkadaşları (2020) ise, yine Çin’de faaliyette bulunan işletmeler 

üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmalarında, önceki araştırmalardan farklı olarak inovasyonun rekabetçilik 

üzerindeki etkisinde hükümet desteğinin düzenleyici rolünü incelemiş ve poziitif etki bulmuştur. Bu 

araştırmalar işletmeler için verimlilik ve değer avantajı yaratabilecekleri bir ekosistemin en önemli 

bileşenlerinden birinin inovasyon olduğunu göstermektedir.   

Söz konusu araştırmacıların ülke ya da bölge bazında incelemeler yaptıkları görülmektedir. Bunun yanı sıra, 

ekonomik serbestlik değişkenini araştırma modellerine dahil etmedikleri, böylece işletmelerin faaliyette 

bulunduğu ekonomilerin yapısal özellikkerini ihmâl ettikleri görülmektedir. Bu durum ilgili literatürde 

önemli bir boşluk yaratmaktadır. Yapılan açıklamalar ve bağlam doğrultusunda, bu araştırmanın temel amacı, 

ekonomik bağlamın inovasyon ve rekabetçilik arasındaki ilişki üzerinde düzenleyici bir etkisinin olup 

olmadığını saptayarak, söz konusu boşluğun doldurulmasına katkı sunmaktır. Bu amaçla geliştirilen 

araştırma hipotezi şu şekilde ifade edilmiştir:   

H1: İnovasyon ile küresel rekabetçilik düzeyi arasındaki ilişkide ekonomik serbestliğin düzenleyici etkisi vardır. 

 

Şekil 1. Kavramsal Araştırma Modeli 

H1 hipotezi doğrultusunda geliştirilen araştırmanın kavramsal modeli Şekil 1’de gösterilmektedir.   

2. Yöntem ve Ölçme Araçları 

Araştırma modelini test etmek amacıyla 2019 yılına ait üç farklı küresel rapordan (Küresel İnovasyon Endeksi, 

Ekonomik Serbestlik Endeksi ve Küresel Rekabetçilik Endeksi) elde edilen veriler analiz edilmiştir. 

Araştırmaya her üç raporda da verisi bulunan ülkeler dahil edildiği için, 125 ülke araştırmanın kapsamını 

oluşturmaktadır. Literatürde inovasyon ve rekabetçilik ilişkisinin incelendiği, ikincil verileri kullanarak 

yapılan farklı çalışmalar da mevcuttur (Rodionova, 2013; Fonseca ve Lima 2015; Petrakis vd., 2015; Zhao ve 

Sun, 2016; Ivanová ve Čepel, 2018; Feldman vd., 2019; Veselica, 2019). 

Araştırma hipotezini test etmek amacıyla gerçekleştirilen düzenleyici etki analizlerinde Hayes (2018) 

tarafından geliştirilen Process Macro programı ve korelasyon analizlerinde SPSS 25 istatistik programı 

kullanılmıştır. 

Küresel İnovasyon Endeksi: Araştırma modelinde yer alan inovasyon ile ilgili veriler Küresel İnovasyon 

Endeksi’nden (GII, 2019) elde edilmiştir. Küresel İnovasyon Endeksi’nin 12. baskısı, Cornell Üniversitesi, 

Institut Européen D'administration Des Affaires (INSEAD) ve Birleşmiş Milletler’in uzmanlaşmış bir ajansı 

olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organization / WIPO) tarafından ortak olarak 

yayınlanmıştır. Küresel İnovasyon Endeksi, inovasyon odaklı ekonomik büyümenin çok boyutlu yönleri 

hakkında genel kabul görmüş bir içgörü kaynağıdır. 2019'da 129 ülke için 80 ayrıntılı metrik sağlayan endeks, 

bir ekonominin inovasyon performansını ölçmek için önde gelen referanslardan biri haline gelmiştir. 2019’da 

12. kez yayınlanan Küresel İnovasyon Endeksi, kamu-özel sektör diyalogunu kolaylaştırabilecek ve politika 

yapıcıların, iş liderlerinin ve diğer paydaşların inovasyon ilerlemesini yıllık olarak değerlendirebilecekleri 

değerli bir kıyaslama aracına dönüşmüştür. Küresel İnovasyon Endeksi raporunun temelinde dünya 

ekonomilerinin inovasyon yetenekleri ve bu konuda ürettikleri sonuçlar yer almaktadır. Son yıllarda endeks 

kendini inovasyon konusunda öncü bir referans olarak belirlemiştir. İnovasyonun ardındaki insani yönleri 

daha ayrıntılı olarak anlamak, ekonomik kalkınmayı ve daha zengin inovasyon eğilimli bölgeleri yerel olarak 

geliştirmeye yardımcı olan politikaların tasarımı için gereklidir. Bu nedenle, ekonomik büyümenin ve refahın 

itici gücü olarak inovasyonun kilit rolünü ve gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler için geçerli geniş bir 

yatay inovasyon vizyonuna duyulan ihtiyacı kabul eden endeks, araştırma ve gelişim düzeyi gibi geleneksel 
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inovasyon ölçülerinin ötesine geçen göstergeler içermektedir (GII, 2019). Araştırma modelinde yer alan 

düzenleyici değişkenle ilgili veriler ise, Ekonomik Serbestlik Endeksi’nden (2019) elde edilmiştir.   

Ekonomik Serbestlik Endeksi: Ekonomik serbestlik, her insanın kendi emeğini ve mülkünü kontrol etme temel 

hakkını ifade etmektedir. Ekonomik açıdan serbest bir toplumda, bireyler istedikleri meslekte istedikleri gibi 

çalışmak, üretmek, tüketmek ve yatırım yapmakta özgürdürler. Ayrıca, ekonomik serbestliğin yüksek olduğu 

ülkelerde hükümetler, emeğin, sermayenin ve malların serbestçe hareket etmesine izin verir ve ekonomik 

serbestliği korumak ve sürdürmek için gerekli olanın ötesinde zorlamalardan kaçınırlar. Heritage Foundation 

tarafından yayınlanan yıllık bir kılavuz olan Ekonomik Serbestlik Endeksi'nde ekonomik özgürlük, refah ve 

fırsatlardaki ilerlemeler yirmi yılı aşkın süredir izlenmektedir. 186 ülkenin yer aldığı endeks, mülkiyet 

haklarından finansal özgürlüğe kadar 12 metriği kapsamaktadır (IEF, 2019). Araştırma modelinin bağımlı 

değişkenini oluşturan küresel rekabetçilik ile ilgili veriler ise Küresel Rekabetçilik Endeksi’nden (2019) 

sağlanmıştır.   

Küresel Rekabetçilik Endeksi: Dünya Ekonomik Forumu tarafından ilk defa 1979 yılında yayınlanan Küresel 

Rekabetçilik Endeksi, politika yapıcıların kısa vadeli faaliyetlerin ötesine bakmaları ve ekonomik üretkenliği 

belirleyen tüm faktörlere karşı ilerlemelerini değerlendirmeleri için yıllık bazda bir ölçüttür. Küresel 

Rekabetçilik Endeksi’nde 12 metrik yer almaktadır. Bu metrikler; kurumlar, altyapı; bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin benimsenmesi, makroekonomik istikrar, sağlık, beceriler, ürün pazarı, işgücü piyasası, 

finansal sistem, pazar büyüklüğü, iş dinamizmi ve inovasyon yeteneğidir. Endeks, dünya ekonomisinin 

%99’unu oluşturan 141 ülkeyi kapsamakta ve ülke ekonomilerinin zaman içindeki ilerlemesinin izlenmesine 

olanak tanımaktadır. Bu yaklaşım, rekabet gücünün ülkeler arasında sıfır toplamlı bir oyun olmadığını, tüm 

ülkeler için erişilebilir olduğunu vurgulamaktadır (GCR, 2019).  

125 ülkenin 2019 yılına ait her üç endekse ait puanları tasnif edilerek oluşturulan sıralamalar Ek-1’de 

gösterilmiştir. 

3. Bulgular 

Değişkenler arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla korelesyon analizi gerçekleştirilmiştir. Tablo 1’de 

inovasyon, ekonomik serbetslik ve küresel rekabetçilik arasındaki ilişkiler gösterilmektedir.   

Tablo 1. İnovasyon, Ekonomik Serbestlik ve Küresel Rekabetçilik Arasındaki İlişkiyi Gösteren Korelasyon 

Katsayıları 

Değişkenler N 1 2 3 

1. İnovasyon 125 1 0,747*** 0,929*** 

2. Ekonomik Serbestlik 125  1 0,797*** 

3. Küresel Rekabetçilik 125   1 

***p<0,001 

Tablo 1’de görüldüğü gibi inovasyonla küresel rekabetçilik arasındaki %92,9 oranında pozitif yönde ve çok 

güçlü bir ilişki vardır. Benzer şekilde, inovasyon ile ekonomik serbestlik arasında da %74,7 oranında pozitif 

yönde ve güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Korelasyon analizinin ardından, araştırma hipotezini test 

etmek amacıyla ekonomik serbestliğin, inovasyon ve küresel rekabetçilik arasındaki ilişkideki düzenleyicilik 

rolü test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2’de yer alan bulgular incelendiğinde inovasyon ve ekonomik serbestliğin birlikte rekabetçiliğin 

%89,4’ünü (R2=0,894) açıkladığı görülmektedir. Bununla birlikte inovasyonun (b=0,796; p<0,004) ve ekonomik 

serbestliğin (b=0,228; p<0,001) rekabetçilik üzerindeki etkisi anlamlıdır. Modelde düzenleyici etki olup 

olmadığını anlamak için ise, etkileşimsel etkinin anlamlı olup olmadığı kontrol edilmelidir (Gürbüz, 2019). 

Tablo 1’deki etkileşimsel etkinin b değeri anlamlıdır. (b=-0,089, %95 SH [-0,148; -0,293], t=-2,951; p<0,01). Elde 

edilen sonuçlara göre ekonomik serbestliğin düzenleyici etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda 

araştırmanın ana hipotezi olan H1 hipotezi kabul edilmiştir.  
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Tablo 2. Ekonomik Serbestliğin Düzenleyici Etkisini Gösteren Regresyon Analiz Sonuçları 

Değişkenler b S.H. t 

Sabit 
0,066 

[-0,007; 0,139] 
0,036 1,786 

İnovasyon (X) 
0,796*** 

[0,704; 0,889] 
0,046 17,073 

Ekonomik Serbestlik (W) 
0,228*** 

[0,141; 0,316] 
0,044 5,155 

Etkileşimsel Etki  (X.W) 
-0,089** 

[-0,148; -0,293] 
0,302 -2,951 

***p<0,001; **p<0,01; R=0,945; R2=0,894; R2Chng=0,007; S.H.: Standart Hata; Parantez içindeki değerler güven 

aralıklarıdır. Standardize edilmemiş beta katsayıları (b) raporlanmıştır.   

Bununla birlikte düzenleyici etkinin nasıl olduğunu anlamak amacıyla, Tablo 3’te eğim analizi (slope) 

sonuçları verilmiştir. Düzenleyici değişken olan ekonomik serbestliğin düşük (-0,942), orta (-0,025) ve yüksek 

(1,057) olduğu durumlarda inovasyonun rekabetçilik üzerinde etkisinin anlamlı olup olmadığını gösteren b 

katsayıları incelediğinde her üç katsayının da anlamlı (p<0,001) olduğu saptanmıştır.   

Tablo 3. Ekonomik Serbestliğin Farklı Değerlerine Göre Durumsal Etkiler 

Düzey 
Ekonomik 

Serbestlik 
b S.H. t 

Düşük -0,942 ,880*** ,0617 14,271 

Orta -0,025 ,799*** ,0469 17,032 

Yüksek 1,057 ,702*** ,0477 14,731 

***p<0,001 

Şekil 2’de gösterilen eğim analizi sonuçları grafiksel olarak betimlenerek incelendiğinde ise, ekonomik 

serbestlik düşük düzeyde olduğunda (-0,942) inovasyon ve küresel rekabetçilik arasındaki ilişki anlamlıdır 

(b=0,880; t=14,271; p<0,001). Ekonomik serbestlik orta düzeyde olduğunda (-0,025) inovasyon ve küresel 

rekabetçilik arasındaki ilişki anlamlıdır (b=0,799; t=17,032; p<0,001). Son olarak, ekonomik serbestlik yüksek 

düzeyde olduğunda (1,057) inovasyon ve küresel rekabetçilik arasındaki ilişki anlamlıdır (b=0,702; t=14,731; 

p<0,001).  

Elde edilen analiz sonuçlarında, ülkelerin ekonomik serbestlik dereceleri, inovasyon düzeyi düşük ve orta 

düzeyde iken benzer eğimleri göstermektedir. Ancak inovasyon düzeyi orta seviyeyi geçtikten sonraki 

aşamalarda düşük ekonomik serbestliğin daha yüksek düzenleyici etkiye sahip olduğu görülmektedir.    
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Şekil 2. Ekonomik Serbestliğin Düzenleyici Etkilerinin Grafiksel Gösterimi 

Sonuç ve Tartışma 

İşletmeler uluslararası pazarlarda doğrudan yatırım kararlarını verirken kendilerine en fazla rekabet  avantajı 

sağlayacak ülkeyi tercih etmek istemektedirler. Belirtilen tercih, işletmenin ekonomik sürdürülebilirliğini 

etkileyen stratejik bir karardır. Bu nedenle işletmeler yatırım risklerini en aza indirgeyecek seçenekler 

üzerinde seçim yapmalıdır. Bu çerçevede, yatırım yapılacak ülkenin inovasyon kabiliyeti, bir başka deyişle 

inovasyonu gerçekleştirebilecek sosyal, beşeri ve kurumsal altyapılar önem arz etmektedir. Ülkelerin 

inovasyon kapasitesi ve buna bağlı küresel rekabetçilik avantantajları dışarıdan doğrudan yatırım 

çekmelerinde temel stratejik unsurlar olarak görülmektedir. Ancak buradan gözden kaçırılmaması gereken 

bir başka unsur ise, yatırım yapılacak ülkenin ekonomik serbestlik düzeyidir.  

Araştırmanın temel problemi yukarıda bahsedilen değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin nasıl olabileceği 

sorusundan hareketle ortaya çıkmıştır. İnovasyonun rekabetçilik üzerinde etkisi uzun zamandır bilinen bir 

olgu iken (McGrath vd., 1996; Coccia, 2017; Battisti vd., 2019); ekonomik serbestlik bu etkinin çerçevesini 

belirleyip, sınırlayan bir düzenleyici değişken olabilir mi? Bu amaçla 2019 yılında yayınlanmış Küresel 

İnovasyon Endeksi, Ekonomik Serbestlik Endeksi ve Küresel Rekabetçilik Endeksi’nden elde edilen 125 ülkeye 

ait veriler (Bkz: Ek-1) ile gerçekleştirilen regresyon analizi sonucunda, ekonomik serbestliğin inovasyon ile 

rekabetçilik arasındaki ilişkide düzenleyicilik etkisi saptanmıştır.  

Regresyon analiz sonuçları çerçevesinde gerçekleştirilen eğim analizinde, ekonomik serbestliğin farklı 

değerler alması durumunda inovasyonun rekabetçilik üzerindeki etkisinin gücü incelenmiştir. Elde edilen 

bulgular, inovasyon endeks değeri orta düzeye kadar olan ekonomilerde, düşük, orta ve yüksek ekonomik 

serbestlik düzeylerinin benzer düzeyde düzenleyici etki yarattığını göstermiştir. Bir başka deyişle, 

inovasyonun düzeyinin düşük olduğu ülkelerde, ekonomik düzenlemeler arasındaki farklılıklar ülkelerin 

rekabetçiliği üzerinde belirleyici olmamaktadır. Ancak bir ülkenin inovasyon düzeyi orta dereceyi geçtikten 

sonra, rekabetçilik üzerinde yaratılan etkide düşük ekonomik serbestliğin daha yüksek düzenleyici etki 

gösterdiği bulunmuştur. Bu sonuç, ülkelerin inovasyon kabiliyetleri arttıkça, işletmelerin ve diğer paydaşların 

daha fazla ekonomik düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.  

Elde edilen sonuçlar, literatürde daha önce yapılan araştırmalar çerçevesinde incelendiğinde; Zhao ve Sun 

(2016), kurumsal inovasyon ve kurumsal rekabetçilik üzerine Çin’de gerçekleştirdikleri araştırmada, 

kurumsal inovasyonun kurumsal rekabetçilik üzerinde güçlü etkisinin olduğunu saptamışlardır. Ancak 

yazarlar, bu çalışmanın kavramsal modelinden farklı olarak çevresel düzenlemelerin kurumsal inovasyon 

üzerindeki etkisini inceleyip, bu etkinin zayıf olduğunu tespit etmişlerdir.  Benzer şekilde, Veselica’nın (2019) 

gerçekleştirmiş olduğu bir başka çalışmada, Hırvatistan, Avrupa Birliği ve Adriyatik Hırvatistan Bölgesi’nde 

ayrı ayrı dijital inovasyon ve rekabetçilik arasındaki ilişki incelenmiş ve değişkenler arasında güçlü bağlantılar 

saptanmıştır. Bu doğrultuda, araştırmanın bağımsız (inovasyon) ve bağımlı (küresel rekabetçilik) değişkenleri 
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arasındaki ilişki literatürdeki benzer çalışmalarla örtüşmektedir. Fakat söz konusu her iki araştırmada da 

inovasyonun rekabetçilik üzerindeki etkisinde düzenleyici rol üstlenecek bir değişken incelenmemiştir. 

Bununla birlikte, her iki değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen Gao ve arkadaşlarının (2020) çalışmasında, iki 

değişken arasındaki ilişkide hükümet desteğinin pozitif ve orta düzeyde düzenleyici rolü tespit edilmiştir. 

Yazarların elde ettiği sonuçlar, bu çalışmanın sonuçlarını desteklemektedir. Ancak bu çalışmanın sonuçları, 

hükümetin düzenleyici rolünün, hangi inovasyon düzeylerinde nasıl olması gerektiğini belirleyerek ilgili 

alana özgün bir katkı sağlamaktadır.                 

Sonuçlar uluslararası işletmecilik perspektifinden incelendiğinde, işletmelerin uluslararasılaşma 

aşamasındaki stratejik karar süreçlerine olumlu katkı sağlayabileceği ifade edilebilir. İşletmelerin 

uluslararasılaşma stratejileri ihracat, ortaklık ya da doğrudan yatırım şeklinde olabilmektedir (Guillotin ve 

Mangematin, 2015; Sim ve Pandian, 2007). Bu stratejilerden en düşük riskli olan ihracat iken, doğrudan yatırım 

en riskli stratejiyi oluşturmaktadır (Tsai ve Eisingerich, 2010). Belirtilen doğrultuda işletmeler girişimde 

bulunacakları dış pazarların yapısal özelliklerini etkili bir şekilde analiz ederek, işletmenin amaçlarına 

ulaşmasına yardımcı olacak en uygun stratejiyi seçmelidir (Schmid, 2018). Özellikle seçilecek strateji doğrudan 

dış yatırım olduğunda, karar probleminin maliyeti ve riski yükselmektedir.   

Murtinu ve Scalera’ya (2016) göre doğrudan yatırım yoluyla yapılan uluslararası yatırımlar, kaynak taahhüdü, 

risk, performans ve kontrol açısından önemli etkileri olabilecek alternatif uluslararasılaşma stratejisidir. Elde 

edilen bulgular çerçevesinde doğrudan dış yatırım yapmak isteyen işletmelere, stratejik karar süreçlerinde 

ülkelerin inovasyon seviyelerini ve ekonomik serbestlik düzeylerini göz önünde bulundurmaları 

önerilmektedir. Öyle ki, inovasyon düzeyi arttıkça ülkelerin ve işletmelerin rekabetçiliğinin de artması için 

işletmeler ekonomi yönetiminde patent, hukuki koruma, kurumsal teşvikler gibi birtakım düzenlemelere 

ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, inovasyonun ortaya çıkabilmesi için daha serbest girişimcilik 

ekosistemlerine ihtiyaç duyulurken, inovasyon kabiliyeti ve uygulamaları belirli bir olgunluğa eriştikten 

sonra  ekonomik düzenlemelerin varlığı, işletmelerin rekabetçi performansını olumlu yönde etkilemektedir. 

Bu nedenle inovatif işletmelere, yasal haklarını koruma altına alabilmeleri için ekonomik serbestliğin kısmen 

düşük olduğu Almanya, Norveç, Japonya gibi ülkelere yatırım yapmaları önerilirken, yenilikçi ekosistemlerin 

sunduğu avantajlardan yararlanarak inovatif bir işletme yapısına dönüşmek isteyen işletmelere Singapur, 

Hong Kong, İsviçre gibi ekonomik serbestliğin yüksek olduğu ülkelere yatırım yapmaları önerilmektedir. 

Uluslararasılaşma sürecindeki işletmeler kendi amaçlarına en uygun rekabetçi avantajı, bu karar stratejisi ile 

sağlayabilmesi beklenmektedir.    

Bu araştırma ile uluslararası işletmecilik uygulamalarında, inovasyonun rekabetçi avantaj yaratması için 

ekonomik düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu saptanmıştır. Bununla birlikte araştırmanın birtakım kısıtları söz 

konusudur. Araştırma modelinin testi, modelde yer alan değişkenlerin sadece 2019 yılına ait verileri analiz 

edilerek gerçekleştirilmiştir. Bu zaman kapsamı, araştırma kısıtlarından ilkini oluşturmaktadır. İleride 

yapılacak araştırmalarda birden fazla yılın verileri bir arada kullanılarak panel veri analizi yapılabilir. Bir 

başka kısıt ise, araştırmada küresel ölçekte verilerin analizi yapılarak, bölgesel farklılıkların dikkate 

alınmamasıdır. Bu nedenle, bölgesel bazda endeksler oluşturularak karşılaştırmalı model analizler sayesinde 

daha ayrıntılı sonuçlar saptanabilir. Ayrıca, araştırma modeline ülkelerin insanı gelişmişlik düzeyleri gibi 

değişkenler eklenerek, farklı ve anlamlı ilişkilere ait analizler yapılabilir. 
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Ek-1. 125 Ülkenin Küresel İnovasyon Endeksi, Küresel Rekabetçilik Endeksi ve Ekonomik Serbestlik Endeksi 

Puanları* 

No Ülke Sıra İnovasyon Sıra Rekabetçilik Sıra Ekonomik Serbestlik 

1 Switzerland  1 67,24 5 82,3 4 81,9 

2 Sweden  2 63,65 8 81,2 18 75,2 

3 

United States of 

America  
3 61,73 

2 83,7 11 76,8 

4 Netherlands  4 61,44 4 82,4 12 76,8 

5 United Kingdom  5 61,3 9 81,2 7 78,9 

6 Finland  6 59,83 11 80,2 19 74,9 

7 Denmark  7 58,44 10 81,2 13 76,7 

8 Singapore  8 58,37 1 84,8 2 89,4 

9 Germany  9 58,19 7 81,8 23 73,5 

10 Israel  10 57,43 18 76,7 26 72,8 

11 Republic of Korea  11 56,55 12 79,6 28 72,3 

12 Ireland  12 56,1 23 75,1 6 80,5 

13 Hong Kong, China  13 55,54 3 83,1 1 90,2 

14 China  14 54,82 27 73,9 87 58,4 

15 Japan  15 54,68 6 82,3 29 72,1 

16 France  16 54,25 14 78,8 64 63,8 

17 Canada  17 53,88 13 79,6 8 77,7 

18 Luxembourg  18 53,47 17 77 15 75,9 

19 Norway  19 51,87 16 78,1 24 73 

20 Iceland  20 51,53 25 74,7 10 77,1 

21 Austria  21 50,94 20 76,6 30 72 

22 Australia  22 50,34 15 78,7 5 80,9 

23 Belgium  23 50,18 21 76,4 45 67,3 

24 Estonia  24 49,97 30 70,9 14 76,6 

25 New Zealand  25 49,55 19 76,7 3 84,4 

26 Czech Republic  26 49,43 31 70,9 22 73,7 

27 Malta  27 49,01 37 68,5 36 68,6 

28 Cyprus  28 48,34 43 66,4 41 68,1 

29 Spain  29 47,85 22 75,3 52 65,7 

30 Italy  30 46,3 29 71,5 70 62,2 

31 Slovenia  31 45,25 34 70,2 53 65,5 

32 Portugal  32 44,65 33 70,4 56 65,3 

33 Hungary  33 44,51 45 65,1 59 65 

34 Latvia  34 43,23 40 67 33 70,4 

35 Malaysia  35 42,68 26 74,6 21 74 

36 

United Arab 

Emirates  
36 42,17 

24 75 9 77,6 

37 Slovakia  37 42,05 41 66,8 60 65 

38 Lithuania  38 41,46 38 68,4 20 74,2 

39 Poland  39 41,31 36 68,9 42 67,8 

40 Bulgaria  40 40,35 47 64,9 35 69 
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41 Greece  41 38,9 58 62,6 91 57,7 

42 Viet Nam  42 38,84 66 61,5 104 55,3 

43 Thailand  43 38,63 39 68,1 40 68,3 

44 Croatia  44 37,82 62 61,9 74 61,4 

45 Montenegro  45 37,7 72 60,8 79 60,5 

46 Russian Federation  46 37,62 42 66,7 85 58,9 

47 Ukraine  47 37,4 82 57 114 52,3 

48 Georgia  48 36,98 73 60,6 16 75,9 

49 Turkey  49 36,95 60 62,1 62 64,6 

50 Romania  50 36,76 50 64,4 37 68,6 

51 Chile  51 36,64 32 70,5 17 75,4 

52 India  52 36,58 67 61,4 106 55,2 

53 Mongolia  53 36,29 99 52,6 102 55,4 

54 Philippines  54 36,18 63 61,9 65 63,8 

55 Costa Rica  55 36,13 61 62 57 65,3 

56 Mexico  56 36,06 48 64,9 61 64,7 

57 Serbia  57 35,71 69 60,9 63 63,9 

58 Republic of Moldova  58 35,52 83 56,7 84 59,1 

59 North Macedonia  59 35,29 79 57,3 31 71,1 

60 Kuwait  60 34,55 46 65,1 77 60,8 

61 

Iran (Islamic 

Republic of)  
61 34,43 

96 53 118 51,1 

62 Uruguay  62 34,32 53 63,5 38 68,6 

63 South Africa  63 34,04 59 62,4 88 58,3 

64 Armenia  64 33,98 68 61,3 44 67,7 

65 Qatar  65 33,86 28 72,9 27 72,6 

66 Brazil  66 33,82 70 60,9 116113116                 116 51,9 

67 Colombia  67 33 56 62,7 46 67,3 

68 Saudi Arabia  68 32,93 35 70 43 60,7 

69 Peru  69 32,93 64 61,7 78 67,8 

70 Tunisia  70 32,83 84 56,4 103 55,4 

71 Brunei Darussalam  71 32,35 55 62,8 58 65,1 

72 Argentina  72 31,95 80 57,2 115 52,2 

73 Morocco  73 31,63 74 60 66 62,9 

74 Panama  74 31,51 65 61,6 47 67,2 

75 

Bosnia and 

Herzegovina  
75 31,41 

89 54,7 71 61,9 

76 Kenya  76 31,13 92 54,1 107 55,1 

77 Bahrain  77 31,1 44 65,4 50 66,4 

78 Kazakhstan  78 31,03 54 62,9 54 65,4 

79 Oman  79 30,98 52 63,6 75 61 

80 Jamaica  80 30,8 75 58,3 39 68,6 

81 Mauritius  81 30,61 51 64,3 25 73 

82 Albania  82 30,34 78 57,6 48 66,5 

83 Azerbaijan  83 30,21 57 62,7 55 65,4 

84 Indonesia  84 29,72 49 64,6 51 65,8 

85 Jordan  85 29,61 71 60,9 49 66,5 
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86 Dominican Republic  86 28,56 76 58,3 76 61 

87 Lebanon  87 28,54 85 56,3 119 51,1 

88 Sri Lanka  88 28,45 81 57,1 97 56,4 

89 Kyrgyzstan  89 28,38 93 54 69 62,3 

90 Trinidad and Tobago  90 28,08 77 58,3 95 57 

91 Egypt  91 27,47 90 54,5 112 52,5 

92 Botswana  92 27,43 88 55,5 34 69,5 

93 Rwanda  93 27,38 97 52,8 32 71,1 

94 Paraguay  94 27,09 94 53,6 72 61,8 

95 Senegal  95 26,83 109 49,7 98 56,3 

96 

United Republic of 

Tanzania  
96 26,63 

112 48,2 80 60,2 

97 Cambodia  97 26,59 102 52,1 90 57,8 

98 Ecuador  98 26,56 87 55,7 122 46,9 

99 Tajikistan  99 26,43 101 52,4 100 55,6 

100 Namibia  100 25,85 91 54,5 86 58,7 

101 Uganda  101 25,6 110 48,9 82 59,7 

102 Côte d’Ivoire  102 25,55 113 48,1 68 62,4 

103 Honduras  103 25,48 98 52,7 81 60,2 

104 Pakistan  104 25,36 107 51,4 108 55 

105 Ghana  105 25,27 108 51,2 93 57,5 

106 Guatemala  106 25,07 95 53,5 67 62,6 

107 El Salvador  107 24,89 100 52,6 73 61,8 

108 Nepal  108 24,85 105 51,6 109 53,8 

109 

Bolivia (Plurinational 

State of)  
109 24,76 

104 51,8 124 42,3 

110 Ethiopia  110 24,16 118 44,4 110 53,6 

111 Mali  111 24,03 121 43,6 89 58,1 

112 Algeria  112 23,98 86 56,3 123 46,2 

113 Nigeria  113 23,93 111 48,3 94 57,3 

114 Cameroon  114 23,9 116 46 113 52,4 

115 Bangladesh  115 23,31 103 52,1 101 55,6 

116 Burkina Faso  116 23,3 122 43,4 83 59,4 

117 Malawi  117 23 120 43,7 117 51,4 

118 Mozambique  118 22,87 125 38,1 121 48,6 

119 Nicaragua  119 22,55 106 51,5 92 57,7 

120 Madagascar  120 22,38 123 42,9 96 56,6 

121 Zimbabwe  121 22,3 119 44,2 125 40,4 

122 Benin  122 20,42 117 45,8 105 55,3 

123 Zambia  123 20,36 114 46,5 111 53,6 

124 Guinea  124 19,5 115 46,1 99 55,7 

125 Burundi  125 17,65 124 40,3 120 48,9 

*Tablo her üç endeks baz alınarak yazarlar tarafından düzenlenmiştir.  
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Amaç – Bu çalışma, destinasyon boyutunda aşırı turizm sorununa çözüm olarak pazarlamama 

stratejilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Destinasyonların taşıma kapasitelerinin aşımı 

sonucunda meydana gelen tahribatların önüne geçebilmek ve destinasyonların sürdürülebilirliğini 

sağlayabilmek için pazarlamama stratejileri kullanılabilmektedir. Pamukkale travertenleri yeri 

doldurulamayacak eşsiz bir doğa harikasıdır. Her yıl binlerce ziyaretçinin kullanımı sonucunda 

fiziksel yapısında zaman içinde meydana gelen olumsuz değişimlerle karşı karşıya kalmış ve eski 

haline dönüştürülebilmesi için çok fazla uğraşılması gerekmiştir.  Bu nedenle araştırmada örnek 

olarak alınmıştır.  

Yöntem – Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan örnek olay ve doküman analizi tekniği 

kullanılmıştır. 1991 yılında düzenlenen “ Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinin Koruma Amaçlı 

İmar Planı”, “Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı 2020- 2024” ve Pamukkale’ye 

gelen ziyaretçi sayısı (2014-2019) göz önüne alınarak değerlendirmeler yapılmış ve uygulanan 

pazarlamama stratejileri değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur.  

Bulgular – Pazarlamama stratejilerinden; travertenlere gelen ziyaretçi sayısındaki artış nedeniyle giriş 

ücretlerinde artış-fiyatlama stratejisi, turnike sistemi ile sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edilmesi -sınırlı 

kullanım ve belirli saatlerde ziyarete açılması -zamansal kısıtlama stratejilerinin kullanıldığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Tartışma – Pamukkale travertenlerinin aşırı turizme maruz kalmasının en önemli nedeni, 

destinasyona belirli bir dönemde ziyaretçi yoğunluğunun olması ve destinasyonun bilinçsiz 

kullanımdır. Diğer bir ifadeyle ziyaretçi yönetim sisteminin uygulanamamasıdır. Destinasyonun 

kullanımıyla ilgili gerekli uyarıların ziyaretçilere aktarılmamasıdır. Destinasyonu ziyarete gelen 

ziyaretçiler alanı nasıl kullanmaları gerektiği hakkında bilgi sahibi olmamaları, araç park yeri 

konusunda yaşanılan sorunlar ve kanalizasyon sorunu gibi birçok sorun yaşamaktadırlar. Belirtilen 

sorunların ortaya çıkmasındaki temel neden, planlama ve yönetim konusunda eksiklikler olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu bağlamda destinasyonlara sürdürülebilir planlama ve yönetim sisteminin 

oluşturulması ve uyulanması önerilmetedir. Sürdürülebilir destinasyon planlama ve yönetim 

sisteminin oluşturulmasında pazarlamama çeşitlerinin uygulnaması önerilmektedir. Bunlardan ilk 

olarak genel pazarlamama, karşı pazarlama ve seçici pazarlamama  çeşitlerinin destinasyon 

üzerindeki aşırı talebin engellenmesine yöneliktir.  
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Purpose – This paper aims to, reveal the demarketing strategies as a solution to the extreme tourism 

problem in terms of destination. Demarketing approach is used in order to prevent destruction and 

corruption because of over using facilities of a destination and reaching its carrying ccapacities. 

Travertine of Pamukkale is a unique destination which welcomes thousands of visitors each year that 

pushes the limits of carrying capacities. This alarming situation needs preventve and corrective steps 

to be taken with serious efforts. This is the reason to chose Pamukkale as the sample of this research. 

Design/methodology/approach – This paper is built with qualitative methods including case study 

and document analysis techniques. Datas gathered from “Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinin 

Koruma Amaçlı İmar Planı (Regional Special Environmental Protective Plan of Pamukkale in 1991)”, 

“Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı (Special Environemntal Protect Region 

Management Plan of Pamukkale 2020-2024)” and visitor numbers of Pamukkale distrinct in 2014-2019. 

Findings – Due to increasing in number of visitors, increasing-price strategy is used in the destination. 

In addition to that, pay gate system for entrance with limited number, and restrictions about time such 
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 as acccepting visitors only for specific time of days are other applications of demarketing which is 

used in Pamukkale destination. 

Discussion – The most important reason why Pamukkale travertines are exposed to excessive tourism 

is the density of visitors to the destination during in a certain period and the unconscious use of the 

destination. In other words, the visitor management system cannot be implemented. The necessary 

warnings about the use of the destination are not transmitted to visitors. Visitors who come to the 

destination have many problems, such as not knowing how to use the space, problems with car 

parking, and a sewer problem. It is understood that the main reason for the emergence of the 

mentioned problems are deficiencies in planning and management. In this context, it is proposed to 

create and implement a sustainable planning and management system for destinations. In creating a 

sustainable destination planning and management system, it is recommended to apply marketing 

types. First of these, general marketing, counter-marketing and selective marketing varieties are aimed 

at preventing excessive demand on the destination. 

1. GİRİŞ 

Türkiye 2019 yılında 52.5 milyon turist ağırlayarak en çok turist çeken destinasyonlar arasında 6. Sırada, 

Fransa- Paris ile 1. sırada yer almaktadır. Paris destinasyonu, ülkenin önüne geçen turistik destinasyonlara 

örnek olarak verilebilir. Destinasyon ülkenin hem turist sayısını hem de turizmden elde edilen geliri önemli 

ölçüde etkilemektedir (UNWTO, 2019).  

Turistik destinasyonlar tüketicilerin gitmek istedikleri ve gerçekleştirmek istedikleri faaliyetlere göre 

değişiklik göstermektedir. Destinasyon seçiminde turistler Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşi piramidinde en alt 

kısımda yer alan fiziksel ihtiyaçlardan en üst noktada bulunan kendini gerçekleştirme aşamasına kadar birçok 

nedenden ötürü bir destinasyon tercihi yapmaktadırlar. Örneğin turistler sosyal ihtiyacını tatmin etmek için 

kalabalık ve kitle turizmi ile öne çıkan bir destinasyonu tercih ederken, prestij ve statü peşinde olan bir turist 

ise tam tersi daha az kişinin ulaşabileceği pahalı ve daha prestijli bir destinasyondan yana tercihini 

kullanacaktır (Türkay, 2014: 195- 196). Bu durumun son yıllarda değiştiği turistlerin ihtiyaçları doğrultusunda 

destinasyon tercihi yapmadığı görülmektedir. Destinasyonların ihtiyaçları giderecek yönünün aksine 

destinasyonun popülerliği tüketici tercihinde daha etkili olmaya başlamıştır. Bu nedenle destinasyonlar 

üzerinde bilinçsiz ve plansız bir şekilde yığılmalar meydana gelmiştir (Çetinsöz ve Karakeçili, 2018: 148).  

Uluslararası turizm piyasasındaki popüler destinasyonların pazardaki yerini belirleyecek ve kendilerine 

rekabet avantajı sağlayacak sürekli ve güçlü bir pazarlama stratejisi belirlemeleri,  artık bir zorunluluk haline 

gelmiştir (Bahar ve Kozak, 2012: 95). Özellikle popüler destinasyonlar olarak adlandırılan ve dünyada eşi 

benzeri olmayan destinasyonların planlı bir gelişim sağlamayan, yalnızca talep arttırıcı uygulamalarla aşırı 

turizm hareketlerine maruz bırakılması destinasyonların bu bilinçsizlikten kurtarılması açısından yeni 

stratejilere ve uygulama arayışlarına başlanmasına neden olmuştur (Çiçek ve Ilgaz, 2015: 171).  

Destinasyonların rekabetçi pozisyonlarını koruyabilmeleri ve bu pozisyonlarını devam ettirebilmeleri doğal, 

kültürel ve çevresel çekicilik unsurlarının sürdürülebilirliğiyle mümkün olacaktır. Bu kaynakların korunması 

turizm ekonomisine de uzun vadeli olarak önemli katkı sağlayacaktır (Can, 2013: 24). Bunu yapabilmek için 

de uzun vadeli stratejik planlar oluşturulmalıdır. Planlama bir destinasyonun yaşam döngüsünde etkili 

olabilecek en önemli faktördür. Özellikle sürdürülebilir turizm gelişiminin en önemli unsurlarından biri 

destinasyon planlamasıdır. Destinasyon planlaması destinasyonun ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel 

gelişimine önemli katkı sağlamaktadır. Bu nedenle destinasyonların gelişiminde rasyonel ve bilimsel 

yöntemlere dayalı planlamalar yapılmalıdır (Yüncü, 2015: 25). Plansız gelişen destinasyonlarda 

destinasyondaki kaynakların taşıma kapasiteleri ile ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle destinasyon 

kaynaklarının sınırlı olması ve bu kaynakları kullananların kaynaklar üzerindeki baskısı taşıma kapasitesinin 

aşılması sorununun gündeme gelmesine neden olmuştur. Son dönemlerde ortaya çıkan özel ilgi turistleri ve 

onların yapmış oldukları turizm hareketlerinin birçoğunun doğa ile iç içe olması olumlu birçok getirisinin 

yanında geri dönülemez götürülerini de gözler önüne sermektedir. Kısa süreli talep arttırıcı stratejilerle 

oluşturulan uygulamalar,  aşırı turizmin yaygınlaşmasına ve bu alanların geri dönülmez tahribatlar almasına 

hatta yok olmasına neden olmaktadır (Köroğlu ve Karaman, 2014: 96). Özellikle aşırı turizm hareketine maruz 

kalan destinasyonlara yönelik olarak artık yeni stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması zorunlu olmaya 

başlamıştır. Bu stratejilerden biri olarak gösterilen aslında pazarlamanın tersi olarak algılansa da öyle 

olmadığı, genel pazarlamanın bir alt boyutu ve tamamlayıcısı olarak ele alınması gereken pazarlamama 

kavramı dikkat çekmiştir. 
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Pazarlamama, bir ürüne ve destinasyona olan aşırı talebi azaltmak veya belli bir dönem için talebi yok etmek 

için kullanılan bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Son dönemlerde turizm olgusunun lüks bir ihtiyaç 

olmaktan çıkması, sadece üst düzey gelire sahip olan insanların katılım gösterdiği bir hareket olmasından 

ziyade orta ve düşük düzey gelire sahip olan insanların da turizm olgusuna katılıyor olması destinasyonlara 

olan talebin aşırı olmasına neden olmuştur. Turistik destinasyon planlamacılarının destinasyona olan aşırı 

talebi kontrol altına alabilecekleri ve bu destinasyonların sürdürülebilirliklerini sağlayabilecekleri bir araç 

olarak pazarlamama uygulamalarını kullanmaları gerektiği gerçeği ortaya çıkmıştır (Türkmendağ vd., 2015: 

107).  

Bu araştırmada Denizli Pamukkale travertenlerine ilişkin durum tespiti yaparak, mevcut uygulamaları 

değerlendirmek ve pazarlamama strateji önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı 

doğrultusunda örnek olay ve doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Pamukkale Travertenlerinin tarihsel 

gelişim sürecinde yaşamış olduğu deneyimi ortaya çıkarabilmek 1991 yılında düzenlenen “ Pamukkale Özel 

Çevre Koruma Bölgesinin Koruma Amaçlı İmar Planı”  ve “Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim 

Planı 2020- 2024” ve Pamukkale’ye gelen ziyaretçi sayısı (2014-2019) göz önüne alınarak değerlendirmeler 

yapılmış ve uygulanan pazarlamama stratejileri değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Aşırı Turizm 

Dünyanın en gelişmiş endüstrilerinden biri olan turizm, ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel birçok boyutu 

içinde barındırmaktadır. Popüler destinasyonların var olan çekim güçleri ve doğal kaynaklarından ötürü 

turist yönündeki tercihler bu destinasyonlara doğru olmaktadır. Son yıllarda sosyal medya üzerinden 

destinasyonlar hakkında yapılan olumlu yorumlar insanlara rehber olmakta ve destinasyonların cazip hale 

gelmesini sağlamaktadır. Belirtilen faktörlere dayalı olarak destinasyonlara olan talep artmakta ve kişi 

sayısındaki artış ile birlikte “aşırı turizm, aşırı turizme yatkın şehirler ve turizm korkusu” gibi kavramları da 

beraberinde getirmiştir. Aşırı turizm, bir destinasyonun tüm bileşenleri üzerindeki algılanan olumsuz etkidir. 

Destinasyon bir bütün olarak ele alındığında, bir bileşenin olumsuz duruma maruz kalması domino etkisi 

yaratmaktadır (Duyar ve Bayram, 2019: 348).  

Destinasyonlar üzerindeki talep artışı aşırı turizm kavramını ortaya çıkarmıştır. Aşırı turizm, 1960’lı yıllarda 

turizmin destinasyonlar üzerindeki negatif etkileri konusunda tartışmaları başlatmıştır. 1980’lerde bu 

tartışmalar yerini “taşıma kapasitesi” kavramı ile daha ileriye taşımıştır. Herhangi bir destinasyonun 

kaynaklar üzerinde negatif etki yaratmaksızın, ziyaretçi tatminini düşürmeksizin ya da söz konusu bölgenin 

kültürünü ve ekonomisini olumsuz etkilemeksizin maksimum kullanım düzeyi, taşıma kapasitesi kavramını 

ifade etmektedir. Aşırı turizm, taşıma kapasitesinin aşıldığı aşırı kalabalık destinasyonları işaret etmektedir 

(Walmsley, 2017: 2). Aşırı turizmin, bir destinasyondaki ilgili tüm paydaşlara bağlı olarak çevresel, ekonomik, 

psikolojik ve algısal faktörleri içerisinde barındıran çok boyutlu bir olgu olarak düşünülmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle aşırı turizm, destinasyonda yalnızca ziyaretçi artışına sebebiyet vermemekte; aynı zamanda çevre 

bütünlüğü ve sosyal yaşam gibi faktörleri olumsuz etkileyebilmektedir (McCool ve Lime, 2001: 381). 2000’li 

yıllar öncesinde “doğal kaynakların aşırı kullanımı” olarak tanımlanan “aşırı turizm” kavramının turizm 

medyasıyla tanışması 10 yıl sonra gerçekleşmiş; 2016’lı yılların sonlarında kavram kontrolsüz turizm 

gelişimine yönelik protesto anlamına gelen İspanyolca “turizm korkusu (turismofobia)” terimi ile karşılık 

bulmuş ve 2018 yılında online seyahat dergisi olan “Skift” de pazarlanabilir bir kavram olarak kullanılmıştır 

(Yumuk ve Altıntaş, 2019: 91-92). Destinasyonların farklı özellikleriyle pazarlanması durumu aşırı turizmi 

tetikler nitelikte bir etkiye sahip olmuştur. Özellikle doğal ve kültürel çekiciliklere sahip olan destinasyonlar 

aşırı turizm potansiyeli yüksek olan yerler olarak algılanmıştır.  

Aşırı turizmin en çok etkiye sahip olduğu destinasyonları arasında kültürel alanlar ve kentsel destinasyonlar 

gösterilmktedir. Kültürel miras alanları çok sayıda turisti çekme eğiliminde olduğu için aşırı turizm olgusuyla 

karşılaşmaktadırlar (Neuts ve Nijkamp, 2012).  Aşırı turizm olgusu, turizm paydaşları arasında en çok yerel 

halkı ilgilendiren bir kavramdır. Aşırı turizm, yerel halkın her türlü düzenini bozacak ve gelen ziyaretçiye 

karşı kin ve nefret duygularının beslenmesine sebebiyet verecek turizm hareketini ifade etmektedir. 

Destinasyonlarda sosyal taşıma kapasitesinin aşıldığı durumlarda en çok yerel halk etkilenmekte, 

ziyaretçilerin destinasyonlara gelmelerinden haz almamaya başlamaktadırlar. Karşılıklı olumlu sosyal, 

ekonomik ve kültürel etkileşimin yerini ziyaretçiye karşı kin ve nefret almaktadır. Bunun sebebi aşırı turizmin 
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doğal çevreye, kültürel mirasa, sosyal yapıya, ekonomiye, ekolojik dengeye ve en önemlisi de psikolojik olarak 

geri dönüşü olmayan hasarlara yol açmasıdır. Tüm bu olumsuz etkilerden dolayı, aşırı turizm sadece küçük 

çaplı düşünülecek bir sorun olmaktan çıkmış son yıllarda bu kavram tüm ülkeler için küresel boyutta bir sorun 

haline gelmiştir (Akova, 2006: 9).  

Bir destinasyona çok sayıda ziyaretçi çekmek her zaman olumlu sonuçlar ortaya çıkarmamaktadır. Aşırı 

turizm tehtidi sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmamakta tabiat ve milli parkların bulunduğu destinasyonlar, 

birçok özel ilgi turizm çeşidine ev sahipliği yapan destinasyonlar da bu tehdit ile karşı karşıya kalmaktadır 

(Seraphin vd., 2018: 374). Bir ülke, bölge veya destinasyonun aşırı turist çekmesinde birçok faktör etkili 

olmaktadır. Aşırı turizme neden olan faktörler arasında; teknolojinin artması, bilgiye kolay ulaşılması, ulaşım 

şartlarındaki çeşitlilik, orta sınıfın yükselişi, medyanın etkisi, paylaşım ekonomisi daha birçok neden 

gösterilebilir (Duyar ve Bayram, 2019: 349).  

Orta sınıfın yükselişi; konaklama ve ulaşım imkânlarındaki çeşitlilik ve artışıyla birlikte, network ağının giderek 

yaygınlaşması, orta gelire sahip olan kesiminde turizm hareketine katılması turist sayısında artışa neden 

olmuştur. Gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin ekonomik hacminin artması ve ülke 

halklarının turizm harcamalarında önemli bir paya sahip olmasına neden olmuştur. Turizmin lüks bir ihtiyaç 

olmaktan çıkması yüksek gelire sahip olan insanların tekelinden çıkıp orta gelir düzeyine sahip olan 

tüketicilerin turizm hareketine daha yoğun bir şekilde katılması aşırı turizmi tetikleyen en önemli nedenler 

arasında gösterilmektedir. Orta sınıftaki gelişmeler ve bu durumun turizme etkisi aşağıda maddeler halinde 

sıralanmıştır (Kharas, 2017: 2):  

➢ Orta sınıfın dünya genelinde sayısının giderek artması, göç kavramıyla ilişkilidir. Kentsel alanlarda 

yaşayanlar özellikle ulaşım ağında, kırsal alanlarda yaşayanlara oranla dünya üzerinde ekolojik ayak izi 

ortalamaları daha fazladır.. Bunun sebebi ise kentsel alanlarda ulaşım ağlarının daha gelişmiş ve çeşitli 

olmasıdır.  

➢ 2017 yılında orta sınıfın harcama miktarı yaklaşık 42 trilyon dolardır. Bu harcama miktarı dünya 

ekonomisinin büyük bir miktarını oluşturmaktadır. 

➢ Orta sınıfın artış oranı tüm zamanların en yüksek oranına sahiptir. Her yıl yaklaşık olarak orta sınıf 

grubuna 140 milyon kişi katılmaktadır. Bu sayının ilerleyen 5 yıl içerisinde 50 milyon daha artarak 170 

milyon olması beklenmektedir.  

Paylaşım ekonomisi; Richardson (2015), paylaşım ekonomisini, “online ortamlarda yapılan, az kullanılmış olan 

kaynakların paylaşım terimi etrafında kar amaçlı veya kar amaçlı olmayan aktiviteler şeklinde yapılan bir 

alışveriş biçimi” olarak tanımlamaktadır. İnsanların orta gelir düzeyine sahip olması alternatif oluşturabilecek 

seçeneklerin aranmasına neden olmuş ve  ”paylaşım ekonomisi” kavramının ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamıştır. Paylaşım ekonomisi, internetteki çeşitli kaynaklar aracılığıyla somut ve somut olmayan ürün 

veya hizmetlerin paylaşımını basitleştiren bir takım teknolojik gelişmelerden kaynaklanmaktadır (Hamari vd., 

2015: 2048). İnsanlar, tatillerinde daha ucuz bir şekilde konaklama sağlayabilmek için ”Airbnb, Couchsurfing” 

gibi alternatif konaklama seçeneklerinden yararlanmaktadır. Konaklama seçeneklerinin yanı sıra insanlar, 

karayolu ulaşımı için ”Uber, Zipcar” gibi paylaşım temelli alternatif ulaşım şekilleriyle daha ucuz bir şekilde 

ulaşımlarını karşılayabilmektedir. Bu gibi uygulamaların giderek artması konaklama anlayışını temelden 

değiştirebileceğinin, hatta değiştirmeye başladığının göstergeleri olarak ortaya çıkmaktadır (Ting ve O’Neill, 

2019; Somerville, 2019). 

Medya etkisi; son yıllardaki internet kullanımındaki artış insanların destinasyonlar hakkında birçok bilgiye de 

kolay ulaşılabiliyor olmasına neden olmuştur. Medyanın tüketicilerin üzerinde de baskıcı bir tutumu 

bulunmaktadır. Özellikle tatile çıkacak olan bir ailenin ilk başvuracağı yer online web siteleri ya da gezilmesi 

gereken yerler listesi olmaktadır. Popüler destinasyonlara medyanın etkisi ile turist sayısı daha çok artmış; 

ancak bu artış her zaman olumlu sonuçlanmamıştır (Thurnell-Read, 2017: 61). 

Aşırı turizme neden olan açıklanan faktörler dışında; farklı bir bakış açısıyla;  turistlere odaklanan, yerel halk 

üzerine odaklanan, şehir üzerine odaklanan ve seyahat üzerine odaklanan olmak üzere aşırı turizm nedenlerini dört 

başlıkta toplamak da mümkündür (Phi, 2019: 2): 

➢ Turistlere odaklanan aşırı turizm nedenleri; Turistlerin belirli dönemlerde popüler varış noktalarına seyahat 

etmeleri ve talepte yaşanan bu artış aşırı turizmin nedenleri arasında ilk sırada gösterilmektedir.  
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➢ Yerel halk üzerine odaklanan aşırı turizm nedenleri; Bu tema, yerel halkın aşırı kalabalık turizm yerlerinde 

yaşarken karşılaştığı bir dizi olumsuz etkiyi vurgulamaktadır. Yerel halk için endişe kaynağı; kamusal 

alan kullanımı, kalabalık sokaklar ve artan yaşam maliyeti ile ilgili problemleri yerel halk üzerine 

odaklanan nedenler arasındadır. Bu nedenler sonucunda, haberlerde, manşetlerde yerel halkın turiste 

karşı oluşan fobileri ve protestoları yer almaktadır. 

➢ Şehirler üzerine odaklanan aşırı turizm nedenleri; Aşırı turizm genellikle milli parklar ve korunan alanlar 

üzerinde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte modern şehirler ve turistik destinasyonlar da aşırı turizm 

gerçekleşmektedir. Aşırı turizme maruz kalan şehirler arasında Barcelona, Venedik ve Dubrovnik 

gösterilmektedir. Şehirler üzerinde aşırı turizmin gerçekleşmesinin nedenleri arasında kruvaziyer 

gemilerin uğrak yeri olmasıdır.  

➢ Seyahat endüstrisi üzerine odaklanan aşırı turizm nedenleri; Turizmin ekonomik önemi (özellikle istihdam 

yaratma ve turistik destinasyonlara gelir getirme) ile birlikte 'sorumlu büyüme' ve 'büyümeyi yönetme' 

gibi terimlerden sıkça bahsedilmektedir. Bu temanın özü, küresel seyahat endüstrisinin aşırı turizmi 

yaratan hızlı büyümesi, büyüme momentumunun kötü yönetiminin olduğu varsayımında 

yatmaktadır. Dünya Turizm Örgütü, aşırı turizm sorununa rağmen, sürekli turizm büyümesi ihtiyacının 

kilit destekçisi olarak gösterilmektedir. Artış hızını üst üste kaybetmeyen ilk üç sektörden 3. sü turizmdir. 

Bu artış hızını sürdürmesi üzerine odaklı politikalar yürütülmesi, aşırı turizmin nedenleri arasındadır. 

Destinasyonlar yukarıda bahsedilen faktörlerden ötürü aşırı turizme maruz kalmaktadırlar. Aşırı turizm 

sorunundan kurtulmak adına yeni stratejiler uygulayarak uzun vadeli planlamalar yapmaları gerekmektedir. 

Uygulanan stratejiler arasında 1971 yılında ilk kez Kotler ve Levy tarafından ortaya atılan pazarlamama 

stratejisi bulunmaktadır.  

Pazarlamama  

Kotler ve Levy (1971)  pazarlama kavramının tam anlamıyla sınırlarını çizmek adına, pazarlamanın sadece 

işletmelerin kazanç sağlamak odaklı kullandıkları bir araç mı, yoksa toplumsal problemleri çözüme 

kavuşturacak bir teknoloji mi sorusuna cevap aramışlardır. Araştırmalar sonucunda birçok araştırmacı 

pazarlama kavramının sınırlarının çizilmemesi gerektiğini söylemişlerdir. Bu durum sonucunda fikirlerin, 

ürünlerin, hizmetlerin, insanların ve özellikle destinasyonların pazarlanması konusunda ciddi sorunlar ortaya 

çıkmıştır. Sonuç olarak; “pazarlamama” kavramı literatürde yerini almıştır (Kotler ve Levy, 1971: 74). 

Kotler ve Levy’nin (1971: 75) yapmış oldukları “Demarketing Yes Demarketing” çalışmasında pazarlamama 

kavramı ilk olarak ortaya çıkmıştır. Pazarlamamanın temel dayanağı bir ürünün tüketilmesinin azaltılmasını 

içermektedir. Pazarlamama, genel pazarlamanın bir parçasını içermekte olup ürüne olan aşırı talebi azaltmayı 

belirli bir müşteriyi üründen uzaklaştırmayı, talebi farklı yönlere kaydırmayı hedeflemektedir. Aslında 

pazarlamama olumsuz gibi görünse de olumlu sonuçlar doğurmakta ve müşterilere karşı olumsuz cevapları 

vermekte bir strateji olarak kullanılmaktadır (Medway vd., 2011: 125-126).  Pazarlamama kavramı petrol, kağıt 

ve tekstil gibi endüstrilerde ortaya çıkan aşırı talebin önüne geçebilmek için hem kamu hem de özel sektörde 

kullanılmaya başlanmıştır (Beeton ve Benfield, 2002: 498). Pazarlamama kavramı yapı ve anlam bakımından 

olumsuz gibi görünse de aslında bir kurtuluş yolu veya olumlu bir engelleyici olarak düşünülebilir (Kotler ve 

Levy, 1971: 76).  

Genel pazarlamadaki talep çeşitleri; negatif talep, sıfır talep, gizli talep, azalan talep, düzensiz talep, tam talep, 

aşırı talep ve zararlı talep olarak sınıflandırılmaktadır. Bu talepler içerisinde pazarlamama stratejisinin 

kullanılabileceği talepler; düzensiz talep, aşırı talep ve zararlı taleplerdir. Pazarlamama kavramı tam 

anlamıyla aşırı talepleri doğru planlama ve stratejiler yaparak oluşabilecek yan etkileri ortadan kaldırmak 

veya minimum seviyeye indirmek için ortaya çıkmıştır. Bir destinasyon üzerinde farklı talep çeşitlerine 

yönelik olarak pazarlamama stratejileri uygulanabilmektedir. Cullwick (1975) yaptığı çalışmada iki çeşit 

pazarlamama stratejisinden bahsetmektedir. Bir pazarlama stratejisi ya talebi istikrarlı hale getirecek ya da 

talebi azaltacaktır. Talebi oluştururken pazarlamacı, ürünlerin sınırlı tedarik koşullarında dağıtımını 

sağlamaya çalışacaktır. Talebi azaltırken ise ürün için genel talebin azaltılması için çaba harcayacaktır. Kotler 

ve Levy (1971: 75),  üç farklı pazarlamama türünden (genel pazarlamama, seçici pazarlamama ve 

görünüşte/görünürde pazarlamama) bahsetmektedir. Zaman içerisinde konu ile ilgili çalışmalar artmış ve 

pazarlamamanın 6 türü ortaya çıkmıştır. Bunlar; Genel Pazarlamama, Seçici Pazarlamama, Görünüşte/ 

Görünürde Pazarlamama, İstemsiz Pazarlamama, Eş zamanlı  Pazarlamama ve Karşı Pazarlamama’dır.  
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Genel pazarlamama: Talebin aşırılığı söz konusunda, azaltılması için kullanılmaktadır. Ekonomide belirli 

dönemlerde talep fazlası olabilmektedir. Her işletme için söz konusu olabilecek bu durum, zaman zaman 

makro boyutlara ulaşabilmektedir. Bu gibi durumlarda ortada kıtlık ekonomisinden bahsedilmese bile bazı 

firmalar için arz ve talep dengesi bozulmakta ve talep fazlası oluşabilmektedir (Kotler ve Levy, 1971: 75). Ek 

olarak genel pazarlamama uygulamaları, kitle turizm yönetiminde de kullanılmaktadır. Taşıma kapasitesinin 

aşıldığı durumlarda, kişi sayısının verdiği doğal, kültürel ve sosyal tahribatı kontrol altına alma amaçlı 

ziyaretçilerin girişlerini erteleme, belirli zamanlarla sınırlı biletler verme, grup girişleri için zorunlu 

rezervasyon alma ve reklamları kesme gibi pazarlamama taktikleri kullanılmıştır (Clements, 1989: 89-94). 

Firmalar genel pazarlamamayı üç farklı koşul altında kullanılabilmektedirler. Bunlar; geçici kıtlıklar, 

tüketmemeyi teşvik adımları ve dağıtımda alternatif kanallar yaratmadır (Cullwick, 1975: 51). İlk olarak “ilk 

gelen ilk alır” şeklinde uygulanabilecektir. Potansiyel hariç tüm müşteriler için uygulanabilecek bir 

yöntemdir. Müşterilerin sipariş sırasına göre alımları yapılması sağlanacaktır (Beeton ve Benfield, 2002: 499). 

İkinci yöntemde ise, oransal talep ilkesine göre mal dağıtılabilecektir. Müşterilerin belirli bir yüzdesinin 

memnun edilmesi ve aynı oranda arz sağlanarak eşitlik ilkesinin yerine getirilmesi sağlanacaktır. Adil bir 

çözüm yöntemi olduğunu söylemek mümkündür (Cullwick, 1975: 57). En değerli müşterilerin belirlenerek 

ürünlerin onlara verildiği olan üçüncü yöntemde, diğer müşteriler ise kalan ürünleri alabileceklerdir. Diğer 

yöntemlere oranla karmaşık yöntemdir (Kotler ve Levy, 1971: 61). Dördüncü ve son yöntem ise en yüksek 

öneri yöntemidir. En yüksek öneri yönteminde, bir ürün için en yüksek ödemeyi yapan ürüne sahip olacaktır 

(Thal ve Zhang, 2011: 55). 

Seçici Pazarlamama: Pazarlamanın belirli bir müşteri segmentinin talebini düşürmeye yönelik faaliyetlerini 

içerir. Bazı durumlarda işletmeler, mal veya hizmetlerine olan toplam talebin tamamını azaltmak istemezler, 

sadece pazarın belirli bölümlerinden gelen talebe yönelik olarak azaltıcı önlemler almak isteyebilirler. Seçici 

pazarlamamama da amaç talebi olumsuz etkileyen müşteriler üzerine ya da işletmelerin kar oranlarında 

düşük bir bölümü oluşturan müşteriler üzerinde uygulanmaktadır. İşletmeler, yasal mevzuat sebebiyle açık 

bir şekilde pazarın belirli bir grubuna satışı yasaklayamayacakları için talep azaltıcı pazarlamama 

uygulamalarına başvurmaktadırlar (Kotler ve Levy, 1971: 77). 

Örneğin gelir seviyesi yüksek ve belirli bir yaşa kadar çocuk kabul etmeyen bir müşteri profiline hizmet eden 

bir otelin son dönemlerde yüksek gelire ve çocuklu ailelere de hizmet vermeye başlaması kemikleşmiş müşteri 

profilinde bulunan yüksek gelir seviyesine sahip müşterilerinin otele olan taleplerinin azalması tehlikesiyle 

karşı, karşıya kalacaklardır (Altınay ve Sert, 2012: 72). Seçici pazarlamamada engellenmek istenen pazar 

bölümleri ile elde tutulmak istenen pazar bölümlerinin kararlaştırılmasında yönetim tarafından fayda maliyet 

analizinin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir (Beeton, 2003: 97). 

Görünüşte/ Görünürde- Sözde Pazarlamama: Bazı durumlarda işletmeler hedeflemiş oldukları amaçları 

aslında hiç istemiyormuş gibi rol yapabilirler. Talep düşürülmek isteniyor gibi görünse de aslında amaç talebi 

yükseltmek için pazarlamamayı bir araç olarak kullanmaktadır (Kotler ve Levy, 1971: 79). İşletmeler malını 

veya hizmetini daha cazip hale getirmek amacıyla “çok müşteriye ihtiyaç duymuyorum” imajı sergileyerek 

bu stratejileri uygularlar. Pazarlama kavramının temelini “insanlar duyduklarını ve gördüklerini alır, insanlar 

mazoşistik olarak alışveriş yapabilirler'' oluşturmaktadır. Pazarlamama, tüketicinin gerçek ihtiyaçlarının 

karşılanması adına yapılan bir faaliyet olmaktan çıkıp, kendini ispatlama aracı olarak kullanması faaliyetine 

evirilmiştir (Chu vd., 1993: 62). Ürünün elde edilemez olması ve tüketicinin algısında oluşan kaliteyi arttırmak 

için uygulanan pazarlamama stratejisidir (Tüzemen, 2017: 25).  

İstemsiz Pazarlamama: Talebin arttırılmaya teşebbüs edilmesine rağmen düşmesiyle sonuçlandığı 

pazarlamama faaliyetidir. Pazarlamada işlerin ters gittiği durumlar olarak da nitelendirilebilir. Kısaca talep 

arttırıcı faaliyetler sonrası talebin düşmesiyle sonuçlanması olarak tanımlanabilir. Pazarlama veya 

pazarlamama çabalarının öngörülmeyen sonuçları dolayısıyla talepte öngörülemeyen düşüş veya istenilen 

hedefler doğrultusunda pazarlamama etkisi olan bir pazarlama veya pazarlamama kampanyasının 

öngörülemeyen sonuçlarıdır. İstemsiz pazarlamama, pazarlamacılar tarafından amaçlı olarak kullanılan bir 

araç değildir. Hizmet sektöründe özellikle talep dalgalanmaları kaynak yetersizliğine bağlı olarak maliyet, 

operasyon, kalite ve kontrol sorunları ile sonuçlanmaktadır. İstemsiz genel pazarlamama, planlanan 

pazarlama veya pazarlamama çabalarından ortaya çıkan problemler veya öngörülemeyen etkilerden dolayı 

ürünün genel talebinde kasıtlı olmayan azalmalardır (Kotler ve Levy,1971: 74-80). 
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Eş zamanlı Pazarlamama: Eş zamanlı pazarlamama, en üst seviyede olan talebin, işletme yönetiminin tercih 

ettiği zaman ve yerlere yönlendirilmesidir. Eş zamanlı pazarlamama aktivitesi talep yapısını, ona en uygun 

arz yapısına eşit olacak şekilde değiştirmeyi kastetmektedir. Pazarlamama çabaları istikrarsız ve mevsimsel 

talep seviyelerini arz seviyeleri ile eş zamanlı hale getirme yönündedir. Kış turizmine yönelik oteller yaz 

mevsimlerinde talebi dengeleyici yaz aktiviteleri ve festivalleri desteklemektedirler. Bu bağlamda eş zamanlı 

pazarlamama destinasyonlar için kullanmak da mümkündür (Türkmendağ, vd., 2015: 115). 

Karşı Pazarlamama: Pazarlamama bazen karşı pazarlama ile aynı tanımlanmaktadır. Araştırmalar bu iki 

pazarlama yaklaşımının arasındaki farkları açıklamanın önemli olduğu konusunda ortak noktada 

buluşmuşlardır. Her ikisi de talebi düşürme amaçlıdır. Karşı pazarlama ürünün doğası gereği sağlıksız veya 

zararlı olduğu ve pazarlamacının talebi tamamen yok etmek istediği durumlarda kullanılmaktadır. Alkollü 

araç kullanımı ve tütün ürünleri kullanımına yönelik karşı pazarlama uygulamaları örnek olarak verilebilir. 

Pazarlamamada ise amaç talebi yok etmek değil, sadece düşürmektir. Örneğin parklarda vandalizm, graffiti 

ve çöp atmak gibi kötü alışkanlıkların önüne geçmek için pazarlamama stratejilerinden çok karşı pazarlama 

kullanılarak bu kötü alışkanlıkları yok etmek amaçlanmaktadır (Türkmendağ, vd., 2015: 115). 

Turizm sektöründe pazarlamamanın 6 türünden en çok genel pazarlamama, seçici pazarlamama ve eş zamanlı 

pazarlamama stratejilerinin kullanıldığı görülmektedir. Pazarlamama kavramı 1970 yılında ortaya atılan bir 

kavram olsa da turizm alanındaki akademik çalışmalar son yıllarda artış göstermiştir. Groff (1998: 128), yaptığı 

çalışmada pazarlamama kavramını rekreasyon ve parklar üzerindeki talebi azaltıcı yönde bir stratejisi olarak 

kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Kotler ve Levy (1971) tarafından yapılan çalışmada daha çok 

pazarlamamanın kavramsal olarak açıklanması ve türlerinden bahsedilmiştir.  

Turizm çalışmalarında ise bu kavram ilk olarak 30 yıl sonra Clements’in (1989) çalışmasında görülmüştür . 

Clements’in yapmış olduğu çalışmada, Kıbrıs destinasyonu üzerinde meydana gelen olumsuz turist 

davranışlarından bahsedilmiş olup bunu önlemek için pazarlamama kavramının uygun bir şekilde 

kullanılması önerilmiştir. Kıbrıs destinasyonu kumar turizmi için en popüler destinasyonlardan biri olduğu 

için son yıllarda genç ve kavgacı turistlerin de ilgi odağı konumuna gelmiştir. Kıbrıs destinasyonuna gelen 

zengin ve kaliteli turistler bu gibi olaylardan olumsuz etkilendikleri için genç ve kavgacı turistlerin buraya 

gelmesini engellemek adına pazarlamama stratejileri uygulanmıştır. 

Jenkins ve McArthur (1996) , korunan alanların, ziyaretçi farkındalığına, algılarına ve yer seçimine olan 

etkileme potansiyelini incelemiştir. 1993'ten itibaren Avustralya'da Islak Tropik Dünya Mirası Alanının 

tanıtımı ile ilgili bir vaka çalışmasından elde edilen temel verilerden yola çıkarak, bir siteye yönelik tanıtım 

düzeyi ile pazar farkındalığı düzeyi arasında güçlü bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Kavramsal bir 

araştırma yapan Wearing ve Archer (2001) korunan alanlar üzerinde sürdürülebilir pazarlamayı ele alan 5R 

çerçevesini önermişlerdir. 5R çerçevesi, tam anlamıyla çevre bütünlüğünün korunmasını merkeze alması 

açısından önem arz etmektedir. Aşırı talep, arz eksikliği ve çelişkili kullanımlarda pazarlamama stratejilerini 

uygun görmüşlerdir.  

Beeton ve Benfield (2002: 497) yapmış oldukları çalışmada pazarlamama kavramının turizm endüstrisi için 

özellikle kitle turizminin çevre yönetimini yeniden yapılandırma yoluna gidilerek daha çevreci uygulamalar 

önerilmesinde önem arz ettiğine vurgu yapmışlardır. Diğer taraftan Beeton ve Pinge (2010: 309) 

Avustralyalıların kumara olan ilgilerini turizme entegre ederek talep arttırıcı yönlerini pazarlamama 

stratejileri ile azaltacakları üzerinde çalışmışlardır. Armstrong ve Kern (2011), milli parklar üzerinde ziyaretçi 

taleplerini yönetmek için pazarlamanın 4P’ sini dikkate alarak pazarlamama önerileri geliştirmişlerdir. 

Souleve Reich (2015: 1403), yeşil bir pazarlamama stratejisinin sürdürülebilir olup olmadığını araştırmışlardır. 

Geleneksel pazarlamanın ortaya çıkarmış olduğu ekolojik ve çevresel olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya 

yönelik geliştirilmiş bir strateji olarak yeşil pazarlama ortaya çıkmıştır.  

Turizm alanında yapılan pazarlamama çalışmaları incelendiğinde; genellikle destinasyon üzerindeki olumsuz 

etkilerin azaltılması için pazarlamama stratejilerinin geliştirilmesi üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. 

Pazarlamama turizm de bir strateji olarak kullanılabilir. Konaklama işletmelerinde havlu ve çarşafları yeniden 

kullanma, su ve elektrik kullanımını azaltmaya yardımcı olma (aynı zamanda işletme maliyetlerini düşürme 

ve imajını attırma), olarak kullanılırken bununla birlikte çevreye duyarlı alanlarda ve milli parklar üzerinde 

ziyaretçi sayısını azaltmak için bir araç olarak da kullanılmaktadır. Pazarlamama uzun yıllar boyunca özellikle 

tüketimi azaltmada kullanılmıştır. Pazarlamama, destinasyonların doğal ve kültürel değerlerinin aşırı 

https://proxy.hacibayram.edu.tr:2091/doi/full/10.1080/14724040903427393
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kullanımı ve fazla talep sorunları için önemli bir çözüm olabileceği; planlama ve yönetim konusunda bir 

strateji olarak değerlendirilebileceği anlaşılmaktadır. 

ARAŞTIRMA TASARIMI 

Çalışmada Unesco’nun hem doğal hem kültürel Dünya Miras listesinde bulunan Pamukkale travertenlerinin 

durumunu ortaya koymak için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, öncelikle araştırmanın 

sadece sorunları tanımlaması ile kalmayıp aynı zamanda sorunları tanımladıktan sonra yorumlama olanağı 

sağlayan kanıtlara odaklanmaktadır (Gillham, 2009). Örnek olay bir diğer adı “Vaka İncelemesi” 

çalışmalarında, sadece bir kişi, grup ya da mekân dikey ve bütüncül bir şekilde ele alınmaktadır. Ya da 

ulaşılması hedeflenen örneklem sayısı çok fazla olabilir. Bu tür durumlarda örnek olay yöntemine başvurulup 

belirli hedef kitle üzerinde yoğunlaşmak ve derinlemesine inceleme yapmak daha sağlıklı sonuçlar verecektir. 

Örnek olay incelemesinde ayrıntılı olarak ele alınan özel bir örnek ile genele ulaşmak mümkün olmaktadır 

(Kozak, 2018: 99-100). Güler vd., (2015: 302) örnek olay araştırmasını, “kişi ya da kişileri veya olay ya da 

olayları detaylı ya da derinlemesine bir şekilde, belirli bir süreç içerisinde ve çeşitli veri toplama yöntemleri 

kullanıp (gözlem, görüşme, raporlar, istatistikler, vb.) inceleyerek, araştırma sonunda örnek alınan olay 

etrafında raporlarını oluştururlar” diye tanımlamışlardır. Açıklamada anlaşılacağı üzere çalışılan konu sadece 

tek bir açıdan değil, birden fazla açıdan ele alınmış olur. Örnek olay araştırmalarının en önemli özelliği, 

sanıldığının aksine çalışma öğelerinin analiz edilmesi ve neden sonuç bağlantılarının kurulması değil bu 

öğelerin derinlemesine tanımlanması ve anlaşılmasını sağlamaktır. Örnek olay araştırmaları psikoloji, 

sosyoloji, hukuk, siyaset bilimi ve son yıllarda turizm alanında da sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Farklı 

alanlarda kullanılan örnek olay araştırmaları boyutlarına göre çeşitli şekillerde yapılabilir. Örneğin bir 

destinasyon üzerinde yapılabileceği gibi birçok destinasyon üzerinde de gerçekleştirilebilir (Güler, vd., 2015: 

305). Bu araştırmada tek öğeli örnek olay çalışması yürütülmüştür. Araştırmada Pamukkale travertenlerinin 

şimdiki durumuna yönelik derinlemesine bir analiz yapılmıştır. Yapılan analiz de kullanılan stratejiler, 

pazarlamama stratejileri ile karşılaşılmıştır. Bulgulara ulaşırken veri toplama aracı olarak ikincil kaynaklardan 

yararlanılmış olup istatistiksel verilere ve raporlara göre durum tespiti yapılması amaçlanmıştır.  

ARAŞTIRMA ALANI  

Çalışmada araştırma alanı olarak Pamukkale travertenleri seçilmiştir. Pamukkale travertenleri, eşsiz tarihi ve 

doğal yapısı ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Denizli ilinin en önemli turizm destinasyonlarından 

biri olan Pamukkale tarihi ve termal kaynakları içinde barındırmasıyla dünyanın sayılı destinasyonları arasına 

girmeyi başarmıştır. İç ve dış turizme 12 ay boyunca hizmet sunan Denizli, en çok turist çeken iller 

sıralamasında Türkiye’de Antalya, İstanbul ve Muğla’dan sonra 4. sırada yer almaktadır (Ekonomik Yönüyle 

Denizli, 2018: 131). Pamukkale’de turizmin geçmişi 1960’lı yıllara dayanmaktadır. 1960 yılında Pamukkale’ye 

gelen yıllık ziyaretçi sayısı 10.000 iken, halkın ilgisinin artması ve Türkiye’nin bir turizm merkezi haline 

gelmesiyle birlikte Pamukkale Türkiye’nin önde gelen destinasyonu olmuş ve günümüzde destinasyona gelen 

ziyaretçi sayısı iki buçuk milyonu bulmuştur (Denizli İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2019). 

Pamukkale travertenleri 2014 yılında önceki yıllara oranla rekor bir turist sayısını ağırlamıştır. 2014-2019 

yılları arasında yalnızca 2016 yılında ziyaretçi sayısında 1 milyonun altına düşmüştür. 2018 ve 2019 yılları 

arasında Pamukkale travertenleri 2 milyon üzerinde turist ağırlamıştır. Tablo 1’de 2014- 2019 yılları arasında 

Pamukkale travertenlerini ziyaret eden turist sayısı ve bu sayılardaki değişmelere yer verilmiştir (Denizli İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2020). Tablodan anlaşılacağı üzere, Pamukkale travertenlerine yönelik her yıl 

artan bir ziyaretçi sayısının olduğu görülmektedir.  

Tablo 1. Pamukkale Travertenlerini Ziyaret Eden Turist Sayıları (2014- 2019) 

Yıllar Bazında Ziyaretçi Sayıları  Yıllar Bazında Değişimler 

 ( + / - % ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1.875.000 1.710.09

4 

 

974.51

6 

 

1.523.912 

 

2.157.703 

(780.207) 

2.496.679 -8,8 56,38 41,59 18,81 
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54.589 62.624 

 

33.660 

 

41.834 

 

49.947 

(22.209) 

85.115 14,7 24,28 19,39 84,39 

91.818 126.787 

 

109.40

2 

 

129.747 

 

147.707 

(49.009) 

212.203 38,1 21,27 13,84 38,08 

20.656 17.640 

 

19.858 

 

31.267 

 

29.372 

(12.554) 

14.622 -8,4 57,45 -6,06 16,47 

Kaynak: Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  

 

ARAŞTIRMA BULGULARI  

Örnek olay çalışması, “bir ortamın ya da bir deneğin (katılımcının), sadece dokümanlarının derlenmesi ya da 

belirli bir olayın detaylı incelemesi olarak tanımlamaktadır (Bodgan ve Biklen, 2006: 54). Bu yöntemin 

seçilmesindeki amaç Pamukkale travertenlerinin geçmişten günümüze yaşamış olduğu olumsuz etkilerin 

derinlemesine incelenmesidir. Araştırma kapsamında incelenen dokümanlar, 1991 yılında düzenlenen 

“Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinin Koruma Amaçlı İmar Planı”, “Pamukkale Özel Çevre Koruma 

Bölgesi Yönetim Planı 2020- 2024” ve Pamukkale’ye gelen turist sayılarının yer aldığı Tablo 1 (2014-2019) göz 

önüne alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.  

Pamukkale’de koruma amaçlı ilk çalışmalar İtalyan Hükümeti’nin 1957-1977 yılları arasında P. Verzone 

tarafından yönettiği kazı çalışmalarıyla başlamaktadır. Bu yıllardan sonra 1979-1990 yıllarında yapılan kazı 

çalışmalarını D.Bernardi Ferrero yürütmüştür. 1969’da U.S. Uluslararası kalkınma ajansı öncülüğünde 

“Pamukkale Ulusal Parkı’nın korunması ve kullanılması adına bir master plan yapılmıştır, ancak resmi onay 

alınmadığından dolayı hayata geçirilememiştir (WHC, 1988:6). 13 Aralık 1980 tarihinde Pamukkale, Kültür 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun karar almasıyla birlikte birinci derecede arkeolojik ve doğal sit alanı 

olarak ilan edilmiştir. 1983 yılında koruma statüsünde; koruma kurulu, kültür ve tabiat varlıklarını koruma 

yasası uyarınca değişiklik gerçekleştirilmiş ve Pamukkale birinci derecede arkeolojik sit alanı olarak 

düzenlemiştir (K.B. ve D.B., 2001: 13). Travertenlerden ve Antik Hieropolis kenti harabelerinden oluşan 44 km 

’lik bu alan 1990 yılında özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmiştir” (Önez, 2008: 62).  

Pamukkale doğanın ve termal kaynakların sunduğu şifayla pamuk tarlalarını andıran travertenleri ile 

dünyada eşi benzeri olmayan yönüyle, kriterleri tam anlamıyla karşılamış olduğu için 1988 yılında 

UNESCO’nun Dünya miras listesine girmeye hak kazanmış 1990’da ise Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan 

edilerek ulusal koruma statüsüne yükseltilmiştir. UNESCO Dünya Mirası Listesinde olan tüm destinasyonlar 

gibi Pamukkale travertenlerinin de korunması gerekmektedir. Çevreye verilen hasarın minimum seviyeye 

çekilmesi, çevrenin koruma-kullanma dengesinin oluşturulabilmesi ve bölgenin turizm konusunda 

geliştirilmesi koşuluyla 1991 yılında “Pamukkale Koruma Amaçlı İmar Planı” uygulanmaya başlamıştır. 

Koruma amaçlı hazırlanan imar planı “koruma ve kullanma arasında denge kurulması, arkeolojik 

araştırmaların diğer düzenlemelerle eşgüdüm içinde yürütülmesi, travertenlerin görsel ve yapısal 

güçlendirilmesi, kültürel varlıkların onarım için önceliklerinin saptanması, mevcut konaklama tesislerinin 

kaldırılması, yönetim planının hazırlanması,  termal su dağıtım sisteminin iyileştirilmesi, ziyaretçilerin 

travertenlere girmesinin engellenmesi ancak onların “su” ile buluşmasını sağlamak amacıyla rezerv kullanım 

alanları oluşturulması” hususları içermektedir (TMMOB, 2006). Pamukkale Milli Parkı Planı, Devlet Planlama 

Teşkilatının katkıları ile Orman Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi koordinatörlüğünde teşkil edilen özel 

bir planlama grubu tarafından hazırlanmıştır (Batur, 1971: 21-22). 1991 yılında Pamukkale Koruma Amaçlı 

İmar Planı’nda alınan kararlar doğrultusunda, Develi köyü üzerinden Karahayıt’a bağlanan ve önceki çevre 

düzeni planında önerilen yol bağlantısının güzergahı değiştirilmek sureti ile uygulanmıştır (Korkmaz,vd., 

1991). Mevcut planda sit alanı içerisinde yer alan yapıların belli bir süreç içinde arkeolojik alan dışına 

taşınması, antik yapıların onarılması ve termal suyun düzenli kullanımının sağlanmasıyla, traverten 

alanlarının çoğaltılması (Korkmaz, vd. 1991: 148) gibi kararlar alınmıştır. Bunlara ek olarak travertenlerle aynı 

güzergâhta olan ana yolların güzergâhlarının değiştirilmesi kararları alınmıştır. Pamukkale Koruma Amaçlı 

İmar Planında (1991), yer alan diğer bir karar ise konaklama tesislerinin tümü ve ören mahallesinin 
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kaldırılması ve Pınarbaşı-Karagöz sınırları içinde yer alan Subatan traverten köprüsünün önü kültür balığı 

yetiştirilen havuzlara, su tedarik etmek amacıyla kapatılmıştır (Beyhan, 2005: 222).  

Koruma Amaçlı İmar Planının onaylanmasından on yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankasının 

işbirliğinde "Türkiye’nin Kültür Mirası Projesi" kapsamında 2002 yılında "Pamukkale / Hierapolis Sit Alanı Yönetim 

Planı" hazırlatılmıştır. Planın hedefleri, “sit alanı için bir yönetim sistemi oluşturmak, koruma, geliştirme ve sunum 

hedeflerinin operasyonel, yönetsel ve parasal alt yapılarını oluşturarak sürekliliğini sağlamak, etkili bir sit alanı sunumu 

ve anlatımı için yeni bir bakış açısı yaratmak ve yerel toplumun bu olguya katılımını sağlamak” olarak belirlenmiştir. 

Ancak yönetim planı, merkezi ve yerel yönetim birimleri arasındaki yetki karmaşası başta olmak üzere değişik 

nedenlere bağlı olarak uygulamaya aktarılamamıştır. Bu olumsuzluk yapılan uygulamaların hizmete 

açılmasında sorunlar yaratmıştır (TMMOB, 2006). 

Her yıl artan turist sayısı ve ziyaretçilerin odak noktası olması sebebiyle Pamukkale travertenleri zamanla 

beyaz görüntüsünü kaybetmiş ve kirli bir görüntüye bürünmüştür. Pamukkale’de bulunan bazı hassas 

yapıdaki mikroteraslarda, “turistlerin bilinçsiz bir şekilde üzerlerinde yürümelerinden dolayı olumsuz 

yönde” değişimler başlamıştır. Travertenlerin mikroorganizma yapısı, gerçekleştirilen yürümelerden dolayı 

ciddi hasarlar görmüştür. Endolitikler ezilme etkisinden korunabilirken, yüzeysel yapıda görülen hasarlar 

geri dönüşü olmayan biçimdedir. Tamamıyla tüm karbonat çamuru birikiminin, turist aktivitesinin direk 

sonucu olarak yukarı terasların pulpit tabanlarında toplandığı görülmektedir (Pamukkale Özel Çevre Koruma 

Bölgesi Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi, 2010). Travertenlerin yakınına inşa edilen oteller, turistlerin 

travertenlerin üzerinde dolaşması kar beyaz travertenlerin birikememesine neden olmuştur. Bunlara ek olarak 

Pamukkale travertenlerine kaynağından gelen suyun kontrollü bir şekilde akıtılmıyor olması travertenlerin 

beyaz görüntünün yosun tutmasına neden olmuştur. Aktif travertenler, çevresel değişkenlerden kolayca 

etkilenmektedir. Travertenler, hassas bir yapıya sahip oldukları için çökelim durduğu anda kolayca 

bozulmaktadır. Bu bozulmada etkili olan faktörler, sudaki kirlenme, içindeki asılı haldeki maddenin artışı, 

yeraltı sularının başka alana yönelmesi ve ezilme gibi fiziksel faktörler gösterilebilir. Aktüel traverten 

oluşumu suyun akışının devamlılığı olduğu sürece mümkündür. Su akışının devamlılığının olmaması, 

atmosferik etkenlere bağlı olarak kararmakta ve beyazlığını kaybetmektedir. Travertenleri oluşturan su 

kaynaklarına müdahale edilmesi tabi oluşumun devamını etkilemektedir. Bu yüzden travertenlerin su 

kaynakları otellere su sağlamak ya da tarım alanlarını sulamak amacı ile müdahale edilerek kesintiye 

uğratılmamalıdır. Bu nedenle 3T (Traverten- Tarım- Turizm) arasında su kuralı dengeli bir biçimde 

gerçekleştirilmelidir. Pamukkale travertenlerinin zarar görmesindeki bir diğer neden ise karayolu yapımıdır. 

İnsan eli ile yapılan Hiearapolis antik kentine bağlayan asfalt kaplamalı karayolu traverten sahasından 

geçirilmiş, travertenlerin oluşumunu engellemiş ve görsel kirliliğe neden olmuştur. Bu yanlışın farkına geç de 

olsa varılabilmiştir. Travertenler turistik değer açısından oldukça önemli yapılardır. Bu yapılar işletilirken iyi 

etüt edilmelidir. İyi SWOT analizi yapılmadan açılan işletmeler, traverten birikim şekilleri üzerinde geri 

dönüşü olmayan hasarlara neden olmaktadır. Bu yüzden turistik olan ve turistik yapıda olmayan travertenler 

ayırt edilmelidir. Bu ayrımlar yapıldıktan sonra detaylı bir incelemeye tabi tutularak endüstriyel yönden 

işletilmesine izin verilmelidir (Polat, 2011: 414-415).  

Araştırma kapsamında incelenen diğer bir rapor ise, “Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı 

(2020-2024)”dır. “Pamukkale travertenlerinde yıllardır süregelen çalışmalarda koruma, kullanma ve marka 

oluşturmada bölgenin hem ÖÇKB olması hem de birçok sit statüsünü bünyesinde barındırması nedenleriyle; 

korunması, yönetilmesi ve işletilmesi gibi birçok konuda farklı birçok kurumun rol almasına neden olmuştur 

ve buda birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Alanın yönetimi konusundaki yetki Denizli Valiliği Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü etkin iken, alanın işletmesi ve tanıtımı konularındaki yetkinlik ise Denizli İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğündedir. Alana her yıl milyonlarca turistin/ziyaretçinin gelmesi hem Türkiye hem de 

Denizli için önemli bir husustur. Alanı korumak adına öncelikle yapılması gereken ziyaretçi yönetim planıdır. 

Elde edilen gelirin alan için kullanılması sağlanmalıdır. “Pamukkale traverten alanında yapılan izleyici çalışmalarla 

termal kaynakların birbiriyle ilişkili oldukları belirlenmiş; termal suları ve travertenleri kirleten faktörler ortaya 

konularak bu faktörlerden bazılarının ortadan kaldırılması ile görülen iyileşmeler ifade edilmiş ve sistemin tam olarak 

korunabilmesi için alınması gereken önlemler ortaya koyulmuştur” (Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi 

Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi, 2010). Bölgeye giderken bölge içerisinde turistler veya diğer ziyaretçiler 

için bilgilendirici tabelalar, işaretler, bilgilendirme noktaları ya da turizm danışma bürosu bulunmamaktadır. 

Her yıl yüzlerce aracın giriş yaptığı bölgede otoparkın başlangıç ve bitiş noktası bulunmamaktadır. Bunlara 
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ek olarak bölgede bulunan ihtiyaç yerleri (tuvalet sayıları) yeterli değildir. Alanda bulunan jeotermal su 

kullanımı açısından tam anlamıyla bir kontrol sağlandığı söylenememektedir. Bölgede kaçak su kullanımının 

önüne geçilmesi gerekmektedir. Bir yandan da alanda yıllardır süregelen ve halen çözülmeyi bekleyen 

kanalizasyon sorunu bulunmaktadır. Yetersiz altyapı sorunu, hem yerel halk için hem de turistler için en 

önemli sorunların başında gelmektedir (Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı 2020-2024, 

2020).  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Pamukkale 

Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planında (2020-2024) doğal kaynakların kullanımı ile ilgili bölümde 

turizm ile ilgili (Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı 2020-2024, 2020) ; 

➢ Pamukkale 1980 yılında birinci derecede arkeolojik ve doğal sit ilan edilmiş, 1988 yılında 

Pamukkale/Hierapolis UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiş, 1990’da ise ÖÇK Bölgesi ilan 

edilerek ulusal koruma statüsüne yükseltilmiştir. 

➢ Pamukkale sahip olduğu doğal, kültürel ve görsel değerleri ile 2019 yılı içerisinde en çok ziyaret edilen 

Örenyeri Listesinde ilk 10’da 3. sırada yer almaktadır (http://www.dosimm.gov.tr/, 2020).  

➢ Pamukkale’de gerçekleştirilen turizm faaliyetleri arasında yamaç paraşütü ve balon faaliyetleri 

gelmektedir. Ancak her iki kullanım da alanda profesyonel bir hizmetten uzaktır. Paraşüt alanda 6-7 yıldır 

aktif bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Geçmişten bugüne bakıldığında bu aktivitelerin 20 yıla aşkın 

bir şekilde belirli aralıklarda yapıldığı söylenebilir. Yamaç paraşütü ve balon faaliyetlerinde nereden 

binileceği nereye inileceği gibi önemli hususların tüm detaylarıyla planlanması gerekmektedir. Bu 

noktada bu aktivitelerin belirli kişi ve zamanlarda belirlenecek yöntemlerle yapılması elzemdir. 

➢ “Pamukkale travertenlerinin altında bulunan ve Pamukkale travertenlerinin güzelliğinin tamamen 

göründüğü ve yansıdığı bir mekân olan Kocaçukur, Pamukkale için turizm anlamında oldukça önemlidir. 

Bünyesinde yapay bir su kaynağı olan Kocaçukur Pamukkale Belediyesi tarafından işletilmektedir. 

Turislerin rekreasyonel anlamda kullandığı bu alanın korunması ve işletiminin doğru yapılması, alanın 

tanıtım değeri içinde oldukça önemlidir”. 

Maddeleri yer almaktadır. Bunlara ek olarak aynı plan içerisinde alanın sorunları ve sektörel dağılımı ile ilgili 

bölümde 8 başlık bulunmaktadır. Bu başlıklar içerisinde turizmle ilgili ayrı bir başlık bulunmaktadır. Diğer 

başlıklarda turizm temelli olan sorunlar ele alınmış ve ortaya koyulmuştur.  

Turizm Başlığı altında yer alan sorunlar şunlardır (Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı 

2020-2024, 2020) ; 

➢ Gelişigüzel Pansiyonculuk  

➢ Turistlerin alana günübirlik gelmesi 

➢ Turizm kalitesi düşüklüğü 

➢ Termal suyun bilinçsiz kullanılması 

➢ Turizm sektörünün mevsimlik olması  

➢ Kaçak işletmelerin varlığı  

➢ Ziyaretçi yönetim planının olmaması 

➢ Karahayıt ve Pamukkale arasındaki kopuk ilişki 

➢ Yöresel ürünlerin satılıp tanıtılacağı tanıtım sisteminin (satış alanlarının) eksikliği 

➢ Pansiyonların herhangi bir standardı olmaması ve jeotermal turizmin her evde pansiyonculuk biçiminde kendini 

göstermesi 

➢ Çöp konteynırları vb. materyallerin alanın kültürel dokusuna uzak materyallerden seçilmiş olması 

Bunlara ek olarak Biyolojik çeşitlilikle ilgili başlık altında Travertenlere zarar veren maddeler (Pamukkale 

Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı 2020-2024, 2020) ; 

➢ Küresel iklim değişikliği 

➢ Habitatın yok olmasına neden olan yangınlar  

➢ Bilinçsiz avlanma ve hayvan toplanması  

➢ Zamanında travertenlerin etrafında bulunan otellerin uzun vadeye yayılan zararları 

➢ Travertenlerde oluşan bozulma 

➢ Doğal bitki örtüsü dışında bitkilendirme yapılması (palmiye kullanılması) 

http://www.dosimm.gov.tr/
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➢ Travertenlere su verme ve beyazlatma faaliyetlerinin bilimsel esaslara dayalı yapılmaması 

Kirlilik ve Su Yönetimi ile ilgili maddeler; 

➢ İnsan kaynaklı ötrofikasyon (Turizm ve tarım kaynaklı ötrofikasyon) 

➢ Turizm kaynaklı kanalizasyon drenajları 

Tüm bu maddeler dikkate alınarak, Çevre ve Şehir Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 

tarafından Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planında (2020- 2024) Hassas bölge olarak 

belirtilmiştir. Özellikle alınan kararlarda Pamukkale travertenleri alanında daha önce yapılan yamaç paraşütü, 

doğa yürüyüşü ve rekreasyonel faaliyetler bu alanda yapılması kararı alınmıştır. Alan Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın belirleyeceği kontrollü güzergâhlarda” Ziyaretçi Yönetim Planı” belirlenen kapasiteyi 

aşmayacak şekilde ziyaretçi kabul edilecektir. Alınan kararla birlikte aşırı turizmi ve plansız yığılmayı kontrol 

altına alarak genel pazarlamama stratejisi uygulanmıştır. Diğer taraftan travertenlerdeki yapay havuzlarda ve 

Antik Kleopatra havuzuna girilirken bronzlaştırıcı veya güneş kremi vb. içerikteki ürünler kullanılması 

yasaklanmıştır. Pamukkale travertenlerinin hem UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alması hem Hassas 

Bölge olarak ilan edilmesi aslında Pazarlamama stratejisinin temelinde yatan talep yönlendirilmesinin ve 

destinasyonun aşırı turizme maruz kalmaması için uygulamaları da beraberinde getirmiştir.  

İncelenen bu plan ve raporlar sonucunda Pamukkale travertenlerinin sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda 

planlama çalışmalarının yapıldığı ancak uygulamada plandaki amaçlardan uzaklaşıldığı anlaşılmaktadır. 

Koruma kullanma dengesini sürekli kontrol altında tutabilmek için destinasyon yönetiminin etkin rol 

üstlenmesi ve sürdürülebilir olmayan uygulamalara izin vermemesi gerekmektedir. Bu bağlamda 

destinasyonun sürdürülebilir yönetilebilmesinin sağlanmasında önemli bir boyut olan ziyaretçi sayısının 

kontrol altında tutulması için Pazarlamama stratejilerinin uygulanması ve geliştirilmesi gerekmektedir. 

Destinasyonlar üzerinde pazarlamama stratejisinin 4P karmasının nasıl uygulanabileceği aşağıdaki Tablo 2’de 

gösterilmektedir.  

Tablo 2. 4P İçin Pazarlamama Stratejileri 

Pazarlama Karması Elemanları Pazarlamama Stratejileri 

 

 

 

Ürün 

✓ Üretim miktarını daraltma  

✓ Üretimde düşük kaliteli malzeme kullanmak/ 

hizmet seviyesini azaltmak İkame ürün üretimi  

✓ Ürünlerin kullanılabilirliğini kısıtlama  

✓ Ürünün zararını vurgulayarak ürünün 

cazibesini azaltma 

 

 

Fiyat 

✓ Vergileri arttırma  

✓ Karlılığı arttırma  

✓ Ürün satış fiyatını arttırma  

✓ Fiyat indirimlerini durdurma  

✓ Ödeme kolaylığı sağlamama 

 

 

Dağıtım 

✓ Tüketim alanlarının azaltılması  

✓ Dağıtım alanının sınırlandırılması Zararlı 

ürünlerin alımının engellenmesi Zararlı 

ürünlerin reşit olmayanlara satışının 

yapılmaması 

 

 

 

 

 

 

Tutundurma 

✓ Ürün/hizmet tanıtım bütçesinin azaltılması  

✓ Ürün/hizmet tanıtımının durdurulması 

Ürün/hizmetlerin daha az kullanımına teşvik 

edilmesi  

✓ Ürün/hizmet ile ilgili kısıtlamaların teşvik 

edilmesi Zararlı ürünlerin kullanılmamasına 

yönelik sağlık  temalarının  teşvik  edilmesi  

✓ Zararlı ürünlerin reklam alanının azaltılması  

✓ Zararlı ürünleri kullanmayan sağlık temalarının 

işlenmesi  
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✓ Zararlı ürünlerde zorunlu uyarı etiketlerin 

uygulanması 

Kaynak: Cullwick, 1975: 54’den uyarlanmıştır. 

4P pazarlamama karmasında ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım yer almaktadır. Pamukkale travertenleri için 

geliştirilmiş olan 4P Pazarlamama stratejileri aşağıda başlıklar halinde ayrıntılı olarak verilmiştir.  

Ürün ile İlgili Önlemler 

Travertenlere yönelik kullanım için kota uygulamasının getirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında haftanın 

belirli günlerinde ziyaretçi ağırlanması gerekmektedir. Travertenlerin bozulmaması için ziyaretçilerin nasıl 

davranmaları gerektiği ile ilgili kurallar destinasyonda ziyaretçilerin görebilecekleri yerlere yazılı, görsel ve 

sözel sunulmalıdır. Denizli İl Kültür Turizm Müdürlüğü sayfasında destinasyonun hangi aylarda veya 

günlerde açık olduğu hangi saatlerde günde kaç kişi ziyaretçi kabul edebileceği açıkça belirtilmelidir. 

Ziyaretçilerin faaliyet sürelerinin sınırlandırılması gerekmektedir. Burada kastedilen destinasyonda kalış 

süresinin dakika ve saat olarak belirlenmesi, fotoğraf çekim sürelerinin kısıtlanması, suyun içinde kalış 

sürelerinin sınırlandırılması gerekmektedir. Travertenlerde ayakkabı ile gezilmesinin yasak olması ve sadece 

turistlere ayrılan bölgelerde geziliyor olması travertenleri korumak amaçlı yapılan pazarlamama 

uygulamalarına örnek olarak verilebilir. Tüm bunlara ek olarak Pamukkale travertenlerinin ikame ürünlerine 

yönlendirmeler yapılabilir. Farklı bölgelerde yer alan (Erzurum, Van, Bolu, Sivas, Konya travertenleri ) 

Pamukkale travertenleri kadar ilgi görmeyen destinasyonlar ön plana çıkartılabilir (Polat, 2011: 401). 

Dağıtım ile İlgili Önlemler 

Travertenlerin koruması için yapılması gereken önlemlerden bir tanesi konaklama işletmelerinde bulunan 

rezervasyon sistemlerinin destinasyonlarda uygulanmasıdır. Ziyaretçiler destinasyona gelmeden önce her 

destinasyon için kurulan rezervasyon sistemlerine giriş yaparak doluluk veya müsaitliklerine bakarak 

destinasyonları ziyaret edebilmeleri sağlanmalıdır. Ziyaret yönetim sistemi ile eşsiz çekiciliğin taşıma 

kapasitesinin aşılması engellenerek destinasyonun sürdürülebilirliği sağlanabilecektir. Günlük ziyaretçi 

rezervasyon sistemi uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. Akıllı uygulamalarla destinasyonların aşırı 

turizm trafiği engellenebilmektedir. Bu rezervasyon sistemlerinde destinasyon kullanım kurallarının 

bulunması, ziyaret öncesi kullanım şartları konusunda açıklayıcı bilgi verilmesi ve ziyaret esnasında da bu 

kurallara uyulması sağlanmalıdır. Burada amaç bilinçli tüketici profilini ortaya çıkarmak olacaktır. Bunun 

yanı sıra çevreye duyarlı olan ziyaretçilerin bulunduğu pazarlara hitap edilmesi amaçlanabilir. Belirlenen 

hedef pazarlara kontrollü ve sınırlı kullanım sağlanırken; diğer turistlere pazarlamama stratejisi ile bu 

destinasyonlara ulaşım engellenebilir.  

Fiyat ile İlgili Önlemler 

Fiyat, pazarlamama da önemli stratejik bir araçtır. Belirli bir pazar bölümünün destinasyona gelmesi 

engellenmek isteniyorsa destinasyonda uygulanan fiyat düzeyinin yukarıya çekilmesi önerilmektedir. Aşırı 

talebi diğer destinasyonlara yaymak için fiyatlarda yükseltmeye gidilmeli ya da günü birlik ziyaret edilen 

destinasyonlara park ücretleri, gezi ücretleri, giriş ücretleri gibi fiyat uygulamalarının getirilmesi 

gerekmektedir. Travertenlerin içerisinde bulunan Antik kent ve ören yeri, destinasyonu daha cazip hale 

getirmektedir. Özellikle şifa bulmak isteyen yaşlı ziyaretçiler, hastalıklara iyi geldiği söylenen mineralli 

suların insanları cezbetmesi, evli çiftlerin düğün fotoğraflarını buralarda çektirmek istemesi, fotoğraf çekme 

tutkunları, kültür turistleri gibi ziyaretçilerin bu destinasyona akın etmesini sağlamaktadır.  2014 yılından 

önce destinasyona giriş çıkışın serbest olması ve giriş ücretinin olmaması tüm ziyaretçilerin bu destinasyona 

gelmesini sağlamış ve destinasyon yıllar içerisinde beyaz görüntüsünü kaybetmiştir. 2014 yılından sonra 

otopark ücretlerinin alınması ve destinasyona girmeden önce giriş ücreti uygulamasının getirilmesi talebin 

düşmesini sağlamıştır. Fiyat ile ilgili Pamukkale travertenlerine giriş ücretleri; 35 TL ve 6 yaş altı çocuklardan 

ücret alınmamaktaydı; ancak 2020 yılında Travertenleri gezmek isteyen yetişkinler için 60 TL, Pamukkale 

Antik kenti içerisinde yer alan Kleopatra havuzunda yüzmek istenirse 80 tl daha ödeme yapılarak toplamda 

bir yetişkin için 140 TL ödeme yapılması gerekmektedir. Çocuklarla ilgili fiyat uygulamasında 0- 6 yaş arası 

ücret alınmamakta, 6-12 yaş arasından 13 TL ücret alınmaktadır. Araç park yerleri ile ilgili fiyat politikasında 

ise caydırıcı bir yaptırım bulunmamaktadır (outdoorhaber.com, 2020).   
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Tanıtım İle İlgili Önlemler 

Pamukkale travertenleri için turist sayısını arttıran uygulamalar geliştirmek yerine sürdürülebilir ve 

oluşumuna zarar vermeyen uygulamalar geliştirilmelidir. Bu bağlamda çevresel duyarlılığı yüksek, bilinçli 

turistlerin destinasyona gelmesini hedefleyen tanıtım stratejisi uygulanmalıdır. Tanıtım stratejisi, 

travertenlerin eşsiz olduğu, bugün ve gelecekte de var olabilmelerinin koruma-kullanma dengesi gözetilerek 

planlı ve kontrollü kullanımla mümkün olacağı mesajları içermelidir. Destinasyonlar nasıl kullanılırsa bugün 

ve gelecekte çekiciliklerini korurlar konusu, hedeflenen kitleye etkili ve açık bir şekilde iletilmelidir. Bu 

bağlamda il kültür turizm müdürlükleri web sayfaları ve tüm internet ortamları ve araçlarında bilgilendirme 

yazıları ve destinasyonlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği ile ilgili kuralların yer alması gerekmektedir. 

Buna ek olarak simülasyon, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarından yararlanılarak 

ziyaretçilerin destinasyona gitmeden bulundukları herhangi bir ortamda orada hissini yaşamaları da 

sağlanabilir.   

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Destinasyonlar için büyük bir tehlike yaratmakta olan olgu aşırı turizmle mücadele etmek adına farklı 

stratejilerin kullanıldığı görülmektedir. Yaklaşık 25 yıl önce, 1990’lı yılların ortalarında dünyanın en önemli 

turizm potansiyeline sahip olan başta İspanya, İtalya, Fransa, Malta ve son dönemlerde Amsterdam gibi 

destinasyonlarda aşırı turizme karşı bazı protesto gösterileri görülmektedir (Boissevain, 1996). Turizm karşıtı 

kampanya yürütenler, özellikle Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya gibi ülkelerde başarılı olmuşlardır. 

Barselona'da Sürdürülebilir Turizm için Mahalle Meclisi (ABTS) ve Turistleşmeye Karşı Güney Avrupa 

Şehirleri Ağı (SET) gibi örgütlerin kurulmasına neden olmuştur (Milano vd. 2018). Kanallar kenti olarak anılan 

Venedik son zamanlarda küresel ısınma nedeniyle ve aşırı turizm baskısı ile karşı karşıya kaldığı için 

kanallarda kurumalar meydana gelmiştir. Bu yüzden Venedik turist akınına uğrayan bölgelerde nüfusu 

azaltmak ve sürdürülebilir turizme bir yapı oluşturmak için bazı önlemler almıştır. Venedik belediyesi 

turistlerin kente giriş yaptığı stratejik noktalara sayaçlar kurarak turist akışını düzenleme ve bu akışın yerel 

sakinlerin günlük yaşamlarına uyumlu hale getirilmesini hedeflemiştir. Yapılan bu uygulamadan yerel halkın 

tepkilerinden de anlaşılacağı üzere İyi oldu, kente gelen turist sayısı gerçekten çok yüksek, kentimizde gelişigüzel bir 

turizm anlayışı istemiyoruz." Olumlu bir uygulama olduğu anlaşılmaktadır (tr.euronews.com,2018).  

Venedik ve Barselona’dan sonra Amsterdam da aşırı turizm ve kentsel doku bozulmasını azaltmaya yönelik 

önlemler almaya başlamıştır. Buna yönelik olarak kentte sadece turistlere yönelik olarak çalışan dükkân ve 

mağaza sayısında kısıtlama getirmiştir. Amsterdam da hediyelik eşya dükkânı, fast food ve dondurma 

büfeleri, bisiklet kiralama dükkânları gibi neredeyse tamamen turistlere hizmet veren dükkânların sayısı 

özellikle De Wallen gibi popüler semtlerde azaltılarak, diğer işletmeler için yerler açmış; böylece bölgede 

yaşayan yerel halkın sosyalleşmek ve alışveriş yapmak için başka semtlere gitmek zorunda kalmamalarını 

sağlamıştır. Amsterdam belediyesi 2017 yılının başında konaklama vergilerini arttırmış, böylece şehir 

merkezinde otel ve hosteller de kalma maliyetleri yükselmiştir. Bu uygulama, bölgeye gelen orta ve düşük 

gelirli turistlerin gelmesi engellemiştir (gezzio.com, 2017).  

Aylan ve Aylan (2020), yapmış oldukları çalışma sonucu” tarihi değerler de aşırı turizm baskısına maruz 

kalmaktadır. Örneğin, Louvre Müzesi, Petra Antik Kenti, Colezyum, Pekin'deki Yasak Şehir, Prag Kalesi, Diocletian 

Sarayı, Brooklyn Köprüsü ve daha birçok tarihi zenginlik, taşıma kapasitesinin üstünde ziyaretçi ağırlaması sebebiyle 

yıpranmaktadır. Aynı şekilde önemli bir turistik ürün olan doğal güzellikler, turist yoğunluğu nedeniyle zarar 

görmektedir. Aşırı turist yoğunluğuna maruz kalan doğal güzelliklere örnek olarak, Niagara Şelalesi, Lofoten Adaları, 

Everest Dağı, Rainbow Dağı, Shek O Plajı, Pamukkale Travertenleri, Antilop Kanyonu, Krka Milli Parkı, Swan Nehri, 

Maya Körfezi, Kumrat Vadisi ve Toronto'da bulunan High Park ve daha nice doğa harikası gösterilebilir” ulaşmıştır. 

Tüm bu çalışmalar ve verilerden yola çıkarak aşırı turizme maruz kalan ülke veya destinasyonların bu 

olumsuzlardan kurtulabilmeleri için pazarlamama stratejilerini uyguladıkları görülmektedir. Örneğin, 

Amsterdam fiyat yükselterek seçici pazarlamama stratejisi uygulamış olup diğer taraftan ürün kısıtlamasına 

giderek genel pazarlamama stratejisini uygulamışlardır. 

Çalışmanın örneklemini oluşturan Pamukkale travertenleri önemli bir doğal oluşumdur. Doğal oluşumlardan 

travertenler ve traverten birikim şekillerinin, gelecek nesillere aktarılabilmesi için sürdürülebilir ilke ve 

politikalarla planlı ve kontrollü yönetilmeleri gerekmektedir. Türkiye açısından önemli doğal turistik 
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destinasyon olarak görülen Pamukkale travertenleri geçmişten günümüze birçok olumsuzluklara maruz 

kalmış ve bu durum destinasyonun eşsiz ve doğal çekiciliğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. 

1991 yılından önce Pamukkale travertenlerinin üzerinde oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için 1991 

yılında “Pamukkale Koruma Amaçlı İmar Planı” hazırlanmıştır. Hazırlanan bu plan içerisinde karayollarının 

güzergahlarının değiştirilmesi ve konaklama işletmelerinin tamamen ortadan kaldırılması önemli bir 

pazarlamama stratejisidir. Diğer taraftan, Çevre ve Şehir Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü tarafından Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planında (2020- 2024) alınan karar 

doğrultusunda Pamukkale Travertenlerinin Hassas bölge olarak belirtilmesi Pamukkale Travertenleri 

üzerinde oluşacak tehlikelerin önüne geçmektedir. 2014 yılında rekor turist sayısına ulaşması ve her geçen yıl 

turist sayısında meydana gelen artış Pamukkale Travertenleri üzerinde aşırı turizm olgusunun yaşanmasına 

neden olmaktadır. Aşırı turizm olgusunun önüne geçebilmek için, planlı talep yönlendirmesi ve benzer 

özellikteki destinasyonlara talep kaydırmalarının yapılabilmesi için 4P Pazarlamama stratejileri 

geliştirilmelidir.  

Pamukkale Travertenleri İçin Destinasyon Planlayıcıları ve Yöneticilerine Yönelik Pazarlamama 

Stratejileri Önerileri  

➢ Pamukkale travertenleri 2019 yılında en çok ziyaret edilen Örenyeri listesinde ilk 10’da 2 milyon 557 bin 

868 kişiyi ağırlayarak 3. sırada yer almıştır (http://www.dosimm.gov.tr/, 2020). Turist sayısındaki bu artış 

yılın belli dönemlerinde yoğunlaşma gösterdiği için destinasyonun taşıma kapasitesini zorlamaktadır. 

Bununla ilgili Pamukkale travertenlerinde ziyaretçi yönetim planlaması yapılması gerekmektedir. Bu 

ziyaretçi yönetim planlaması taşıma kapasiteleri (Ekonomik,  ekolojik, sosyal ve psikolojik) dikkate 

alınarak hazırlanmalıdır. Bu plan hazırlandıktan sonra turist yığılmalarının yaşandığı aylarda ziyaretçi 

taleplerinin diğer aylara dağıtılmasına yönelik teşvik edici uygulamalar yapılması gerekmektedir. Bu 

bağlamda ziyaretçi yönetim sistemi kurularak; talepler ön rezervasyon uygulaması ile alınabilir Bunun 

için de akıllı sistemler kullanılarak daha kolay bir şekilde planlı ve kontrollü yönetim sağlanabilir.  

➢ Travertenlerin ziyaretçilere açık olan kısmı oldukça sınırlı düzeyde tutulmalı ve insanların ziyaret 

esnasında Travertenlere zarar vermemeleri için sürdürülebilir uygulamalarla yeniden tasarlanmalıdır.  

➢ Destinasyona gelen günübirlik turistlerin kalış süresini uzatmak amacıyla farklı turizm aktiviteleri ve 

turlar düzenlenebilir.  

➢ Destinasyonda çalışan, yaşayan yerel halk ve ziyaretçiler dâhil tüm paydaşların taşıma kapasitesi 

belirleme ve sürdürülebilir planlı yönetimin önemli ve aktif katılımcıları olması sağlanmalıdır. Sürecin ilk 

basamağında ve düzenli aralıklarla tüm paydaşlara Pamukkale travertenlerinin yaşamış olduğu deneyim 

ve sürdürülebilir uygulamaların önemi konusunda kapsamlı ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilme 

eğitimlerinin yapılması gerekmektedir.  

➢ Travertenlerin yakınında simülasyonu yapılarak daha uygun fiyatlarla ziyaretçilere bir seçenek olarak 

sunulabilir. 

➢ Ziyaret esnasında akıllı teknolojilerden sanal ve artırılmış gerçeklik gibi uygulamalardan yararlanılarak 

ziyaretçilerin deneyimsel tatmini artırılabilirken sürdürülebilirliğe de katkı sağlanabilir. 

➢ İl Kültür Turizm Müdürlüğü sitesi ve Pamukkale Travertenlerine ait tüm web ve sosyal medya 

hesaplarının tamamında ziyaretçiler için gerekli tüm bilgiler etkili bir şekilde sunulmalıdır: giriş ücreti ile 

ilgili bilgiler, ziyarete açık olduğu günler ve saatler, günlük ziyaretçi sayısı, ziyaret öncesi ve esnasında 

uyulması gereken kurallar gibi açıklayıcı bilgiler. 

➢ Ziyaret esnasında destinasyon içerisinde dil seçenekleri ile anlaşılır ve açıklayıcı bilgi mesajları akıllı 

panolar vb. uygulamalarla etkileyici bir şekilde sunulmalıdır. 

➢ Pamukkale travertenlerinin altında bulunan ve Pamukkale travertenlerinin güzelliğinin tamamen 

göründüğü ve yansıdığı bir mekân olan Kocaçukur, Pamukkale için turizm anlamında oldukça önemlidir. 

Bünyesinde yapay bir su kaynağı olan Kocaçukur Pamukkale Belediyesi tarafından işletilmektedir. 

Turistlerin rekreasyonel anlamda kullandığı bu alanın korunması ve işletiminin doğru yapılması, alanın 

tanıtım değeri için oldukça önemlidir.  

➢ Kitle turizm destinasyonları arasında gösterilen Pamukkale travertenleri için genel pazarlamama 

stratejileri uygulanabilir. Buna göre aşırı ziyaretçi sayısının verdiği çevresel ve sosyal tahribatı kontrol 

altına alma amaçlı ziyaretçilerin girişlerini erteleme, biletleme sistemi uygulama, belirli zamanlarla sınırlı 

biletler verme, grup girişleri için zorunlu rezervasyon alma ve reklamları kesme gibi pazarlamama 

stratejileri kullanılabilir. 

http://www.dosimm.gov.tr/


D. Çetinoğlu – S. Meydan Uygur 12/3 (2020) 3008-3026 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3023 

➢ Pamukkale travertenleri yaz mevsimlerinde daha çok ziyaretçi ağırlamaktadır. Bunun için eş zamanlı 

pazarlamama stratejileri uygulanarak bu eşitsizlik ortadan kaldırılabilir. Denizli turizm potansiyeli 

yüksek olan bir ildir. Kış turizminden botanik turizmine kadar gibi birçok özel ilgi turizm türüne ev 

sahipliği yapmaktadır. Pamukkale travertenleri üzerinde yazın oluşan talep fazlalığını kışın daha fazla 

etkinlik yaparak ziyaretçilerin kışın destinasyona gelmesi teşvik edilebilir. 

➢ Pamukkale Travertenleri için seçici pazarlamama stratejileri uygulanabilir. Destinasyona gelmesi istenilen 

ve istenilmeyen pazar bölümleri belirlenerek her birine ayrı stratejiler uygulanmalıdır. Destinasyona 

gelmesi istenilen bölüme yönelik teşvik edici mesajlar içeren stratejiler uygulanması gerekirken; gelmesi 

istenmeyen (çevresel duyarlılık bilinci düşük olanlar) Pazar bölümü için giriş ücretlerinin arttırılması, 

park giriş ücretlerinin arttırılması gibi stratejiler kullanılabilir.  

➢ Pamukkale travertenleri içerisinde yapılan olumsuz davranışları tamamen ortadan kaldırmak için karşı 

pazarlama stratejileri uygulanabilir.  

Gelecek Çalışmalar için Öneriler  

➢ Çalışma nitel araştırma yöntemi izlenerek yapılmış bir örnek olay çalışmasıdır. İleriki çalışmalarda 

Pamukkale gibi aşırı turizme maruz kalmış destinasyonlar göz önüne alınarak karşılaştırmalı bir çalışma 

yapılabilir.  

➢ Ayrıca tüm paydaşları kapsayacak nitel, nicel veya karma yöntemlerle tüm sorunlar derinlemesine 

incelenebilir. 
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Purpose – The purpose of this study is to examine-using a moderation role of gender- the mediating 

role of job satisfaction between quality of work life and turnover intention. 

Design/methodology/approach – Data were collected from healthcare organizations employees (n 

= 325) in Ankara. The hypotheses were tested using The Mediation Analysis and Moderated 

Mediation Analysis. The questionnaire method, which is the primary data collection tool, was 

applied for the study. Survey data were analyzed using SPSS program. 

Findings – The mediation analysis showed that the job satisfaction has mediating effect on the 

relationship between quality of work life and turnover intention of employees. Second, Moderated 

Mediation Analysis showed that gender moderated the relation between quality of work life-job 

satisfaction and job satisfaction-turnover intention. When job satisfaction increases, the turnover 

intention of men is much higher than women. Finally, gender didn’t moderate the relation between 

the quality of work life and turnover. 

Discussion – The participation of female employees in the workforce has recently become an 

important issue. It is important to understand the relationship between the quality of work life and 

job satisfaction, and its effects on turnover intention, due to the woman's responsibilities regarding 

home and family. In this context, managers are recommended to make some arrangements in the 

organization to increase the job satisfaction and quality of life of female employees. With these 

arrangements, employee turnover intention will decrease and the organization will be more 

successful. 

1. Introduction

The working conditions of healthcare professionals are changing rapidly and adaptation to this change 

becomes difficult. The social and health sector is one of the fastest and biggest growing employers in the world 

with 234 million employees, especially female (Boniol et al., 2019: 2). The healthcare employees labor force 

participation rate was 1.016.401 in 2018 (Health Statistics Yearbook, 2018). According to TUIK 2018 data, the 

labor force participation rate of men 71.5%, while the labor force participation rate of women as 33.3% in 

Turkey. According to the Turkey ranks 136 among 153 countries in economic participation (World Economic 

Forum, 2020). In Turkey, the reasons of low female labour‐force participation are lower rates of female adult 

literacy (Kılıç, 2008); culture (Hayo & Caris, 2013); education  (Dayioglu, 2000; Goksel, 2013); the role of 

housework (Özar & Günlük-Şenesen, 1998; Dedeoglu, 2010); traditional and social roles  (Goksel, 2012; O’Neil 

& Bilgin, 2013;). Females’ have more responsibilities related child care and home in Turkey. It causes them to 

be more passive than man in public space. With  a  higher   participation  of  women  in  the  labour  market, 

economy can  use more productive  its potential (Karaalp-Orhan, 2017: 304).  

It is important to understand that participation of female employees to labour force and the relationship 

among job outcomes such as job satisfaction, quality of work life needs and how these constructs effect 

employees’ turnover intentions especially the healthcare organizations. Despite numerous studies that have 

been conducted (as seen below), gender issue has gap in this area, especially in Turkey. Therefore, using a 

moderation role of gender, we argued that the mediating role of job satisfaction between turnover intention 

and quality of work life. Futhermore, the study used some demographic variables such as education situation, 
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marital status, and working hour in order to examine the existing differences between the two gender groups 

in the all constructs.  

2. Literature Review 

The following section provides information about job satisfaction, quality of work life and turnover intention 

of employees.  

2.1. Quality of Work Life  

Quality of work life has become a prerequisite for the efficiency and success of organizations (Sandrick, 

2003:6). The quality of working life, which contributes to increasing the performance of working people in the 

workplace, is of great importance for a business to perform its activities correctly. Studies (Saraji & Dargahi, 

2006; Almalki et al, 2012a) showed that employees weren’t satisfied from their work life. Especially 

considering the amount of time and energy spent by the employees at their jobs, ensuring that their employees 

are satisfied with their time at the job site should be among the primary objectives of the enterprises. When 

employees were dissatisfied of their jobs turnover intention increase. Studies (Mosadeghrad et al, 2011; 

Almalki et al, 2012b; Lee et al., 2013; Zhao et al., 2013; Mohamed Elshahat et al, 2019) showed that QWL was 

negatively associated with turnover intentions. Given this, we propose the following hypotheses that will be 

subjected to an empirical test: 

H1: “Quality of work life influences the turnover intention of employees.” 

2.2. Job Satisfaction  

Job satisfaction contributes to the competitiveness of organizations and increases job performance (Bashor & 

Purnama, 2017: 156; Thakur & Sharma, 2019: 328). The mediating role of job satiscaction is investigated in 

antecedents of organizational commitment (Lok & Crawford, 2001); in stressful work, citizenship behaviour 

and intention to leave the organization in a high turnover environment (Paillé,  2011); in job training 

satisfaction and turnover intentions (Huang & Su, 2016); in work stress and turnover intentions among 

hospital physicians (Tziner et al., 2015); in high amount of compensation and employees intend to leave work 

(Rubel & Kee,  2015); in life satisfaction (Newman et al., 2015). Studies (Tziner et al., 2015; Chen et al., 2019) 

found that job satisfaction mediated the relationship between burnout and turnover intentions. Thus, our 

study proposes to test the following hypothesis: 

H2: “The job satisfaction has mediating effect on the relationship between quality of work life and turnover 

intention of employees.”  

The mediating model contains two relationships. The first relationship is quality of work life influences the 

job satisfaction. When related literature examined, researchers (Nuari, 2016; Jahanbani et al., 2018; Srivastava 

et al., 2019) found the positive association between quality of work life and job satisfaction in healthcare 

organizations. From this evaluation;  

H2a: “Quality of work life influences job satisfaction of employees.” 

Second relationship is job satisfaction influences turnover intention.  Researchers (Tziner et al., 2015; Lu et al., 

2017; Chen et al., 2019; Li et al., 2019; Al Sabei et al., 2020) found that turnover intention was negatively related 

to job satisfaction in healthcare organizatations. Namely, job dissatisfaction is a strong predictor for employees 

to intend to leave (Steinmetz et al., 2014: 9). From this evaluation, we propose to test the following hypothesis: 

H2b:” Job satisfaction influences turnover intention of employees.” 

2.3. Gender 

The moderating role of gender has gained importance in organizational outcomes sucha as job satisfaction, 

turnover intention and quality of work life of employees in organizations, especially healthcare organizations. 

We propose to test the third hypothesis:  

H3: “The gender moderates the mediation of job satisfaction on quality of work life and turnover intention of 

employees.” 

The previous moderator hypothesis contains three sub-hypothesis. First, gender moderates the relation 

between quality of work life and job satisfaction.While some researchers (Kasraie et al., 2014; Miao et al, 2017; 

Carrillo-García et al., 2017) found that job satisfaction of female employees is higher than male employees, 

some researchers (Black & Holden, 1998; Tarcan et al., 2017) found that male employees job satisfaction is 

higher than female employees in the healthcare organizations. On the other hand, studies (Mobaraki et al., 
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2017) showed that gender did not have a significant effect on quality of work life and job satisfaction. Female 

satisfaction can be regarded with their low expectations regarding work conditions (Oh & Kim, 2019: 6). From 

this evaluation; 

H3a: “The gender moderates the relation between quality of work life and job satisfaction of employees.” 

Second, gender moderates the relation between quality of work life and turnover intentions. Researchers 

(Moradi et al., 2014; Almalki et al., 2012a; Heidari-Rafat et al., 2010) found that female employees had a higher 

quality of work life mean score than male nurses. However, the study conducted by Moradi, Maghaminejad 

& Azizi-Fini (2014) showed that the difference was not significant. Other studies have found no association 

between gender and work related quality of life (Hsu & Kernohan, 2006; Sirgy et al., 2001). From this 

evaluation; 

H3b: “The gender moderates the relation between the quality of work life and turnover intention of 

employees.” 

Third, gender moderates the relation between job satisfaction and turnover intentions.  Previous studies have 

examined gender role in effective job satisfaction and turnover intention and found mixed findings. While 

studies (Liu et al., 2019; Chao et al., 2015) showed that female employees were dissatisfied and had turnover 

intention, other studies (Heinen et al., 2013; Oh & Kim, 2019) showed that males were more likely than females 

to intend a turnover. Steinmetz et al.(2014) found that being a woman significantly reduces the intention to 

stay in the health workforce. From this evaluation; 

H3c: “The gender moderates the relation between the job satisfaction and turnover intention of employees.” 

Women and men differ in gender roles. Traditional individuals believe that the role of a woman is at home 

and the role of a man is in the public sphere (Corrigall & Konrad, 2007: 847). Boles, Johnston and Hair (1997) 

showed that the conflict between the work and home domains is highly related to important workplace 

attitudes and perceptions and suggests that work-family conflict should be included in models examining 

employee response to the effects of stress. 

3. Theoretical Model and Hypotheses Formulation 

The research model of this study was developed based on the existing literature. This model depicts the 

relationship among job satisfaction, quality of work life and how these constructs effect employees’ turnover 

intentions in the healthcare organizations. The conceptual framework of the study is presented in Figure.1 

 

Figure 1. “The Conceptual Framework of the Study” 
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4. Research Methodology 

Instrument development  

The questionnaire was filled out by employees using face-to-face interview technique. The survey 

questionnaire consisted of four parts. In the first part; there are questions regarding the demographic 

characteristics of the employees. In the second part; Job Satisfaction was measured using a 5-item developed by 

Hackman & Oldham (1975) and adopted by Basim & Şeşen (2009). 5 items were captured using 5-point Likert 

scales varying from “I do not agree at all” (1) to “I agree completely” (5). Third part of the survey measured 

Quality of Work Life of employees using a 23-item measure developed by Van Laar vd. (2007) and adopted by 

Akar & Üstüner (2017). The fourth part of the survey measured Turnover Intention using a 3-item measure 

developed by Mobley, Horner and Hollingsworth (1978)using 5-point Likert type scales from “I do not agree 

at all” (1) to “I agree completely” (5).  

 

Data collection and sample size  

Data collected from employees of Education Research Hospital in Ankara, Turkey from September 2019 

through November 2019. The data comprise a total of 2095 personnel, including 377 physicians, 764 nurses, 33 

midwives, 263 health technicians, 563 officers and 95 other professional groups (biologists, pharmacists, child 

development specialists, dieticians, psychologists, etc.) work in the hospital. In the research, stratified 

sampling, one of the probability sampling methods, was used. According to 5% margin of error, the total 

sample was calculated as 325.  

Table 1. Stratified Sampling Table 

Stratify 

Number 

Stratify Name 

 

Employees 

Number 
Stratify Weight 

Number of 

Employees Sampled 

1 Doctor 377 377/2095=0.18 58 

2 Nurse 764 764/2095=0.36 119 

3 Midwife 33 33/2095=0.02 5 

4 Health Technician 263 263/2095=0.13 41 

5 Officer 563 563/2095=0.27 87 

6 Other 95 95/2095=0.05 15 

Total 2095 1 325 

 
Statistical techniques  

Statistical analyses were performed using R version 3.5.3, SPSS version 23.0. Moderated mediation analyses 

the influence of the job satisfaction variable on the mediated relationship between the quality of working life 

and the turnover intention variables. Also, the effect of the mediator is moderated by the gender variable and 

whether the control variables effect the each path. The moderated mediation analysis was set-up according to 

the hypothesis model (Figure 1). M: job satisfaction is the mediator and W: gender is the moderator. M 

mediates the relationship between a predictor, X: quality of working life, an outcome Y: turnover intention 

and W moderates the relationship between X→Y, M→Y, X→M, and X+M→Y. All of the assumptions of the 

multiple regressions were checked: the linear relationship between the independent and dependent variables, 

the mean of residuals is zero, normality of residuals, no multicollinearity, no.autocorrelation of residuals and 

homoscedasticity of residuals or equal variance. The point-biserial coefficient of correlation and Pearson’s 

coefficient of correlation were used to evaluate the relationship between each variable. P-value was two-sided 

and differences were evaluated significant levels at .05 and .01. 

5. Data Analysis 

The respondents were mostly woman (61.2%), married (70.5%). In terms of education status mostly bachelor 

degree (49.5), 36.3% of the participants was nurse and 45.8% of the participants have worked in day shift. The 

descriptive analysis of the demographic composition of the respondents is summarized in Table 2. 
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Table 2. “Descriptive Statistics of Categorical Variables”(𝑛=325) 

Variables Categories 𝐧 % Median IQR 

Gender Man 126 38.8 2.00 1.00-2.00 

 Woman 199 61.2    

Marital status Married 229 70.5 1.00 1.00-2.00 

 Single 87 26.8    

 Other 9 2.8    

Education status High School 15 4.6 3.00 3.00-4.00 

 Associate 53 16.3    

 Bachelor 161 49.5    

 Master 51 15.7    

 Doctorate 45 13.8    

Occupation Doctor 58 17.8 2.00 2.00-5.00 

 Nurse 119 36.6    

 Midwife 5 1.5    

 Health Technician 41 12.6    

 Officer 87 26.8    

 Other 15 4.6    

Working Hours Day shift 149 45.8 2.00 1.00-2.00 

 Day and night shifts 124 38.2    

 Night shift 52 16.0    

IQR:Interquartile Range 

Reliability Test 

This study was used a coefficient alpha to explore the internal reliability of each variable. Cronbach alpha 

showed that all factors have internal reliability as their alpha values are greater than 0.70. 

Table 3. Reliability Assesment 

Variables Items Cronbach’s Alpha Value 

Job Satisfaction 5 0.87 

Quality of Work Life 23 0.92 

Turnover Intention  3 0.94 
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Correlation Analysis 

Table 4. Mean, Standart Deviation, Point-Biserial Correlations and Pearson Correlations amon variables 

(𝑛=325)( 𝑝*<.05, 𝑝**<.01) 

Variables 𝐱 𝐬 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Gender 1.610 .488 1           

2. Age 36.418 8.988 .024 1          

3. Marital status 1.320 .524 -.016 -.139* 1         

4. Education status 3.180 1.015 -.103 .063 -.074 1        

5. Occupation 3.020 1.627 -.216** .015 -.032 -.593** 1       

6. Working Hours 1.70 .729 .238** .024 .011 .051 -.300** 1      

7. Working 

Experience  

14.495 7.900 -.050 .718** -.230** .080 -.052 -.006 1     

8. Income 6752.32

3 

5151.3

57 

-.239** .059 -.043 .639** -.576** -.012 .173** 1    

9. Job Satisfaction 2.710 .931 -.169** .007 .032 -.044 .146** -.259** .039 .073 1   

10. Turnover 

Intention 

3.317 1.140 .228** .038 -.193** .304** -.364** .323** .054 .123* -.506** 1  

11. Quality of 

Working Life 

2.733 .435 -.036 -.036 -.062 .002 .058 -.239** -.040 .026 .503** -.243** 1 

From Table 4 the correlation between gender, age, marital status, education status, occupation, working 

hours, working experince, income, job satisfaction, turnover intention and quality of working life were 

shown. Over all, working experince - age, income- education status, quality of working life- job satisfaction 

have significant, positive  and high correlations (𝑝<.01). Occupation-education status, income-occupation and 

turnover intention- job satisfaction have significant, negative and high correlations (𝑝<.01). Occupation-

education status, income-occupation correlated negatively because the coding of the occupation variables has 

not a specific order. 

Turnover intention-education status and turnover intention- working hours have significant correlations 

(𝑝<.01) and their correlations are positive and moderate. Gender-working hours, gender-turnover intention, 

job satisfaction-occupation and income- working experince have significant correlations (𝑝<.01) and their 

correlations are positive and low (0.146< 𝜌 <0.238). Gender-occupation, income- gender, gender- job 

satisfaction,working experince- marital status, turnover intention-marital status, working hours- occupation, 

job satisfaction- working hours, quality of working life- working hours and quality of working life- turnover 

intention have significant correlations (𝑝<.01) and their correlations are negative and low (-0.300< 𝜌 <-0.169). 

Turnover intention- occupation has significant, negative and moderate correlations (𝑝<.01). 

Mediation Analysis 

 Mediation Analysis results of the study is summarized in Table 5. 
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Table 5. Results of Simple Mediation Analysis 

 Dependent variable: 

M: “Job Satisfaction” 

 

Y: “Turnover Intention” 

 

 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Step 1:Control 

Variables 

      

Age -0.003 

(0.008) 

0.004  

(0.007) 

0.001  

(0.009) 

-0.001 

(0.008) 

0.001 

(0.009) 

-0.001 

(0.008) 

Marital status 0.072 

(0.097) 

0.136  

(0.085) 

-0.402**  

(0.109) 

-0.365** 

(0.097) 

-0.433** 

(0.107) 

-0.364** 

(0.098) 

Education 

status 

-0.097 

(0.070) 

-0.090 

(0.061) 

0.285**  

(0.078) 

0.235** 

(0.070) 

0.281** 

(0.076) 

0.235** 

(0.070) 

Occupation 0.129** 

(0.045) 

0.130**  

(0.039) 

-0.204** 

(0.050) 

-0.139** 

(0.045) 

-0.205** 

(0.049) 

-0.138** 

(0.046) 

Working 

Hours 

-0.237** 

(0.074) 

-0.093  

(0.066) 

0.351**  

(0.082) 

0.230** 

(0.075) 

0.279** 

(0.083) 

0.232** 

(0.076) 

Working 

Experience  

0.0003 

(0.010) 

0.004 

(0.008) 

0.005  

(0.011) 

0.006 

(0.010) 

0.003  

(0.010) 

0.006 

(0.010) 

𝐥𝐧(Income) 0.512** 

(0.138) 

0.481** 

(0.120) 

-0.453** 

(0.154) 

-0.191 

(0.140) 

-0.437** 

(0.151) 

-0.189 

(0.141) 

Step 2: 

Mediator  

      

M: Job 

Satisfaction 

   -0.511** 

(0.056) 

 -0.515** 

(0.064) 

Step 3: 

Independent 

variable  

      

X: Quality of 

Working Life 

 1.014** 

(0.102) 

  -0.503**  

(0.128) 

0.020 

(0.134) 

Constant -1.364 

(1.210) 

-4.266** 

(1.098) 

6.766**  

(1.354) 

6.069** 

(1.209) 

8.204** 

(1.374) 

6.006**   

(1.284) 

       

𝐑𝟐 0.116 0.326 0.260 0.415 0.295 0.415 

𝚫𝐑𝟐 0.096 0.308 0.244 0.400 0.277 0.398 

Residual 𝐒𝐄 0.886  

(df = 317) 

0.775  

(df = 316) 

0.991  

(df = 317) 

0.883  

(df = 316) 

0.969  

(df = 316) 

0.885  

(df = 315) 

𝐅 Statistic 5.932** 

(df = 7; 317) 

19.063** 

 (df = 8;  

316) 

15.951** 

(df = 7; 317) 

27.965** 

(df = 8; 316) 

16.522** 

(df = 8; 316) 

24.784** 

(df = 9; 315) 

Total effect of 

X on Y 

      

Effect Se T p   

-.503 .128 -3.928 .000**   

Direct effect 

of X on Y 

      

Effect Se T p   

.020 .134 .148 .882   

Indirect 

effect(s) of  

X on Y 

      

Effect BootSE BootLLCI BootULCI   

-.522 .086 -.700 -.362   

𝑝*<.05, 𝑝**<.01; Boot𝑆𝐸 = Bootstrap Standart Error, “BootLLCI = Bootstrap Lower Limit of Confidence Interval, BootULCI= Bootstrap 

Upper Limit of .Confidence Interval; Bootstrap Sample Size=104;”(Sobel test= -6.722, 𝑝<0.001) 

Firstly, three sets of regressions X → Y, X → M, and X + M → Y were tested by using meditation analysis 
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X= Quality of Working Life is predicting Y= Turnover Intention. The model 3(𝐹=16.522 ,df = 8; 316, 𝑝<0.01) and 

the coefficient of Quality of Working Life, marital status, education status, occupation, working hours and 

𝑙𝑛(Income) are statistically significant. 

X= Quality of Working Life is predicting M= Job Satisfaction. The model 2 (𝐹=19.063,𝑑𝑓 = 8; 316, 𝑝<0.01) and 

the coefficient of Quality of Working Life, occupation and 𝑙𝑛(Income)   are statistically significant.  

X= Quality of Working Life, M= Job Satisfaction are predicting Y= Turnover Intention. The coefficient of Job 

Satisfaction, marital status, education status, occupation and working hours are statistically significant, on the 

other hand the coefficient of Quality of Working Life is not statistically significant, also X + M → Y model 4 is 

statistically significant (𝐹=24.784, 𝑑𝑓 = 9; 315, 𝑝<0.01). It shows that three conditions are met, and then full 

mediationçis supported. The goal of mediation analysis is to obtain this direct effect if it is not statistically 

significant. It is also not significant as well (𝑡=0.148, 𝑝=0.882).The Sobel test, to tell you that whether the indirect 

effect of the independent variable on the dependent variable through the mediator variable is significant. 

According to Sobel test results shows that the mediator variable is statistically significant (Sobel test= -6.722, 

𝑝<0.001). It means that the indirect effect is statistically different from zero. The bootstrapping results were 

also confirmed the Sodel test results. The confidence interval of the bootstrapping is excluding the zero. 
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Moderated Mediation Analysis 

Moderated Mediation Analysis results of the study are summarized in Table 6. 

Table 6. Results of Moderated Mediation Analysis 

 Dependent variable: 

M: Job Satisfaction 

 

Y: Turnover Intention 

 

 Model 

1 

Model 2 Model 

1 

Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Step 1:Control 

Variables 

        

Age -0.003 

(0.007) 

-0.003 

(0.007) 

-0.003 

(0.008) 

-0.004 

(0.008) 

-0.002 

(0.009) 

-0.002 

(0.009) 

-0.003 

(0.008) 

-0.005 

(0.008) 

Marital status 0.132 

(0.086) 

0.154 

(0.086) 

-0.353**  

(0.097)               

-0.368** 

(0.096) 

-0.420** 

(0.106) 

-0.427** 

(0.107) 

-0.352** 

(0.097) 

-0.343** 

(0.097) 

Education 

status 

-0.094 

(0.061) 

-0.078 

(0.061) 

0.249** 

(0.070) 

0.249** 

(0.069) 

0.297** 

(0.076) 

0.292** 

(0.077) 

0.249** 

(0.070) 

0.263** 

(0.069) 

Occupation 0.117** 

(0.044) 

0.104* 

(0.044) 

-0.090 

(0.050) 

-0.071 

(0.050) 

-0.150** 

(0.054) 

-0.146** 

(0.055) 

-0.090 

(0.050) 

-0.072 

(0.050) 

Working 

Hours 

-0.090 

  (0.066) 

-0.080 

(0.066) 

0.221** 

(0.074) 

0.230** 

(0.074) 

0.267** 

(0.082) 

0.264** 

(0.082) 

0.222** 

(0.075) 

0.248** 

(0.075) 

Working 

Experience  

0.004 

(0.008) 

0.007 

(0.008) 

0.006 

(0.009) 

0.007 

(0.009) 

0.004 

(0.010) 

0.003 

(0.011) 

0.006 

(0.009) 

0.010 

(0.010) 

𝐥𝐧(Income) 0.447** 

(0.131) 

0.390** 

(0.132) 

-0.067 

(0.150) 

-0.040 

(0.149) 

-0.295 

(0.162) 

-0.276 

(0.165) 

-0.067 

(0.151) 

-0.075 

(0.151) 

Step 2: 

Mediator  

        

M: Job 

Satisfaction 

  -0.508** 

(0.056) 

-0.017 

(0.188) 

  -0.510** 

(0.064) 

-0.282** 

(0.094) 

Step 3: 

Independent 

variable  

        

X: Quality of 

Working Life 

1.015** 

(0.102) 

0.731** 

(0.159) 

  -0.511** 

(0.127) 

-0.255 

(0.433) 

0.007 

(0.133) 

-0.203 

(0.191) 

Step 4: 

Moderator 

        

W:Gender -0.071 

(0.105) 

-0.095 

(0.105) 

0.261* 

(0.119) 

0.303* 

(0.118) 

0.296* 

(0.130) 

0.304* 

(0.131) 

0.260* 

(0.119) 

0.290* 

(0.118) 

Step 5: 

Moderating 

Effect 

        

M×Gender    -0.303** 

(0.111) 

   -0.421** 

(0.126) 

X×Gender  0.488* 

(0.209) 

   -0.161 

(0.262) 

 0.508 

(0.269) 

Constant -3.767** 

(1.244) 

-3.431** 

(1.197) 

-0.244 

(1.424) 

-0.588 

(1.416) 

5.285** 

(1.481) 

1.528 

(1.564) 

-0.251 

(1.431) 

3.205* 

(1.366) 

         

𝐑𝟐 0.326 0.338 0.423 0.437 0.306 0.307 0.423 0.443 

𝚫𝐑𝟐 0.307 0.317 0.407 0.419 0.287 0.285 0.405 0.422 

Residual 𝐒𝐄 0.776  

(df = 

315) 

0.770  

(df = 

314) 

0.878  

(df = 

315) 

0.869  

( df = 314) 

0.963  

(df = 315) 

0.964  

(df = 

314) 

0.879  

(df = 

314) 

0.867  

(df = 

312) 
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𝐅 Statistic 16.966**  

(df = 9; 

315) 

16.028** 

 (df = 10; 

314) 

25.695**  

(df = 9; 

315) 

24.351** 

 (df = 10; 

314) 

15.456** 

 (df = 9; 

315) 

13.921** 

 (df = 10; 

314) 

23.053** 

 (df = 10; 

314) 

20.720** 

 (df = 12; 

312) 

         

Conditional 

direct effect(s) 

of X on Y 

        

       

Effect 

se t p    

Gender Male .305  .186 1.637 .103          

 Female .813 .421 1.930 .054    

Conditional 

indirect effects 

of X on Y 

        

  Effect BootSE BootLLCI BootULCI    

Gender Male -.206       .096       -.411       -.033    

 Female -.857              .136 -1.149 -.616    

Differences  -.651 .166 -.990 -.332    

𝑝*<.05, 𝑝**<.01; “Boot𝑆𝐸 = Bootstrap Standart Error, BootLLCI = .Bootstrap Lower Limit of Confidence 

Interval, BootULCI= Bootstrap Upper Limit of Confidence Interval; Bootstrap Sample Size= 104 

X= Quality of Working Life, W= Gender and X×W= interaction term are predicting Y= Turnover Intention. The 

model 4(𝐹=13.921.,𝑑𝑓 = 10; 314, p<0.001) and the coefficient of gender, marital status, education status, 

occupation and working hours are statistically significant. The interaction term between gender and Quality 

of Working Life is not significant (𝛽=-0.161, 𝑝>0.05). Moderation could not be examined how male and female 

influence the strength of the relationship between Quality of Working Life to Turnover Intention.  

X= Quality of Working Life, W= Gender and X×W= interaction term are predicting M= Job Satisfaction. The 

model 2 (𝐹=16.028,𝑑𝑓 = 10; 314, 𝑝<0.01) and the coefficient of Quality of Working Life, occupation and 

𝑙𝑛(Income) are statistically significant. The interaction term between gender and Quality of Working Life is 

significant as well (𝛽=0.488, 𝑝<0.05). 

M= Job Satisfaction, W= Gender and M×W=.interaction term are predicting Y= Turnover Intention. The model 

2(𝐹=24.695,𝑑𝑓 = 10; 314, 𝑝<0.01) and the coefficient of gender, marital status, education status and working 

hours are statistically significant. The interaction term between gender and Job Satisfaction is also significant 

(𝛽=-0.303, 𝑝<0.01). The results of the moderation effect shown in figure 2. 

X= Quality of Working Life, M= Job Satisfaction, W= Gender, X×W, M×W ar .predicting Y= Turnover 

Intention. The coefficient of Job Satisfaction, gender, marital status, education status, occupation and working 

hours are statistically significant, on the other hand the coefficient of Quality of Working Life is not statistically 

significant, also the model 6 is statistically significant (𝐹=20.720, 𝑑𝑓 = 12; 312, 𝑝<0.01). The interaction term 

between gender and Job Satisfaction is also significant (𝛽=-0.421, 𝑝<0.01). The interaction term between gender 

and Quality of Working Life is not significant (𝛽=0.508, 𝑝>0.05). The bootstrapping results showed that the 

confidence interval of the bootstrapping is excluding the zero in both males and females. Even if both indirect 

effects of male and female are significant, the indirect effect of females is stronger (-0.857) and the indirect 

effect of males is weaker (-0.206). 
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Figure 2. “Moderating Effects of Job Satisfaction and Gender on Turnover Intention ” 

The simple slope plot showed that job satisfaction decreases, the turnover intention is much stronger in 

females (simple slope=0.813, 𝑡=1.930, 𝑝<0.01). However, even if job satisfaction increases, the turnover 

intention is strong in males (simple slope=0.305, 𝑡=1.637, 𝑝<0.01). 

6. Discussion and Conclusion 

Healthcare organizations are units where complex uncertainties occur more than other units (Kaitelidou et al. 

2012: 571). In this context,  employees who feel peaceful in the institution they work and perceive a positive 

organizational climate contribute to the organization. 

The mediation analysis are conducted in this study. According to this analysis Hypothesis 1 predicted that 

quality of work life influences the turnover intention of employees of an education research hospital. 

According to the results 𝐻1 was supported (𝛽=-0.503, 𝑝 <.01). The finding of this study is also consistent with 

past researches (Mosadeghrad et al., 2011; Zhao et al., 2013; Mohamed Elshahat et al., 2019). Moreover, 

considering the control variables (marital status, education status, occupation, working hours and income) the 

quality of work life effects turnover.  

Hypothesis 𝐻2  states that the job satisfaction mediating effect on the relationship between quality of work life 

and turnover intention of employees. This hypothesis (𝐻2) was supported (𝛽𝑀= 0.015, 𝑝 <.01; 𝛽𝑋=0.020, 

𝑝 >.05). Moreover, 𝐻2𝑎 predicted that quality of work life influences the job satisfaction. Consistent with 

previous studies (Morsy and Sabra, 2015; Hadizadeh et al., 2015; Nuari, 2016; Mobaraki et al., 2017; Jahanbani 

et al., 2018; Srivastava et al., 2019) Hypotheses  𝐻2𝑎  supported (𝛽=1.014,  𝑝 < .01). Quality of work life improves 

job satisfaction thereby helping the organization in retaining their employees (Gurudatt and Gazal, 2015: 12). 

Similarly, Hypothesis 𝐻2𝑏, which states that job satisfaction influences turnover intention of employees and 

this hypopthesis was supported (𝛽=-0.511, 𝑝 <.01). Moreover, this findings consistent with researches (Tziner 

et al., 2015; Lu et al., 2017; Chen et al., 2019; Li et al., 2019; Al Sabei et al., 2020).  

Hypothesis 𝐻3 predicted that the gender moderates the mediation of job satisfaction on quality of work life of 

turnover intention of employees. This hypothesis was supported (𝛽M×Gender =-0.421, 𝑝 <.01). The study results 

indicate that gender moderated the relation between quality of work life and job satisfaction (𝛽X×Gender = 0.488, 

𝑝 <.05); hence, we conclude that 𝐻3𝑎 is supported. On the other hand,
 
𝐻3𝑏 states that the gender moderates 

the relation between the quality of work life and turnover. This hypothesis was not supported (𝛽X×Gender= -

0.161, 𝑝 >.05). Finally, 𝐻3𝑐 
predicted that the gender moderates the relation between the job satisfaction and 

turnover. According to the results 𝐻3𝑐 was supported (𝛽M×Gender=-0.303, 𝑝 <.01). Moreover, other variables 

were controlled and it was found that these control variables (marital status, education and working hours) 
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effect the female employees turnover intention. In terms of men and women, when the job satisfaction of 

women decreases, the turnover intention is higher compared to men. Explanation for the gender differences 

for organizational outcomes may be stem from employees’ expectations, work-home related responsibilities 

or culture.Therefore, when females’ expectations are met and responsibilities are shared, they will be more 

productive in business life.  

The findings obtained from this study have some useful results. Healthcare organizations have to prevent 

turnover intentions to survive. Therefore, it is strongly recommended for healthcare organizations to use these 

findings. Moreover, this study has some limitations such as conducted among health care employees in 

Ankara, Turkey. Therefore, future research can investigate this subject in different cities with participants who 

have different characteristics or include specific variables (eg. culture) to understand gender differences.  
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Amaç – Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesindeki teknokentler, inovatif ürün ihracatında itici bir 

güç olarak açıklanmaktadır. Bu çalışmada Ankara ilindeki üniversitelerin teknokentlerinde faaliyet 

gösteren inovatif işletmelerin ihracat performansını incelenmektedir. Çalışma, işletmelerin 

yeniliklerinin ihracat performansı üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca üç tane 

ikincil amacı vardır: işletmelerin Ar-Ge ve yenilikçi ürün ihracatını etkileyen faktörleri belirlemek, 

işletmelerin inovasyon ve ihracat süreçlerinde karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bu süreçleri 

destekleyen devlet desteklerinin etkinliğini ölçmek.  

Yöntem – Kullanılan veriler Ankara merkezli üniversitelerin teknokentlerinde ihracat yapan 

firmalar kuran 44 girişimci ile derinlemesine görüşülerek toplanmıştır. Bulgular nitel araştırmaya 

uygun betimsel analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. 

Bulgular – Araştırma sonucunda, inovatif işletmelerin ihracat performansını etkileyen çeşitli 

faktörler belirlenmiştir; işletmelerin inovasyon faaliyetlerinin ihracat performansı üzerinde olumlu 

bir etkisi olduğu bulunmuş ve bu alandaki devlet desteklerinin avantajlı ancak birkaç bakımdan 

yetersiz olduğu tespit edilmiştir.  

Tartışma – Teknokentlerde faaliyet gösteren işletmelerin inovasyon ve ihracat süreçlerinde 

karşılaştıkları bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunları hafifletmek için çözümler önerilmiştir. Dış 

ticaret personelinin ve Ar-Ge personelinin iş birliği içinde olması gerektiği düşünülmektedir. Bu 

durumda inovatif ürün ihracatı ön plana çıkaracaktır. 
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Purpose – Technopolises within the framework of university-industry cooperation are explained as 

a driving force in the export of innovative products. In this study, the export performance of 

innovative enterprises operating in the technopolises of universities in Ankara province is analyzed. 

The research aims to determine the impact of innovations of businesses on export performance. It 

also has three secondary goals, namely: to determine the factors influencing the R&D and innovative 

product exports of the firms, to identify the problems that firms face during the innovation and 

export processes, and to measure the effectiveness of government subsidies which support these 

processes.  

Design/methodology/approach – The data used was collected through in-depth interviews with 44 

entrepreneurs who founded export enterprises located in the technopolises of Ankara-based 

universities. Findings were analyzed with descriptive analysis methods befitting qualitative 

research. 

Findings – As a result of the research, several factors influencing the export performance of 

innovative enterprises were identified; the innovation activities of the enterprises were found to 

have a positive impact on export performance, and subsidies in this field were determined to be 

advantageous but insufficient in a few aspects. 

Discussion – There are some problems faced by enterprises operating in technopolises in innovation 

and export processes. Solutions were suggested to alleviate these problems. It is considered that 

foreign trade personnel and R&D personnel should be in cooperation. In this case, the export of 

innovative products will come to the forefront. 
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1. Giriş 

Teknolojik ilerleme, ekonomik gelişme ve yeniliği geliştirme bunun yanında bu çabaları sürdürülebilir kılma 

amacı üniversite-sanayi iş birliğinin yapısını oluşturmaktadır. Üniversite-sanayi iş birliğinde kurulan 

teknokentler akademik, iş, devlet kurumlarının dayanışmasıyla teknoloji tabanlı ekonomik kalkınma için 

stratejiler uygulamaktadır (Goel vd., 2017:503; Stephens vd., 2019:267). 

Yeni teknolojilerin hızla artışı ve çeşitlilik yeni kurumsal ittifaklar oluşturmaya ve ekonomik kalkınma 

stratejileri geliştirmeye neden olmaktadır. Bu çabalar, yüksek teknolojili işletmelerin oluşması yoluyla 

ekonomik büyümeye katkı sağladığından teknolojinin ticarileştirmesini kamu ve özel sektörlerle etkileşimli 

olarak yürüten teknokentleri yaratmaktadır (Smilor vd., 1989:49). 

İnovatif ürün (mal & hizmet) ihracatının faydaları arasında, farklılaştırılmış ürün ve hizmetlerin 

geliştirilmesini, kalitenin iyileştirilmesini, maliyetlerin düşürülmesini ve teknolojik değişikliklere ve çevresel 

belirsizliğe yanıt verecek şekilde iç yapıların ayarlanmasını, böylece rekabet avantajları ve pazar gücünün 

ortaya çıkmasını ve işletmeye dış pazara giriş ve dış pazarda büyüme kolaylığı sağlamaktadır. Ek olarak, 

yenilik yapan firmalar, yenilik yapmayan firmalara göre ihracat pazarlarını keşfetmek için daha güçlü 

teşviklere sahiptir (Pla-Barber ve Alegre, 2007). İnovasyon maliyetli ve risklidir ve istenen çıktı her zaman 

garanti edilmez. Bu nedenle inovatif ürün ihracatı önemli görülmektedir (Wu vd., 2020). 

İnovasyonun merkezi olan teknokent yapıları teknoloji transferi noktasında ihracatı desteklemektedir. 

İhracat-inovasyon arasında literatürde pozitif ilişkili çalışmalar bulunmaktadır (Dai vd., 2018; Bodlaj vd., 2020; 

Edeh vd., 2020). İhracat performansı işletmelerin dış pazarlardaki başarısını açıklamaktadır (Çavuşgil ve Zou 

1994; Cadogan vd., 2002). Teknokentlerde faaliyet gösteren inovatif işletmelerin ihracat performansı merak 

konusudur. 

Literatürde araştırmacıların ihracat performansı ölçümü üzerinde birtakım belirleyicileri kullanması olumsuz 

ve karmaşık bir yapı oluşturmuştur. Bunun ilk nedeni değişkenlerin ilişkisel olarak birbirinden bağımsız 

olması ve seçilmiş boyutlarda birtakım değişkenlerle ölçüm yapılmasıdır. İkinci neden çalışmaların farklı 

zaman-mekân-sektör ve koşullarda değişen çevresel unsurlarda ölçülmesidir. Son neden ise çalışmaların 

metodolojileri-tasarımları çeşitlilik göstermekte ve tutarsız olmaktadır (Leonidou, vd., 2002: 52-53). 

Araştırmanın ana yapısını oluşturan belli başlı sorular şunlardır: İnovatif ürünlerin ihracat performansına 

etkisi nasıl olmuştur? Teknoloji şirketlerinin ihracat performansı hangi değişkenlere bağlıdır? İlgili 

işletmelerin inovasyon ve ihracat süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Bu işletmelere inovasyon ve 

ihracat süreçlerinde verilen teşvik/desteklerin etkinliği nasıldır? Bu sorulardan hareketle tezin amaçları; 

Ankara teknokentlerinde faaliyet gösteren işletmelerin ihracat performansını etkileyen parametreleri 

saptamak, bu teknoloji şirketlerinin inovasyon ve ihracat faaliyetleri hakkında bilgi elde etmek, üretmiş 

oldukları inovatif ürünlerin ihracat performansını artırma etkisini ölçmek, inovasyon ve ihracat süreçlerinde 

verilen devlet desteklerinin etkililiğini ölçmek ve firmaların inovasyon ve ihracat süreçlerinde karşılaştıkları 

sorunları derinlemesine görüşme yoluyla tespit etmektir. 

Çalışmada, ihracat performansı ölçümündeki hangi belirleyicilerin teknokentlerde yer alan teknoloji şirketleri 

için geçerli/anlamlı olacağının tespiti üzerine odaklanılmıştır. Araştırma, konunun ve öneminin 

vurgulanması, amaçların açıklanması, kapsamı, yöntemi, sınırlılıklarının belirtilmesi ve etik yönünün 

sağlanması ile tamamlanmıştır. 

Çalışmada ilk olarak inovasyon kavramına değinilmiştir. Daha sonra ihracatı etkileyen inovasyon türlerine, 

literatürde yer alan ve ihracat belirleyicilerinin temel alındığı teorilere ve ihracat performansını objektif ve 

subjektif ölçütlerle ölçen belli başlı ölçeklere yer verilmiştir. Ardından araştırmanın yöntemi ve analizi 

açıklanmıştır. Araştırmanın bulgularına ve sonuçlarına ilişkin bilgiler aktarılmıştır. Çalışmanın son 

bölümünde araştırmanın sonuçlarına yer verilerek, ihracat performansı ölçümünde yapılması gerekenler 

açıklanmıştır. Ek olarak gelecekte çalışma yapacak olan araştırmacılara, teknokent firmalarına önerilerde 

bulunulmuştur. 

2. Literatür İncelemesi 

Bu bölümde ihracatı etkileyen inovasyon türleri, teoriler ve ihracat performansını ölçümleyen ölçeklere yer 

verilmiştir. 
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2.1. İnovasyon Türleri 

Yeni fikirleri ve değişiklikleri tanıtmak olan inovasyon; dünyaya yeni (bir icat) ya da bir firmaya yeni (icatlar, 

taklitler ve uyarlamalar) değişiklikleri ve fikirleri ifade eder (Webster, 2004: 734). 

İnovasyon yenilik yaratabilmenin yanı sıra sosyal bir değer ortaya koyabilme faaliyetini de ele alan, önemli 

örgütsel bir süreç ve çıktıdır (Kim, Song ve Nerkar, 2012: 1189). İnovasyonu değerlendirebilmek için 

inovasyonun türlerinin incelenmesi gerekmektedir. Buchheim, Krieger ve Arndt (2019) çalışmasında, 

inovasyon türlerinin arasındaki ayrımın ortaya konması gerektiğini vurgulamaktadır ve onlara göre 

inovasyon türlerini açıklamak etkilerini anlamlı bir şekilde ölçmeye imkân vermektedir. 

İnovasyon kavramı birçok bakış açılarıyla ele alınmış farklı disiplinlerde çalışılan bir konu olmuştur. Bu 

sebeple inovasyonu açıklamak, tek bir sistemde sınıflandırmak oldukça zordur. İnovasyon türleri arasındaki 

ayrımlar üzerine tam bir fikir birliği oluşmamıştır. Çalışmada TÜİK 2016-2018’e verilerine göre, Türkiye’de en 

çok görülen ürün-süreç-pazarlama ve organizasyonel inovasyonudur. Bu nedenle ürün-süreç-pazarlama ve 

organizasyonel inovasyon ışığında çalışmalara değinilmiştir. 

İnovasyon-ihracat çalışmalarında, inovasyonun ülkenin ihracat eğilimi üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. 

Bununla birlikte, farklı etkilere ilişkin oldukça az bilgi bulunmaktadır. Farklı inovasyon türlerinden: Ürün 

inovasyonu mu yoksa süreç inovasyonu mu ihracat eğilimini etkilemektedir? Yıkıcı inovasyonlar (tamamen 

yeni ürünler) mı pazardaki artan inovasyonlar mı daha önemlidir sorularından hareketle Dohse ve Niebuhr 

(2018:182) inovasyon türlerinin ihracat üzerindeki etkisini araştırmıştır ve süreç inovasyonunun önemli 

olduğunu vurgulamıştır.  

Gomes ve Silva (2018) tedarikçi ve müşteri katılımında ürün inovasyonunun değerini açıklamışlar ve 

işletmelerin sektörel çevresindeki etkinliğine dikkat çekmişlerdir. 

Ganzer, Chais ve Olea (2017) çalışmasında pazarlama inovasyonu için, ürün, fiyat, tanıtım, dağıtım ve pazar 

gibi bazı pazarlama öğelerinde önemli gelişmeler sağlanması durumu olduğunu vurgulamaktadır. 

Wang ve Zatzick (2019) organizasyonel inovasyonu açıkladığı çalışmasında, yeni ürünlerin mevcut 

ürünlerden kullanım amacı bakımından önemli bir farklılığa sahip olması, yöntemsel yenilikler ve performans 

iyileştirme, yükseltme gibi unsurlara dikkat çekmiştir. 

2.2. Teoriler 
Literatürdeki çalışmalarda ihracat performansı çoğunlukla belirli teoriler çerçevesinde çalışılmıştır. Bu 

teorilerin vurguladığı birtakım belirleyicilerin ihracat performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir.  

▪ Yapı-Davranış-Performans Yaklaşımı: Bu teoriye göre fiyat ile fiyat dışı davranış belirleyicileri; yapısal 

pazar özellikleri ve performans arasındaki ilişkiyi açıklarken çevre etkisini değerlendirmektedir. Yapı-

davranış performans teorisinde iki farklı görüş bulunmaktadır. Bunlardan biri; yapının performansı 

etkilediğini savunan kesimdir. Diğeri ise performanstan yapıya doğru bir akışın varlığını ileri süren 

kesimdir. İhracat performansı çalışmaları yapı-davranış-performans yaklaşımını birçok kez temel almıştır 

(Çavuşgil ve Zou, 1994; Carneiro vd., 2011, Ruzo vd., 2011). 

▪ Kaynak Tabanlı Yaklaşım: Bu teoride işletmelerin sahip olduğu tüm kaynakların ve yeteneklerinin etkisi, 

rekabetçi bir fark yaratması nedeniyle işletme performanslarında temel bir güç olarak kabul edilmektedir. 

Finansal kaynaklar, fiziksel kaynaklar, insan kaynağı, yenilik kaynağı, teknolojik kaynaklar, örgütsel 

kaynaklar, kültürel yetenekler ve işlevsel beceriler önemli görülmektedir. İhracat performansı 

çalışmaları bu yaklaşımla incelenmiştir (Imran vd., 2018; Toften, 2005; Haahti, vd., 2005; Cooper ve 

Kleinschmidt, 1985). 

▪ Endüstri Tabanlı Yaklaşım: Teoride öne çıkan dışsal özellikler işletmelerin endüstri-piyasa ilişkisini 

açıklamaktadır. Endüstri yapısı, sektörün çekiciliği (ikame ürünler, rakipler, sektördeki olası fırsat ve 

tehditler) gibi belirleyicilerle rekabet kuralları farklılaşmaktadır. Endüstri özelliklerinin ihracat 

performansı üzerindeki etkisini incelemiştir. Pazar yapısı, piyasa özellikleri, pazar çekiciliği-ihracat 

performansı ilişkisi incelenmiştir (Mavrogiannis vd., 2008; Madsen, 1989). 

▪ Durumsallık Yaklaşımı: Bu teoride evrensel bir yöntem yoktur ve işletmenin gücüne, çevresel 

koşullarına göre en iyi yöntem değişiklik göstermektedir. Her işletmenin koşulları farklıdır bu nedenle 
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işletmeler amaçlarını, stratejilerini, planlarını kendi koşullarına odaklanarak düzenlemek zorundadır. Bu 

kapsamda özellikle çevresel faktörlerin işletmelerin ihracat performanslarına etkisi incelenmiştir (Çavuşgil 

ve Zou, 1994). 

▪ Dinamik Kabiliyetler Yaklaşımı: Bu teoride kabiliyetlerin dinamik bir yapıda olması sürekli bir 

yenilenme barındırması teknoloji, çevre, rekabet koşullarının değişiminde hızlı bir uyum sağlama aracı 

olarak görülmektedir. Bu nedenle teoriye göre esas olan kabiliyetlerin yenilenmesidir. Dinamik kabiliyetler 

yaklaşımının inovasyonu konu alan çalışmalarda temel oluşturduğu görülmektedir (Xiao vd., 2020; 

Pundziene vd., 2020). Dinamik kabiliyetler yaklaşımına göre ihracat performansının ölçümünde işgören 

yeteneğinin bilgi ve tecrübesi, eğitimlerin sürekliliği gibi belirleyicilerin etkisi değerlendirilmiştir 

(Rodríguez ve Orellana, 2020). 

2.3. Ölçekler 

İhracat performansının ölçümünde kullanılan temel ölçekler; EXPERF Ölçeği, APEV Ölçeği, STEP Ölçeği ve 

NEP Ölçeği’dir. Bu ölçeklerin ortak noktası ihracat performansının memnuniyet üzerinden ölçülmesidir. 

Memnuniyetin algısal olarak ölçülmesi performansın farklı yorumlanmasına sebep olmaktadır. 

EXPERF ölçeği, Zou vd. (1998) tarafından ABD’de 1.024 ve Japonya’da 1.189 ihracatçı firmanın içinden 

örneklem oluşturularak üç boyutta (finansal ihracat performansı, stratejik ihracat performansı ve ihracat 

kanalının tatmini) memnuniyet ölçmektedir. Bu ölçek, subjektif ölçütler kullanılarak likert tipinde 

geliştirilmiştir. 

APEV ölçeği ise İngiltere ‘de ihracatçı firmalara EXPERF ölçeğinin katkısıyla Lages vd. (2005) tarafından 

geliştirilerek uygulanmıştır. 111 ihracatçı firmanın ihracat performansları yıllık bir değerlendirme ile 5 farklı 

boyutta (yıllık ihracat kanalı finansal performansı, yıllık ihracat kanalının stratejik performansı, yıllık ihracat 

performansına ait memnuniyet, ihracat kanalının yıllık ihracat operasyonlarına katkısı ve yıllık ihracat 

kanalının başarısı) likert tipinde sadece dördüncü boyut %0-100 aralığında bir sınıflama ile ölçülmüştür. 

STEP ölçeği kısa vadeli (1 yıl) olarak ölçülmek istenen ihracat performansı ölçeğidir. 519 Portekiz, 111 İngiliz 

ihracat firması yöneticileri ile iki ülkede gerçekleştirilmiştir. Bu ölçekteki subjektif ölçütlerin yönetsel kararlar 

ve planlar için önemli olduğu düşünülmektedir (Lages vd., 2004). 

STEP ölçeğinde 3 boyut (kısa dönemli performans iyileştirme memnuniyeti, kısa vadeli ihracat yoğunluğunun 

iyileştirilmesi, beklenen kısa vadeli performans iyileştirilmesi) bulunmaktadır ve likert tipi ölçek 

kullanılmaktadır. 

 

NEP ölçeği, Lages vd., (2009) sübjektif ve yönetici algılarına yönelik ölçütlerin kullanıldığı ihracat performansı 

ölçeğidir. 112 Portekiz ihracat firmasına 7’li likert tipinde beş boyuttan oluşan sorular sorulmuştur, sanayi, 

kalite yöneticilerinin cevaplanması istenmiştir. 

Literatürde çok fazla ihracat performansı ölçeğinin bulunması ve ölçeklerdeki boyutların bazı örneklemlerde 

anlamsız kalması sorun yaşanmasına neden olmaktadır.  

Tablo 1. İhracat Performansı Ölçekleri 

CZ Ölçeği 

Çavuşgil ve Zou 

(1994) 

▪ İhracat girişimlerinin iş performansı 

▪ Stratejik hedeflere ulaşma algısı 

▪ İlk 5 yılda ortalama satış büyümesi 

▪ Girişimin ilk 5 yılında ortalama kârlılık 

▪ Girişimin genel “algılanan başarısı” ölçüsü 

EXPERF Ölçeği 

Zou vd., (1998) 

▪ Kültürlerarası genelleştirilmiş ihracat performans ölçüsü 

▪ Finansal ihracat performansı 

▪ Stratejik ihracat performansı 
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▪ Algılanan ihracat başarısı 

STEP Ölçeği 

Lages ve Lages 

(2004) 

▪ Kısa vadeli ihracat performansının uluslararası yönetimsel kararı 

▪ Kısa vadeli performans iyileştirmeden memnuniyet 

▪ Kısa vadeli ihracat yoğunluğu artışı 

▪ Beklenen kısa vadeli performans artışı 

MKK Ölçeği 

Morgan vd., (2004) 

▪ Girişim performansını rakiplere göre dışa aktarma 

▪ Ekonomik performans 

▪ Distribütör ilişki performansı 

▪ Son kullanıcı ilişkisi performansı 

APEV Ölçeği ve 

PERFEX Puan Kartı 

Lages vd., (2005) 

▪ Bir ihracat girişiminin yıllık performansı 

▪ Yıllık ihracat girişimi finansal performansı 

▪ Yıllık ihracat girişimi stratejik performansı 

▪ İhracat girişiminin yıllık ihracat operasyonlarına katkısı 

▪ Yıllık ihracat girişimi genel performansından memnuniyet 

AEP Endeksi 

Diamantopoulos ve 

Kakkos (2007) 

▪ Genel ihracat performans endeksi 

▪ İhracat hedefleri 

▪ Referans çerçeveleri 

▪ Zaman ufukları 

Geçmiş İhracat 

Performans Ölçeği 

Lages vd., (2008c) 

▪ Bir önceki yılın ihracat performansı 

▪ Önceki yıl ihracat performansındaki başarı 

▪ Önceki yıl ihracat yoğunluğu 

▪ Bir önceki yılın ihracat performansından memnuniyet 
 

Kaynak: Lages vd., (2009: 347); tablo kaynaktan yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Zou ve Stan, (1998: 343) ihracat performansı belirleyicilerini içsel ve dışsal faktörler olmak üzere 

sınıflandırmıştır. Bu belirleyiciler objektif ölçütler ve subjektif ölçütlerden oluşmaktadır. Litaratürde 

geliştirilen ölçeklerin karma (objektif ve subjektif) ölçütler içerdiği görülmektedir (Tablo 1.). İhracat 

performansının ölçülmesinde karşılaşılan farklılıklar, farklı sonuçlar genel ihracat performansı ölçümlerinin 

yapılması gerektiğini ve araştırmacıların ölçek geliştirmelerinin gerekliliğini doğurmuştur. Fakat çok boyutlu 

ölçeklerde de bazı ölçütlerden zayıf bulgular elde edilmektedir.  

3. Yöntem 

Araştırmada nitel analiz yöntemine başvurulmuştur ve araştırma durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. 

Durum çalışmasında amaç bir veya daha fazla durumu kendi sınırları (ortam, bireyler, gruplar, mekân, zaman 

vb.) içinde bütüncül olarak (nicel-nitel yaklaşımlarla) analiz etmektir (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 73). 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Araştırmanın temel amacı, Ankara teknokentlerinde faaliyet gösteren inovatif işletmelerin ihracat 

performansı incelemektir. Bu temel amaçtan üç alt amaç oluşturulmuştur. Bunlar; 

1. Bu teknoloji şirketlerinin Ar-Ge/ inovatif ürün ihracatını etkileyen belirleyicileri tespit etmek. 

2. İlgili şirketlerin inovasyon ve ihracat süreçlerinde karşılaştıkları sorunları tespit etmek. 
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3. İlgili şirketlere inovasyon ve ihracat süreçlerinde verilen teşvik ve desteklerin etkinliğini ölçmek. 

Teknokentlerde faaliyet gösteren işletmelerin inovatif ürün ihracatı merak konusudur. İhracat performansı 

Ankara ilindeki teknokentler örnekleminde daha önce araştırılmamıştır. Bu nedenle özgündür ve ihracat 

performansı ölçümünde hazır ölçeklerle yapılan ölçümlerde bazı belirleyicilerin anlamsız olması sorunlarına 

tespit edilen belirleyicilerin çözüm sağlaması araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. 

3.2. Araştırmanın Kısıtları 
Araştırma zaman kısıtı nedeniyle Ankara ili içinde yer alan 10 bölgeden (Ankara Üniversitesi Teknokent, 

Bilkent Cyberpark, Gazi Teknopark, Teknohab-Gazi, Hacettepe Teknokent, ODTÜ Teknokent, Ostim 

Ekopark, Teknopark Ankara, Aso Teknopark, ASBÜ Sosyokent) aktif olarak faaliyet gösteren 6 bölgedeki 

ihracatçı işletmeler ile yapılmıştır. 

3.3. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evreni, Ankara ilindeki üniversitelere bağlı teknokentlerde faaliyet gösteren ihracatçı 

işletmelerin tümü olarak belirlenmiştir. Teknokent yönetimlerinden alınan listeler dahilinde ihracatçı 

işletmelerin sayısı toplam 72’dir. 9 işletme teknokent yerleşkesinden ayrılmış olduğundan, 1 işletme ihracat 

yapmadığından, 8 işletme de ofis dışında faaliyet gösterdiğinden (il dışında) yüz yüze görüşme 

gerçekleştirilememiştir. Görüşmeyi kabul etmeyen 10 işletmeden çeşitli nedenlerden (yetkilisi yurt dışında 

olan, yetkilisi izinde olan, sağlık sorunu vb.) dolayı randevu alınamamıştır. Nitel çalışmalarda, birincil amaç 

genelleme yapmak yerine olguları derinlemesine incelemek olduğundan ulaşılan 44 işletme ile görüşme 

gerçekleştirilmiştir. 

3.4. Veri Toplama Yöntemi 
Araştırmanın veri toplama aracı görüşme formu, veri toplama yöntemi yapılandırılmış görüşmedir. 

Teknokentlerde faaliyet gösteren inovatif işletmelerin yetkili kişileri ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın verileri 2019 Aralık ayında toplanarak saha çalışması tamamlanmıştır. 

3.5.  Araştırmanın Etik Boyutu ve Pilot Uygulama 
Araştırma, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne sunulmuş, ilgili 

etik kurulda onaylanarak kabul edilmiştir. Daha sonra Orta Anadolu İhracatçılar Birliği’nden izin alınarak 

teknokente yerleşmiş ihracatçı işletmelerin sayısı ve teknokent yerleşke adreslerinin bilgisi elde edilmiştir. Bu 

bilgilere göre, T.C. Teknoloji Bakanlığı Teknokentler Daire Başkanlığı biriminden izin alınarak araştırmanın 

yapılabilmesi için teknokentlerin yönetim birimleri ile iletişime geçilmiştir.  

ODTÜ Teknokent yönetimi ile görüşmede bir Gizlilik Anlaşması imzalanmıştır. ODTÜ Teknokent, Bilkent 

Cyberpark, Gazi Teknopark, Ankara Teknokent, Hacettepe Teknokent ve Teknopark Ankara yönetimleri 

aracılığıyla ihracatçı işletmelerle görüşme gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze görüşme gerçekleştirilen bütün 

işletme yetkililerinin ayrıca sözel onayları alınmıştır.  

Görüşme formu oluşturulduktan sonra soruların test edilmesi için ODTÜ Teknokent işletmeleri ile pilot 

uygulama yapılmıştır ve gerekli koşulların sağlanması ile geniş katılımlı uygulamaya geçilmek üzere form 

kesinleştirilmiştir. 

4. Bulgular 

Çalışmada ilgili inovatif işletmelerin ihracat performanslarını etkileyen ölçütler, inovasyon ve ihracat 

süreçlerini etkileyen ölçütler ile bu süreçlerde karşılaştıkları zorluklar/kolaylıklar ve bu süreçlerde verilen 

teşvik ve desteklerin etkinliği hakkında bulgular elde edilmiştir. 

Bulgular belirli temalar çerçevesinde raporlaştırılmıştır. Geçerlilik-güvenilirliliği sağlanması için literatürdeki 

ölçütlerle karşılaştırılarak tutarlılık incelemesi ve teyit incelemesi yapılmıştır. 

Görüşme gerçekleştirilen inovatif işletmelerin yetkililerinden kendilerine ve işletmelerinin sahip olduğu 

teknoloji anlayışına ve aktif oldukları sektör yapısına ait bilgiler elde edilmiştir. 
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Tablo 2. İnovatif İşletmelerin Faaliyette Bulundukları Sektörler 

▪ Teknoloji Yazılım 

▪ Yapay Zekâ 

▪ Blockchain 

▪ Fintech 

▪ Savunma-Çevre-Enerji 

▪ BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) 

▪ Yaşam Bilimleri, Danışmanlık 

▪ BiyoTeknoloji 

▪ Genetik 

▪ Siber güvenlik 

▪ Nanoteknoloji 

▪ Big Data 

▪ Optik 

▪ Nesnelerin İnterneti 

▪ Oyun 

▪ Sağlık 

▪ Telekominikasyon 

▪ Havacılık uzay teknolojileri 

▪ Kripto para 

▪ Ödeme sistemleri 

▪ İnsansız otonom sistemler 

▪ Otomasyon 

▪ Ziraat-Veteriner 
 

Tablo 2’de görüldüğü üzere teknokentler yerleşkelerindeki inovatif şirketlerin faaliyette bulundukları 

sektörler teknoloji alt sektörleridir. 

Teknokentlerde faaliyet gösteren bu inovatif işletmeler yazılım ve donanım veya her ikisinin de bulunduğu 

ürün ihracatını gerçekleştirmektedir. Bu işletmelerin teknokent yerleşkesinde faaliyet göstermelerinin temel 

şartı Ar-Ge/inovasyon projesi gerçekleştirmeleridir. 

Tablo 3. İnovatif İşletmelerin Demografik Özellikleri 

Faaliyet Süreleri f % 

0-5 yıl 13 29,5 

6-10 yıl 7 15,9 

11-15 yıl 14 31,8 

16-20 yıl 3 6,8 

≥ 21 7 15,9 

Çalışan Sayısı f % 

1-10 kişi 14 31,8 

11-50 kişi 20 45,5 

51-100 kişi 5 11,4 

101-249 kişi 4 9,1 

≥ 250  1 2,3 

İşletme yapısı/türü f % 

Girişimci-Kuluçka 5 11,4 

Mikro KOBİ 7 15,9 

KOBİ 31 70,5 

KOBİ Üstü 1 2,3 

Küresel 0 0 

İhracat Tecrübesi (Yıl) f % 
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1-5  23 52,3 

6-10  14 31,8 

11-20  6 13,6 

≥ 21 1 2,3 

İhracat Yapılan Ülke Sayısı f % 

1-3  20 45,5 

4-10  10 22,7 

11-20  4 9,1 

21-50  2 4,5 

≥ 51 8 18,2 

İhracat Oranı (%) f % 

< 10 10 22,7 

10-19 6 13,6 

20-29 4 9,1 

30-39 5 11,4 

≥ 40  19 43,2 

Ar-Ge Bütçesi Yatırımı/Ciro (%) f % 

Bütçe ayrılmıyor/yok 0 0 

1-5 0 0 

6-10 5 11,4 

11-20 6 13,6 

21-40 14 31,8 

≥ 41  19 43,2 
 

Tablo 3’de görüldüğü gibi teknokentlerde faaliyet gösteren inovatif işletmelerin demografik özelliklerine 

ilişkin yüzde ve frekanslara yer verilmiştir.  

Görüşmeye katılan teknokentlerdeki inovatif işletmelerin %31,8’i en çok 11-15 yıl arasında faaliyet 

göstermektedir. İlgili işletmelerin %45,5’i 11-50 kişi istihdam etmektedir. Bu inovatif işletmelerin yapısı 

çoğunluk sırasına göre KOBİ, mikro KOBİ, girişimci-kuluçka ve KOBİ üstü olarak değişiklik göstermektedir. 

Görüşmeye katılan işletmeler içinde küresel düzeyde bir işletme bulunmamaktadır.  

Katılımcı inovatif işletmelerin %52,3’ü 1-5 yıl aralığında ihracat deneyimine sahiptir. İlgili işletmelerin 

%45,5’inin ihracat yaptığı ülke sayısı 1-3 arasında değişmektedir. Bu işletmelerin ihracatlarının geniş bir 

lokasyona dağılmadığı görülmektedir. Katılımcı işletmelerin 19’nun ihracat oranı %40 ve üzerindedir. Ek 

olarak Ar-Ge bütçesi yatırım tutarı cirolarının %41 ve üzerinde olan 19 işletme bulunmaktadır. Ar-Ge bütçesi 

yatırımı yapmayan işletme yoktur. 

Tablo 4. İnovatif İşletmelerin İhracat Performansını Etkileyen Ölçütler 

Ana Tema Ölçüt f 

İnovatif bilgi /fikir /patent/ proje uygulanması %100(tamamı) 30 

Ar-Ge bütçesindeki artış oranı %1-20 28 

Tecrübelerin firmaya fayda oranı %76-100 33 

İnovatif ürün ihracatı/ Toplam satış %0-20 17 

İnovatif ürün ihracatı/ Ciro %1-20 16 

İnovatif ürün ihracatı toplam kârdaki etki oranı %1-20 15 

İnovatif bilgi üretiminin ihracat pazarı üzerindeki büyüme etki oranı %81-100 22 

İnovatif ürünün müşteri memnuniyeti üzerindeki etki oranı %100 37 
 

Araştırmada ilgili işletmelere yıl boyunca kaç inovatif bilgi /fikir /patent/ proje ürettikleri sorusu sorulmuştur 

ve verilen yanıtların (Proje>İnovatif bilgi/fikir> Patent) sonucunda işletmelere üretilen bu inovatif 

bilgi/fikir/patent/projelerin kaç tanesi uygulanabiliyor sorusu yöneltilmiştir. Tablo 4’de görüldüğü gibi 
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araştırmaya katılan firmaların 30’u üretilen inovatif ürünün tamamını uygulamıştır. İşletmelerin yıllık bazda 

Ar-Ge bütçesindeki artış oranının belirlenmesi amacıyla sorulan soru neticesinde enflasyon oranında artış ve 

%1-20 oranında artış yapıldığını ifade eden 28 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin 33’ü tecrübelerin sağladığı 

faydayı %76-100 oranında belirtmişlerdir. Araştırmada işletmelerin 17’sinin inovatif ürün ihracatları toplam 

satışlarının %0-20 aralığında, işletmelerin 16’sının inovatif ürün ihracatı toplam cirolarının %1-20 

aralığındadır. İşletmelerin 15’i inovatif ürün ihracatının toplam kârlarındaki etkisini %1-20 olduğunu 

söylemektedirler. İnovatif bilgi üretiminin ihracat pazarını büyütebilme etkisi olup olmadığının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Sorulan soru neticesinde işletmelerin 22’si tarafından %81-100 aralığında büyüttüğü ifade 

edilmektedir. Son olarak işletmelerin 37’si inovatif ürünlerinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etki oranını 

%100 olarak belirtmişlerdir. 

Tablo 5. Teknokentlerde Faaliyet Gösteren İşletmelerin İnovasyon ve İhracat Süreçlerini Etkileyen 

Ölçütler 

Ana Tema Anahtar Faktör f 

İş Birliği Müşteriler 34 

Eğitim Evet 36 

Tutundurma Faaliyeti Tercihi Fuar Katılımı 33 

Fiyatlandırma Politikaları Orta 23 
 

Araştırmada işletmelere inovatif bilgi üretiminde iş birliği yaptığı unsurları tespit etmek amacıyla sorulan 

soru neticesinde 34 işletmenin en çok müşteriler ile iş birliği içinde olduğu bulunmuştur. İşletmelerin 

personeli için inovasyona yönelik eğitim süreçleri değerlendirilmiştir. Sadece 8 işletmenin eğitimden 

faydalanmadığı görülmektedir. İşletmelerin tutundurma faaliyetleri çerçevesinde en çok yurt dışı fuar 

katılımını tercih ettikleri tespit edilmiştir. Diğer bir nokta ise işletmelere inovatif ürünlerinin 

fiyatları/fiyatlandırma politikalarını ihracat performanslarını nasıl etkilediği konusu olmuştur. Verilen 

yanıtlara göre orta: 23, yüksek: 17, düşük: 4 işletme bulunmaktadır. 

Tablo 6. Teknoloji İşletmelerinin İnovasyon ve İhracat Süreçlerinde Yaşadığı Zorluk/Kolaylık 

Ana Tema Alt Tema Anahtar Faktör f 

Zorluk İnovasyon sürecinde karşılaşılan zorluk Bütçe, Teşviklerdeki 

Gecikmeler 

19 

Zorluk İnovatif ürün ihracatında karşılaşılan zorluk Müşteri Bulma 9 

 

Kolaylık İnovatif bilgi ihracatı sürecinde yaşanan kolaylık 

(İhracat pazarını tanıma stratejisinin sağladığı) 

Fiyat Adaptasyonu/ 

Fiyat Belirleme 

27 

 

Tablo 6.’da araştırmaya katılan işletmelerin 19’unun inovasyon süreçlerinde karşılaştığı zorluk ilk sırada 

bütçe, ikinci olarak teşviklerdeki gecikmelerdir. İhracat süreçlerinde ise en çok karşılaşılan zorluk müşteri 

bulma zorluğu olmuştur. Katılımcı işletmelere ihracat pazarını tanımak inovatif bilgi ihracatında sağladığı 

kolaylıkların tespitinde en çok fiyat adaptasyonu/fiyat belirleme kolaylığı sağladığı belirlenmiştir. 

Tablo 7. Teknoloji İşletmelerinin İnovasyon ve İhracat Süreçlerinde Verilen Teşvik ve Destekler 

Ana Tema Ölçüt f 

TÜBİTAK/KOSGEB/AB Fonlarından yararlanma Evet 34 

TÜBİTAK/KOSGEB/AB Fonlarından yararlanmaya devam etme Evet 31 

Teşvik/Desteklerin ihracat üzerindeki etki oranı %1-20 19 
 

Tablo 7.’de görüldüğü üzere katılımcı işletmelerin 34’ü teşvik ve desteklerden yararlanmıştır. 10 işletme hayır 

yanıtını vermiştir. İşletmelerin 31’i teşvik ve desteklerden yararlanmaya devam etmektedir. İlgili işletmeler 

için bu durum sürdürülebilir bir süreç oluşturmaktadır. İşletmelerin 19’u için teşvik/desteklerden 

yararlanması ihracatı %1-20 aralığında etkilemektedir. 
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5. Sonuç ve Tartışma 

Araştırmada üniversitelere bağlı teknokentlere faaliyet gösteren inovatif işletmelerin ihracat performansları 

betimsel analiz ile incelenmiştir. 

Bu çalışma kapsamında teknokentlerdeki inovatif işletmelerin ihracat performansının nasıl olduğu 

sorusundan yola çıkarak “Teknoloji şirketlerinin ihracat performansı hangi belirleyicilere bağlıdır? İlgili 

işletmelerin inovasyon ve ihracat süreçlerinde karşılaştıkları sorunları nelerdir? İşletmelere inovasyon ve 

ihracat süreçlerinde verilen teşvik desteklerin etkinliği nasıldır?” sorularına geçerli bir yanıt aramıştır. 

İhracat performansına yönelik araştırma yapan çalışmalarda konuyu açıklama gücü belli yaklaşımlarla/algısal 

ölçeklerle sadece memnuniyete bağlı yapıldığı için eksik kalmaktadır. Tek bir ihracat performansı ölçeğinin 

kullanılması ise birbirinden farklı sonuçlarla karmaşıklık yaratmaktadır.  Değişen/gelişen koşulları, endüstri 

şartları, farklı mekân-zaman unsurları göz ardı edilmektedir. Çalışmaların sadece KOBİ düzeyindeki 

firmalarda yapılması nedeniyle, bu çalışma inovasyonu teşvik etmede öncü olan üniversitelere bağlı 

teknokentlerde faaliyet gösteren girişimci-kuluçka/ KOBİ/ KOBİ üstü/ küresel düzeylerde olan işletmelerin 

ihracat performanslarına odaklanmaktadır. Bu amaçla, araştırma; teknokentlerde faaliyet gösteren ihracatçı 

işletmelerle yüz yüze derinlemesine mülakat yoluyla gerçekleştirilerek ve literatürdeki temel teorilerden 
(Yapı-Davranış-Performans Yaklaşımı/ Kaynak Tabanlı Yaklaşım/ Endüstri Tabanlı Yaklaşım/ Durumsallık 

Yaklaşımı ve Dinamik Kabiliyetler Yaklaşımı) yararlanılarak farklı bir yaklaşım ortaya koymaktadır. 

Çalışmada öncelikle ilgili inovatif işletmelerin ihracat performansı ölçümünde önemli belirleyiciler tespit 

edilmiştir. Bunlar; iş birliği noktasında en çok müşteriler; eğitim, tecrübe, stratejiler noktasında en çok fiyat 

adaptasyonu; tutundurma faaliyetleri noktasında ise en çok fuar katılımı yer almaktadır. Katılımcı firmaların 

tamamı iş birliği içerisinde hareket etmektedir. Araştırmaya katılan firmaların iş birliği çerçevesinde en çok 

müşteriler yanıtı verdiği görülmüştür. İşletmelere inovasyonlarını sürdürebilir kılma noktasında 

müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını anlamak katkı sağlamaktadır. Ek olarak görüşme gerçekleştirilen ihracatçı 

firmaların eğitim sürecini değerli bulduğu, personelin istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim periyotları 

oluşturdukları görülmüştür. Katılımcı işletmelerin 36’sının eğitime önem verdiği tespit edilmiştir. Diğer 

taraftan, 8 ihracatçı işletme için inovasyon geliştirme sürecinde tecrübenin değerli olduğu bu nedenle kalifiye 

personelin istihdamına öncelik verildiği ifade edilmektedir. 

Araştırmaya katılan inovatif işletmeler tarafından en çok fiyat adaptasyonun yapılmasının sebebinin ilgili 

işletmelerin inovatif ürün ihraç etmelerinden kaynaklandığı ve değişimin/gelişimin takip edilmesi 

gerektiğinden önem verildiği düşünülmektedir. Tutundurma stratejilerinin uygulanması noktasında 

işletmelerin belirli faaliyetlerde kendileri için en güvenilir ve doğru olduğuna inandıkları yöntem yüz yüze 

görüşmede belirtilmiştir. İşletmelerin büyük çoğunluğunun tutundurma faaliyeti olarak fuar katılımı 

gerçekleştirdiği görülmektedir. İşletmelerin çoğunlukla fiyat adaptasyonunu önem vermelerine ek olarak, 

işletmelere fiyatlandırma politikalarının ihracat performanslarını nasıl etkilediği sorulmuştur. Araştırmanın 

sonucu fiyatlandırma politikalarının ihracat performansı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 

Araştırma kapsamında görüşülen işletmelerin yaşadıkları inovasyon ve ihracat zorlukları belirlenmiştir. 

İnovasyon noktasında sırasıyla bütçe, teşvikteki gecikmelerdir. İhracat noktasında ise en çok müşteri bulma 

problemi yaşanmaktadır. İşletmelerin yaşadıkları zorlukların giderilmesinin performanslarını artırabilmeleri 

noktasında katkı yaratacağı düşünülmektedir. İhracat noktasında işletmelerde dış ticaret birimlerinin 

oluşması için destek verilmesi önerilmektedir.  

Ayrıca işletmelerin teşvik/desteklerden yararlandığına ve bunun ilgili işletmeler tarafından sürdürülebilir 

olduğu yönünde bir yargı bulunmaktadır. Katılımcı işletmelere teşvik/desteklerin ihracatlarını ne oranda 

etkiledikleri sorulmuştur ve işletmelerin teşvik/desteklerden yararlanması ihracat performansı üzerinde etkili 

olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bakımdan çalışma bulguları, gelişme politikası ile hareket eden 

organizasyonların ihtiyaç duyulan teknoloji-üretim araçları için maliyet-rekabet avantajı sağlamak amacıyla 

gerekli görülen teşvik politikalarından faydalanmasını desteklemektedir. Çalışma sonucunda 

teşvik/desteklerin avantajlı olmasına karşın bazı açılardan yetersiz kaldığı görülmüştür. Teşvik/desteklerden 

yararlanma sürecinde zamanın önemli görülmesi ve teşviklerdeki gecikmelerin yaşanması sıkıntılı 

bulunmuştur. İşletmelere verilen devlet desteklerinin her noktada pozitif etkileri olmayabileceği görülmüştür.  
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İnovasyon sürecinde Ar-Ge bütçesi yatırımı, inovatif fikri uygulama çalışmada anlamlı görülmüştür. Toplam 

satışlar içindeki inovatif satışların yüzdesi incelemiştir ve ilk %20’lik dilimde anlamlıdır. Son olarak ihracat 

performansı ölçümünde objektif ve sübjektif belirleyicilerden yararlanılarak satış, ciro, kârlılık, büyüme ve 

müşteri memnuniyeti üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırmaya katılan firmaların pozitif yönlü 

bir ihracat performansına sahip olduğu görülmüştür. APEV Ölçeği’nde ve STEP Ölçeği’nde yer aldığı gibi, bu 

çalışmada da ifade edilen satış, ciro, kârlılık, büyüme ve müşteri memnuniyetinin ihracat performansı 

üzerinde etkisinin olduğu yönünde bir yargı bulunmuştur.  

Araştırmada üniversitelere bağlı teknokentlerde faaliyet gösteren inovatif işletmelerin ihracat performansı 

değerlendirilmiştir. Teknokentlerde faaliyet gösteren inovatif işletmeler için esas alan inovasyondur. Bu 

nedenle ihracat yönünün arka planda kaldığı ve desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir. Görüşmelerde 

işletmelerin tamamında Ar-Ge/inovasyon birimi varken dış ticaret birimi bulunmadığı gözlemlenmiştir. Fakat 

firmalarda bu alanda bir farkındalık söz konusudur. Gelecekteki araştırmalarda ihracat performansı 

değerlendirilmesinde Ar-Ge ve ihracat personeli oranları dahil edilerek bir çalışma yapılabilir. Görüşmeye 

katılan inovatif firmaların iş birliği noktasında teknokentlerden ihracat süreçlerindeki sorunları çözmeye 

yönelik destek görmesi gerekmektedir. Ek olarak, bu çalışma Ankara merkezli aktif faaliyet gösteren 6 

teknokentte yapılmıştır. Gelecekte Ankara ili içindeki 10 teknokentinde yer aldığı bir çalışma yapılabilir. 

İhracatçı teknokent işletmeleri, üniversite-sanayi iş birliğinin esas fonksiyonlarının yanında, bulundukları 

ülkelerde ekonomik açıdan anlamlı katkılar sağlamaktadır. Toplumların refah seviyesini artıran ileri 

teknolojinin ve inovatif bilginin ticarileştirilerek ihraç edilebilmesi, nitelikteki işgünün yetiştirilmesi ötesinde 

var olmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmanın sosyal bilimlerde yapılacak benzer çalışmalara katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Amaç – Büyük oranda gelişmiş teknolojinin etkisiyle yaşamları şekillenen Z Kuşağının günümüz 

dünyasındaki satın alma davranışlarını anlamlandırmak önemli bir konu başlığıdır. Tüketicilerin 

hangi sebeplerle satın aldıklarını belirlemek adına kullanılan tüketim değerleri teorisi, tüketiciler 

tarafından ürün ve hizmetlere atfedilen değerler hakkında bilgi sağlamaya yardımcı olmaktadır. 

Buradan hareketle çalışmanın amacı Z Kuşağının tüketim değerlerini cep telefonu özelinde ortaya 

koyabilmektir. 

Yöntem – Nitel araştırma temelinde gerçekleştirilen bu çalışmanın örneklemini Muğla’nın Menteşe 

ilçesinde yaşayan Z Kuşağı bireyleri oluşturmaktadır. Araştırma verileri görüşme (mülakat) 

yöntemi ile toplanmış olup, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler sonunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz 

tekniğinden faydalanılmıştır. 

Bulgular – Araştırma bulgularına göre Z Kuşağı tüketicileri cep telefonu satın alma tercihlerinde 

başta fonksiyonel değer olmak üzere yenilik değeri ve durumsal değeri ön planda tutmaktadır. 

Duygusal değerin satın alma tercihlerinde kısmen fonksiyonel değere bağlı olarak anlam kazandığı, 

sosyal değerin ise oldukça düşük bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Tartışma – Tüketim değerleri ile alakalı elde edilen bulguların büyük bir kısmının Z Kuşağının satın 

alma davranışları ile ilgili literatürü desteklediği görülmektedir. Araştırma sonucuna göre özellikle 

fonksiyonel ve yenilik değerinin yüksek olması nedeniyle, şirketlerin öncelikli olarak bu değerlere 

odaklanmasının, Z Kuşağının tüketim tercihlerine ilişkin en güçlü yatırım olacağı söylenebilir. 
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Purpose – It is an important topic to make sense of the purchasing behavior of Generation Z, whose 

lives are largely shaped by the influence of advanced technology. The consumption values theory 

used to determine for what reasons consumers buy helps to provide information about the values 

attributed by consumers to products and services. From this point of view, the aim of the study is to 

reveal the consumption values of Generation Z specific to mobile phones. 

Design/methodology/approach – The sample of this study, which is carried out on the basis of 

qualitative research, consists of Z Generation individuals living in Menteşe district of Muğla. The 

research data were collected by interview method and semi-structured interview form was used as 

data collection tool. Descriptive analysis technique was used to analyze the data obtained from the 

interviews. 

Findings – According to the research findings, Generation Z prioritizes especially functional value, 

innovation value and situational value in mobile phone purchase preferences. It is seen that 

emotional value gains meaning partially depending on functional value and social value has a very 

low effect in purchasing preferences. 

Discussion – It is seen that most of the findings related to consumption values support the literature 

on Generation Z's buying behavior. According to the results of the research, it can be said that the 

focus of companies on these values will be the strongest investment regarding the consumption 

preferences of the Generation Z, since the functional and innovation value is significant. 
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Giriş 

Belirli zamanlarda meydana gelen başta teknolojik olmak üzere sosyal, ideolojik, ekonomik, politik veya 

bilimsel değişimler insanların kişilik ve davranışlarını etkilediği gibi tüketim olgusuna da doğrudan etkide 

bulunmaktadır. Satın alma ve tüketim davranışları, Odabaşı ve Barış’ın (2007) da belirttiği üzere insanların 

ortaya çıkardığı bir değer vasıtasıyla gerçekleştiğinden tüm bu değişkenlerin tüketim eylemine konu olan 

ürün veya hizmetlere yansıması ve tüketimdeki değer boyutlarını etkilemesi de olağan bir durum olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler, tüketicileri etkilemek için pazarlama programlarını bu değerler üzerine 

şekillendirerek, pazara sundukları ürün veya hizmetler ile tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilirler 

ancak kuşak olarak nitelendirilen ve doğdukları yılların içinde bulundukları mevcut şartlarından etkilenip, 

benzer birtakım özellikler gösteren insanların bağımsız karakteristik özellikleri ve tüketim tercihlerinin 

olduğu da unutulmamalıdır. Bu çerçevede, farklı kuşaklara ait insanların tüketimlerinde ortaya çıkardıkları 

değerlerin de birbirinden farklılık göstereceğinden yola çıkarak teknoloji ve dijital çağın en ihtişamlı 

dönemlerinde dünyaya gelen Z Kuşağının tüketim değerlerini anlamlandırmak çalışmanın temel amacını 

oluşturmaktadır. Günümüz genç nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan Z Kuşağı tüketicilerine ait 

tüketim değerlerinin incelenmesinin yanı sıra elde edilen bilgiler ışığında işletmelerin, hedef kuşağa yönelik 

ürün/hizmet planlamasına katkı sağlayacağı düşüncesi de araştırmanın diğer bir amacına hizmet etmektedir. 

Güncelliğini koruyan tüketim değerleri konusu üzerine dünya literatüründe birçok çalışma bulunmasına 

rağmen, Türkçe literatürde tüketim değerleri konusuna yönelik araştırmaların oldukça sınırlı olduğu; Z 

Kuşağının tüketim değerlerinin belirlenmesine yönelik ise bir çalışma yürütülmediği görülmektedir. Bu 

çalışma ile literatürdeki söz konusu boşluğun doldurulması hedeflenmektedir. 

Kuşak Kavramı ve Z Kuşağı 

Kuşak kavramı ile ilgili ilk bilimsel araştırmalar ünlü Fransız sosyolog ve filozof Auguste Comte tarafından 

1830 ile 1840 yılları arasında gerçekleştirilmiştir (Latif ve Serbest, 2014: 136). Günümüze daha yakın 

zamanlarda ise kuşak kavramına popülerlik kazandıran Strauss ve Howe, çoğunlukla Strauss-Howe Teorisi 

(1991) olarak bilinen Kuşak Teorisi’ni geliştirmiştir. O zamandan günümüze kadar bu kavram sosyal 

bilimlerde özellikle yönetim, insan kaynakları ve pazarlama gibi bilim dallarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Chaney vd., 2017: 179). 

Altuntuğ (2012) kuşakları “aynı zaman aralığında doğmuş, yaşadıkları zamanın sosyal, ekonomik, kültürel, 

siyasal olaylarından ve hâkim değerlerinden etkilenmiş kişileri ve bu kişilerin oluşturdukları toplulukları” 

(s.204) şeklinde ifade etmektedir. Williams ve Page (2011) ise kuşakları “bir arada yaşayan benzer yaşlarda 

benzer olaylar yaşayanlar, yani ortak bir sosyal, siyasi, tarihsel ve ekonomik ortamı paylaşan bireyler” (s.2) 

olarak tanımlamaktadır. Kısacası kuşaklar ile ilgili, sınırları belirli zaman dilimleri içerisinde doğan, 

yaşadıkları toplumsal olayların sonucu olarak birbirine yakın davranışlar sergileyen, benzer bakış açılarına 

sahip insan toplulukları şeklinde genel bir tanımlama yapılabilir. 

Buradan hareketle, kuşakların bakış açılarını ortaya koyabilmek adına kuşak sınıflandırılmaları yapılması 

zorunluluk halini almıştır. Literatürde kuşakların Sessiz Kuşak, Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı, 

Z Kuşağı ve Alfa Kuşağı şeklinde adlandırıldığı; ancak geçmiş araştırmalar incelendiğinde bahsi geçen 

kuşakların tarih aralıklarına ilişkin bir fikir birliği bulunmadığı görülmektedir. Literatürde Z Kuşağı tarih 

aralıkları önemli ölçüde değişiklik göstermesine rağmen (Dolot, 2018), yabancı literatürde 1995-2010 (Williams 

ve Page, 2011; Andrea vd., 2016; Bejtkovský, 2016; Patel, 2017; Francis ve Hoefel, 2018) tarihsel sınırlamasının 

öne çıktığı söylenebilir. Fakat yabancı literatürde belirtilen tarih aralıklarının çoğunun ülkemiz koşulları ile 

tam anlamıyla bağdaşmayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, Türkiye için kuşak sınıflandırmalarında; 1925-

1945 arası yıllar için Sessiz Kuşak ya da Geleneksel Kuşak, 1946-1964 yılları için Bebek Patlaması Kuşağı, 1965-

1979 yılları arası için X Kuşağı, 1980-1999 yılları için Y Kuşağı, 2000 ve sonrası için M Kuşağı ya da Z Kuşağı 

aralıkları daha anlamlıdır (Demir vd., 2017: 82). 

2000 ve sonrasında dünyaya gelen kişileri ifade eden Z Kuşağı, sosyal hayatlarını dijital merkezli dünya ve 

teknoloji ile birleştirmiş olan bireylerden oluşmaktadır (Tuncer, 2016: 34). Yaşam standartlarında meydana 

gelen değişim ve dönüşümler Z Kuşağının diğer kuşaklara kıyasla bambaşka bir dünyada yetişmelerine sebep 

olmuştur. Özellikle teknoloji temelli ilerlemeler Z Kuşağının karakteristik özelliklerini diğer kuşaklardan 

ayrıştırmıştır (Erden Ayhün, 2013: 102). Tekno-küresel bir dönemde dünyaya gelen Z Kuşağı bireyleri 

dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kişiyle iletişim kurabilmekte ve bilgi paylaşımı 
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yapabilmektedir. Teknoloji bağımlısı olarak adlandırılabilecek Z Kuşağı teknolojiye tam anlamıyla hâkim, 

internet tabanlı oyunlar oynayan, sosyalleşmeyi dijital mecrada gerçekleştiren, 7/24 çevrimiçi olan, internetten 

bilgi toplayan ve sürekli bir şeyler paylaşan bir kuşaktır. İhtiyaç duyduğu tüm bilgilere yine internet 

aracılığıyla ulaşabilen Z Kuşağı, tüm kuşaklar arasında internetle en çok bağlantı halinde olan kuşak olduğu 

düşünülmektedir (Berkup, 2014: 224). Z Kuşağı bireyleri zamanlarının büyük bir kısmını çevrimiçi 

geçirdiğinden arkadaşlıklarını genellikle sosyal medya üzerinde inşa etmektedirler. Dünyaları dijital bir 

ortam olduğu için karakterleri de sanal bir ortam gibi şekillenmektedir (Özkan ve Solmaz, 2017: 151). Z Kuşağı 

bireyleri temelde hız kavramının ön planda olduğu bir zamanda dünyaya geldiğinden, hıza dair şeyleri 

sevmekte ve arzulamaktadırlar. İletişimden yemeğe kadar her şeyin hızlı olmasını istemektedirler (Arar ve 

Yüksel, 2015: 48). 

Z Kuşağı, tüketimden etkilenmelerinin yanı sıra tüketim trendlerini de etkileyen bir profile sahiptir. Z Kuşağı 

tüketicileri her konuda kişiselleştirilmiş, kendine has ve imaja dayanan bir tüketim tarzını yansıtmaktadır. 

Önceki kuşaklara kıyasla eğitim ve ekonomik açıdan daha donanımlılardır. Kuşağın bireyleri istedikleri her 

ürüne hemen sahip olmak, hemen tüketmek ve sonrasında yeni tüketim deneyimlerine yönelmeyi arzu 

etmektedirler (Altuntuğ, 2012: 204-209). Z Kuşağının bulunduğu pazar segmenti bugüne kadarki en eğitimli, 

mobil ve internete bağlı kişilerin bulunduğu tüketici grubunu kapsamaktadır. Bu tüketiciler aynı zamanda 

sosyal anlamda bilinçli, teknolojiye duyarlı, yenilikçilik başta olmak üzere kalıcı değişimler aramaktadır 

(Chaney vd., 2017: 182). 

Tüketim Değerleri 

Pazarlama araştırmalarının çok büyük bir kısmı tüketicilerin satın alma kararlarını nasıl aldıklarını anlama ve 

öngörme üzerine yoğunlaşmıştır (Gabbott ve Hogg, 1998: 6). Modern yaklaşımlarda çoğunlukla tüketici için 

değerli olanı bulabilmek ve tüketiciye değer sunabilmek, değer verebilmek üzerinde durulmaktadır. Ancak 

tüketicilere hangi tür değer ile yaklaşılması gerektiği konusu önem teşkil etmektedir (Tek, 2006: 69). 

Tüketicilerin satın alma davranışlarını açıklayan temel modellerden biri Sheth vd. (1991) tarafından 

geliştirilen ve tüketicilerin ürünleri tercih etme sebeplerini ortaya koyan Tüketim Değerleri Teori’sidir. Çoğu 

mal veya hizmeti satın almanın altında yatan sebepler ve motivasyonlar tüketim değerleri ile 

açıklanabilmektedir (Candan vd., 2013: 30-31). Bu teori, tüketicilerin satın alma karar süreçlerini 

anlamlandırmada, yani tüketicilerin yaptıkları seçimleri neden yaptıklarını açıklamak için kullanılmaktadır 

(Turel vd., 2010: 54). Sheth vd. (1991), geliştirdikleri teoride beş tüketim değeri tanımlamış ve bu değerlerden 

oluşan tüketim değerleri modelini ortaya koymuşlardır. Teorideki bu değerler; fonksiyonel değer, sosyal 

değer, duygusal değer, yenilik değeri ve durumsal değerdir. 

Fonksiyonel değerin genel anlamda tüketici tercihlerindeki en etkili faktörü olduğu varsayılmaktadır (Sheth 

vd., 1991: 160). Fonksiyonel değer, bireylerin rasyonel ve ekonomik değerlerini ifade etmektedir. Ürünün ve 

hizmetin kalitesi bu boyutu şekillendirmektedir (Khan, 2010: 378). Bu değerde tüketiciler öncelikli olarak bir 

ürünün taleplerini karşılayıp karşılayamadığı ve gerekli işlevlerini yerine getirip getiremediğini 

önemsemektedirler (Chang, 2008: 329). 

Sosyal değer; ürünlerin sosyal sınıf, statü vb. olgular ile birleşmesinden ortaya çıkan algısal bir fayda olarak 

ifade edilmektedir (Altıntaş, 2000: 114). Tüketicilerin davranışları ile içerisinde yer aldığı sosyal gruplar ve 

yaşantıları arasında anlamlı bir bağ bulunmaktadır. Referans grupları, roller ve statü gibi konular tüketicilerin 

davranışlarını etkileyen sosyal faktörlerdendir (Marangoz ve Aydın, 2017: 191). 

Duygusal değer ise güven, heyecan vb. olumlu duygular veya korku, öfke vb. çeşitli duygusal durumlar gibi 

insan duyguları ile alakalı olan değerleri ifade etmektedir (Sánchez Fernández ve Iniesta Bonillo, 2007: 438). 

Bu değer, ürünlerin tüketiciler üzerinde uyandırdığı hislerde ve duygusal durumlarında ortaya çıkmaktadır 

(Sheth vd., 1991: 161). 

Bir ürün veya hizmetin bireyler üzerinde merak uyandırma, yenilik sağlama veya bilgi edinme arzularını 

karşıladığı durumlarda yenilik değeri ortaya çıkmaktadır. Bütün yönleriyle yeni deneyimler, yenilik değeri 

ile ilişkilendirilebilir (Sheth vd., 1991: 162). Tüketicilerin yeni bir ürün veya hizmeti tüketir ya da 

deneyimlerken, yeni bir bilgisayar satın almak veya cep telefonu satın almak gibi durumlara ilişkin şekliyle 

açıklanabilmektedir (Bødker vd., 2009: 2). 



Ş. O. Çelebi – F. Bayrakdaroğlu 12/3 (2020) 3055-3070 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3058 

Son olarak, durumsal değer satın alma kararı alacak olan kişinin karşılaşmış olduğu birtakım spesifik durum 

veya koşulların sonucu olarak seçilen alternatifin ortaya çıkarttığı algılanan fayda olarak tanımlanmaktadır 

(Tek, 2006: 70-71). 

Yöntem 

Z Kuşağı tüketicilerinin tüketim değerlerini anlamaya yönelik yürütülen bu araştırmanın anakütlesini 

Türkiye’de yaşayan cep telefonu sahibi Z Kuşağı bireyleri oluşturmaktadır. Anakütlenin tamamına erişimin 

mümkün olmaması ve araştırmacının mevcut imkanları da göz önünde bulundurularak araştırmaya Muğla 

ilinin Menteşe ilçesinde yaşayan Z Kuşağı bireyleri dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında cep telefonu 

ürünü tercih edilmesinin birtakım sebepleri bulunmaktadır. Z Kuşağının teknoloji çağında dünyaya gelmesi 

ve dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerin cep telefonu ürünüyle doğrudan ilişkisi olması, evrensel ortak 

bir ürün çeşidi olması, cep telefonunun küçükten büyüğe herkesin hayatında büyük önem arz etmesi, hemen 

hemen herkesin şahsi ürün bağlamında bir cep telefonunun olması ve en önemlisi de tüketim değerlerinin 

mevcut tüm boyutlarına karşılık verebilecek pratik bir ürün olduğu gerçeği cep telefonu ürününün bu 

araştırma için tercih edilmesindeki etkenler olduğu söylenebilir. 

Çalışma nitel araştırma yönteminden faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak ise 

görüşme (mülakat) tekniği kullanılmıştır. Araştırma örnekleminin belirlenmesine öncelikle kolayda 

örnekleme ile başlanmış olup sonrasında kimi durumlarda kartopu örneklemeye gidilmiştir. Bu gibi durumlar 

çoğunlukla daha nitelikli veriler elde edilebileceği düşünüldüğünde gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırmalarda 

örneklem sayısını miktarı ile değil, araştırmacının ihtiyacı olan bilgi miktarının örneklemden elde edilip 

edilemediğine, karşılayıp karşılamadığına bakılmaktadır. Bu sebeple, seçilen örneklemin temsil edilebilirlik 

gücünü ne kadar yansıttığıyla değil amaç odaklı seçimlerle hareket edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, 

araştırmacının elde ettiği bilgilerin doyum seviyesine ulaşmaya başladığı anda örneklem sayısının yeterli 

olduğu söylenebilir (Türnüklü, 2000: 548). Buradan hareketle, araştırma kapsamında 14.01.2020 ve 18.02.2020 

tarihleri arasında toplam 25 katılımcıya ulaşılmıştır. Bu görüşmeler sonunda 3 katılımcının verdikleri 

yanıtların tutarsızlığı veya yeterli bilgi paylaşımında bulunmadıkları gerekçesiyle araştırmaya dahil 

edilememiştir. 

Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulunun 22.06.2020 tarih ve 126 no’lu 

kararı ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yürütülmüştür.  Hazırlanan soru formunda 5 

tüketim değeri (fonksiyonel, sosyal, duygusal, yenilik, durumsal) ve bu değerler ile alakalı toplam 20 adet 

soru bulunmaktadır. Soru formunun en sonunda ise katılımcıların demografik özelliklerinin bulunduğu bir 

bölüm yer almaktadır. Sorular; Yaşin (2007), Burucuoğlu (2016) ve Yıldırım'ın (2013) çalışmalarından 

faydalanarak yazarlar tarafından uyarlanmıştır. Oluşturulan ilk sorular öncelikle 5 kişilik pilot görüşmede 

test edilmiş, anlaşılmayan veya kusurlu olduğu saptanan sorular yeniden revize edilmiştir. Revize edilen bu 

sorular tekrar bir başka 5 kişilik pilot görüşmede test edilmiş ve soru forumuna son hali verilmiştir. Pilot 

araştırmalara katılan katılımcılar araştırmaya dahil edilmemiştir. 

Veri toplama esnasında katılımcıların kendilerini rahat hissedebilmesi ve özgürce ifade edebilmeleri açısından 

görüşme yerlerini kendileri seçmeleri konusuna özen gösterilmiştir. Bunun sonucunda görüşmeler, her bir 

katılımcının belirlediği yerde ve saatte gerçekleştirilmiştir. Görüşülen yerlerin sessiz olmasına ve 

katılımcıların odağını dağıtacak şeylerin olmamasına dikkat edilmiştir. Görüşmeye başlamadan önce 

araştırmaya kendi istekleriyle katılma konusuna özellikle değinilmiştir. Öte yandan görüşmeyi ses kayıt cihazı 

ile kayıt etmek için de ayrıca izin istenmiş ve alınan izinler sonucunda tüm görüşmeler ses kayıt cihazı ile 

kayıt edilmiştir. Karşı tarafın görüşmede rahat davranabilmesi adına görüşme öncesinde kısa sohbetler 

edilmiş, araştırma hakkında bilgiler verilmiştir. Akabinde konuşma rahatlığına ulaştığı düşünülen 

katılımcılarla görüşmeye başlanmıştır. Görüşme esnasında katılımcıları olumlu veya olumsuz yönlendirilecek 

herhangi bir jest, mimik, tonlama gibi davranışlarda bulunmamaya dikkat edilmiş ve katılımcıları 

etkilememek için çaba gösterilmiştir. Katılımcıların bilgi aktarımına bağlı olarak görüşmeler ortalama 20 ile 

40 dakika arasında sürmüştür. 

Bulgular 

Görüşme formunda yer alan soru ve temalar daha önceden belirlenmiş boyutlara göre oluşturulduğundan 

araştırma sonunda elde edilen verilerin analizi için betimsel analiz tekniğinden faydalanılmış, bulgular bu 
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bağlamda düzenlenmiş ve yorumlanmıştır. Görüşme süresince alınan yanıtların gizlilik esasına 

dayanmasından dolayı her bir katılımcıya bulundukları kuşağı yansıtan ‘Z’ harfi ile kodlama yapılmıştır. 

Katılımcıların kendine ait kodlamaları ile oluşturulan ses kayıtları dikkatle dinlenerek bilgisayar ortamına 

özenle aktarılmıştır. Bilgisayara aktarılan bu yanıtlar kontrol amaçlı bir kez daha ses kayıtlarıyla eşleştirme 

yapmak için gözden geçirilmiştir. Verilerin doğru bir şekilde aktarıldığına emin olunduktan sonra önceden 

oluşturulan temalara ve boyutlara göre düzenlemesi ve yorumlaması işlemi yapılmıştır. Araştırmaya dahil 

edilen katılımcıların demografik özellikleri Z harfi ile Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 Cinsiyet Doğum Yılı Eğitim Düzeyi Cep Telefonu Marka ve Modeli Ailenin Aylık Geliri 

Z1 Kadın 2005 Lise Öğrencisi Samsung A7 2018 4501-5500 

Z2 Kadın 2005 Lise Öğrencisi Vestel Venüs V3 3501-4500 

Z3 Erkek 2000 Lise Mezunu Apple Iphone 7 6501 ve üzeri 

Z4 Erkek 2002 Lise Mezunu Huawei Y7 2019 3501-4500 

Z5 Erkek 2005 Lise Öğrencisi Samsung Galaxy S6 6501 ve üzeri 

Z6 Erkek 2003 Lise Öğrencisi LG V20 6501 ve üzeri 

Z7 Kadın 2000 Lise Mezunu Apple Iphone 6 Plus 4501-5500 

Z8 Erkek 2006 Ortaokul Öğrencisi Samsung Galaxy J7 Prime 5501-6500 

Z9 Kadın 2003 Lise Öğrencisi Samsung Galaxy J7 2300-3500 

Z10 Kadın 2003 Lise Öğrencisi Apple Iphone 6S 4501-5500 

Z11 Erkek 2000 Üniversite Öğrencisi Apple Iphone 5S 6501 ve üzeri 

Z12 Kadın 2005 Lise Öğrencisi Samsung A50 6501 ve üzeri 

Z13 Erkek 2006 Ortaokul Öğrencisi Casper Via M3 5501-6500 

Z14 Erkek 2000 Lise Mezunu Samsung J7 Prime 2300-3500 

Z15 Kadın 2002 Lise Öğrencisi Apple Iphone 7 Plus 4501-5500 

Z16 Kadın 2000 Üniversite Öğrencisi Apple Iphone X 2300-3500 

Z17 Kadın 2000 Lise Mezunu Apple Iphone 8 Plus 5501-6500 

Z18 Erkek 2000 Lise Mezunu Samsung J3 5501-6500 

Z19 Kadın 2000 Üniversite Öğrencisi Apple Iphone 6 6501 ve üzeri 

Z20 Kadın 2000 Üniversite Öğrencisi Apple Iphone 6S 6501 ve üzeri 

Z21 Erkek 2004 Lise Öğrencisi Samsung J7 3501-4500 

Z22 Kadın 2003 Lise Öğrencisi Apple Iphone 6 6501 ve üzeri 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların %54,5’inin (12) kadın, %45,5’inin (10) ise erkek olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların doğum tarihlerine göre dağılımında 2000 doğumlu %40,9 (9), 2002 doğumlu %9 (2), 2003 

doğumlu %18,1 (4), 2004 doğumlu %4,5 (1), 2005 doğumlu %18,1 (4) ve 2006 doğumlu %9 (2) birey 

bulunmaktadır. Eğitim seviyelerine göre %9’u (2) ortaokul öğrencisi, %45,4’ ü (10) lise öğrencisi, %27,2’si (6) 

lise mezunu ve %18,1’i de (4) üniversite öğrencisidir.  Araştırmaya katılanların %81,8’inin (18) Apple ve 
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Samsung marka cep telefonu kullandığı görülmektedir. Apple markasını kullanan katılımcıların ise genel 

anlamda aile gelirinin yüksek olduğu göze çarpmaktadır. 

Fonksiyonel Değerle İlgili Bulgular 

Araştırma kapsamında katılımcılara fonksiyonel değer ile ilgili yönlendirilen sorular ve katılımcıların bu 

değer boyutu ile ilgili vermiş olduğu yanıtlar şu şekildedir: 

Soru 1) Cep telefonu satın alırken, ihtiyaçlarınızı karşılayacak işlevsel (kamera kalitesi, batarya kapasitesi, 

telefon ağırlığı, ekran boyutu vb.) özellikler, satın alma tercihinizi etkiler mi? 

Görüşmeye katılan katılımcıların tamamı cep telefonunda kendi ihtiyaçlarını karşılayacak fonksiyonel 

özelliklerin satın alma tercihlerinde çok önemli bir kriter olduğunu belirtmişlerdir. Üstelik katılımcıların 

bazıları, fonksiyonel özelliklerin satın alma tercihlerindeki en önemli kriterleri olduğunu da açıkça dile 

getirmektedir; 

 ‘’Tabii ki evet. En çok bunların etkilediğini söyleyebilirim. (Z1)’’, ‘’Evet çünkü ben telefonu çok kullandığım için 

etkiler, bayağı etkiler hem de. Benim için bayağı önemli bir konu bu. (Z2)’’, “Ya evet başka bir şey etkilemez sadece bunlar 

etkiler hatta. (Z6)” 

Bireyler, telefonların sahip olduğu birçok fonksiyonel özelliklerin satın alma tercihlerindeki etkilerinden 

bahsetseler de en çok önem verdikleri özelliğin kamera kalitesi olduğuna değinmektedirler; 

 ‘’Etkiler, nasıl etkiler. Yani alacağım telefonun bütçeme göre kamerasının iyi olmasını isterim. Ne bileyim 

hafızasının yüksek olmasını isterim. Hafif olmasını, çok büyük olmamasını isterim (…). (Z4)’’, ‘‘Etkiler çünkü ben 

kamerayı çok aktif kullanan bir insanım. Benim kendi aktifliğimi göstermem, kendimi daha iyi hissetmem için sonuçta 

telefonun daha çok kullanışlı özelliklerini seçmem gerekiyor. Kamera olabilir, ekran büyüklüğü olabilir gibi. (Z7)’’, 

‘’Benim için en çok etkileyen şey kamera, fotoğraf kalitesi. Ben fotoğraf çekmeyi ve çekilmeyi çok seviyorum (…). (Z16)’’ 

Soru 2) Cep telefonunun faydalı özelliklere sahip ve kullanışlı olması, diğer tüm faktörlerden (fiyatı, 

görünüşü vb.) daha önemlidir denilebilir mi? 

Katılımcıların tamamı fonksiyonel özelliklerin satın alma tercihlerinde etkisi olduğunu belirtse de büyük bir 

çoğunluğu telefonların yalnızca faydalı ve kullanışlı özelliklere sahip olmalarının yetersiz olduğunu ifade 

etmektedir. Faydalı ve kullanışlı özelliklerin haricindeki faktörler dahilinde en göze çarpan değişkenin ise 

telefon fiyatları olduğu görülmektedir; 

‘’Hayır çünkü hani özellikleri gayet iyidir ama kendi bütçemizi de düşünmemiz gerekir (…).  Fiyatı ve başka 

özellikleri de bu konunun içinde tutulmalı. (Z20)’’, ‘’Alacağım telefonda özelliklerinin iyi olması ilk tercihimdir ama 

ailemin veya kendi bütçeme zarar verecekse neden satın alayım (…) (Z22)’’, ‘’Belli bir bütçe koyulur zaten ortaya, o 

fiyata en uygun özellikleriyle en benimsediğim şekilde olanı tercih ederim. Birbirinden ayıramam bunları. (Z19)’’ 

Diğer yandan katılımcılar kullanışlı özelliklerin yanı sıra hissiyatın da önemli olduğunu, kendilerini iyi 

hissetmek istediklerini, bu iki unsurun bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ve bu sebeple yalnızca 

özelliklerin yeterli gelmediğini şu sözlerle belirtmektedirler; 

‘’Yani, yok. Her şeyiyle güzel olmalı telefon. Evet boyutu ve kamerası da iyi de hani böyle telefonu yanıma 

koyduğumda da iyi ki almışım gibi hissetmek istiyorum. (Z12)’’, ‘’Aslında diyemem sonuçta özellikleri çok iyi olup 

telefonun görünüşü absürt ise ya da ergonomik falan değilse yani bir soğurum aslında telefondan, rahatsız eder (…). 

(Z14)’’, ‘’Faydalı olsun ama diğer her şeyden de soyutlayamam (…). (Z18)’’ 

Soru 3) Cep telefonunu estetik görünümü olan bir aksesuar olarak mı, yoksa ihtiyaçlarınızı karşılayan 

kullanışlı bir araç olarak mı ifade edersiniz? 

Katılımcılardan alınan yanıtlar doğrultusunda cep telefonunun yalnızca aksesuar olarak görüldüğü, bir araç 

olarak görülmediği bulgusuna rastlanılmamıştır. Diğer yandan düşük oranda da olsa telefonun yalnızca araç 

olarak görülüp aksesuar yönleri ile bağdaştırılamayan cümlelere de rastlanmaktadır; 

‘’Bence sadece ihtiyaçlarımı karşılayan kullanışlı bir gereç, araç. (Z13)’’, ‘’Cep telefonu benim için ihtiyaçlarımı 

karşılayan bir araç. Bunun gösterişle bir ilgisi yoktur diye düşünüyorum (…). (Z4)’’ 
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Genel bağlamda katılımcıların çoğu cep telefonlarını hem bir araç hem de bir aksesuar olarak lanse etmektedir. 

Fakat verdikleri yanıtlar doğrultusunda bir ağırlık derecesinin olduğu görülmekte, terazinin ağır tarafında ise 

telefonların kullanışlı araçlar olduğu düşüncesi bulunmaktadır; 

 ‘’Her ikisini de düşünürüm yani çünkü günümüzde cep telefonları çok fonksiyonlu (…). (Z3)’’, ‘’Yani 

ihtiyaçlarımı karşılayacak bir araç olarak görüyorum ama estetik bir görünüş olarak da görüyorum (…) (Z10)’’, ‘’ Estetik 

görünümü olan bir aksesuar da oluyor. Mesela Instagram’a fotoğraf atarken böyle kahvenin yanına falan telefonu 

koyuyorlar ya, onu seviyorum. (…). Kamerası da benim için çok önemli olduğundan ikisini de olur. (Z17)’’ 

Sosyal Değerle İlgili Bulgular 

Sosyal Değerle alakalı Z Kuşağı tüketicilerine yönlendirilen sorular ve katılımcılardan alınan görüşlere 

aşağıda yer verilmektedir: 

Soru 1) Cep telefonu satın alırken arkadaşlarınızın ve çevrenizin alacağınız telefonu beğenmesi sizin için 

önemli midir? 

Tüketicilerin cep telefonu satın alırken çevrelerinin düşüncelerine duydukları beğenilme kaygısı üzerine 

sorulan bu soruda katılımcıların birçoğu kendilerinin telefon hakkındaki düşüncelerinin bu aşamada en 

değerli olgu olduğunu belirtmektedir. Tüketime konu olan ürünün sahibi olduklarını ve bu doğrultuda ürün 

üzerindeki işlevsel çıkarları ön planda tuttukları şu sözlerle görülmektedir; 

 ‘’Bence o kadar önemli değil çünkü telefonu sonuçta ben kullanacağım ve büyük ihtimalle de uzun bir süre o 

benim elimde olacağı için benim kararlarım daha önemli. (Z8)’’, ‘’Aslında öncelikle telefonu benim beğenmem önemli. 

Çünkü hani o telefonu ben kullanacağım yani çevremdeki insanlar kullanmayacak (…). (Z16)’’, ‘’Önemli değil çünkü 

ben kendi beğendiğim bir markanın ürününü alırım (…). (Z17)’’, ‘’ Önemli değildir. Benim beğenmem daha önemli. 

(Z21)’’ 

Öte taraftan sosyal çevreyi dikkate alan azınlıktaki katılımcıların asıl probleminin beğenilme kaygısı değil 

beğenilmeme korkusu olduğu ön plana çıkmakta ve çevrelerine karşı küçümsenmemek, kendilerini kötü 

hissetmemek adına böyle bir davranışa giriştikleri şu sözlerle ortaya konulabilmektedir; 

 ‘’Evet, önemli çünkü hepimiz sürekli aynı ortamlarda bulunduğumuz için ve ne bileyim kamera kalitesi falan 

gibi şeyler benimkinden iyi ise kötü olurum ama mesela benimki onunkinden daha iyiyse bu beni daha iyi hissettirebilir. 

(Z1)’’, ‘’Yani önemli ama şu açıdan önemli mesela arkadaşlarımın daha iyi bir telefonu vardır ya da benim daha kötü bir 

telefonum olursa onu küçümserler falan gibi yani onu düşünürüm, o yüzden dikkat ederim yani görüşlerine. (Z10)’’ 

Son olarak bu konuda çekingen davranan kişilerde de beğenilmeme korkusunun bulunduğu fakat diğer 

yandan kendi isteklerini de göz ardı etmeyecekleri tarzda ifadeler bulunmaktadır; 

‘’Yani, yani çok değil kendi fikrim tabii ki daha önemli ama biraz önemli. Biraz derken de mesela benim moralim 

bozulabilir belki beğenmezlerse diye yoksa benim beğenmem daha önemli sonuçta ben kullanacağım. (Z10)’’, ‘’Açıkçası 

önemli değil, sonuçta cep telefonu dediğimiz kişisel bir şey. Ben illa ki güzel olmasını isterim, insanların beğenmesini 

isterim ama beğenmezlerse de benim için önemli değil yani. (Z14)’’ 

Soru 2) Yerinde olmak istediğiniz ya da kendisine benzemek istediğiniz kişilerin sahip olduğu telefon 

marka ve modellerini tercih etmeye çalışır mısınız? 

Oldukça az bir kitle dışında katılımcıların büyük bir kısmı rol model aldıkları kişilerin cep telefonlarını tercih 

etmediklerini/etmeyeceklerini belirtmektedir. Fakat tam anlamıyla bir soyutlama söz konusu olmamaktadır. 

Yani başta kendi beğenileri ve kullanacakları telefonların işlevsel çıkarlarına uygunluğunu ön planda tutarak 

bu tür kimselerin tavsiyelerini dinleyecekleri sonucu da ifadelerine yansımaktadır; 

‘’(…) Çalışmam ama tabii ki önerilerine yani şu şu özellikleri daha kullanışlıdır yani onların reklam ettikleri 

kullanışlı özelliklerine göre seçim yapar mıyım yaparım ama yine de sırf onlar kullanıyor diye kör kütük gidip almam, ilk 

önce bir araştırırım. (Z3)’’, ‘’Yani özelliklerine bağlı tercih edebilirim. Bir kişiyi rol model alıyorum diye telefonunu direkt 

alayım gibi bir şey olmaz (…). (Z9)’’, ‘’Bazı tanınmış insanların düşüncelerini dinlerim ama her zaman için ilk önce 

benim düşüncelerim daha önemli. Benim rahat edebildiğim bir telefon almam daha önemli. (Z15)’’ 

Bir kısım katılımcılar ise bu konudaki düşüncelerini olmak istedikleri kişilerdeki karakter ve kişilik 

özellikleriyle bağdaştırmakta, cep telefonlarının başkası olma arzusunda yeri olduğunu düşünmemektedir; 
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 ‘’Aslında benim şu anda özendiğim biri var ama onun cep telefonu bile yok, (…). Bu tarz durumda ürünler değil 

karakter daha önemli. (Z8)’’, ‘’Maddi açıdan değil ama karakter açısından anneme ya da teyzeme benzemek isterdim (…) 

ama telefonun bununla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. O sadece bir eşya. (Z10)”, ‘’Hayır, çalışmam çünkü yani 

ona benzemek istiyorsam yani onun kişilik özelliklerine bakarım. (…) telefonu benim için önemli değil yani. (Z11)’’ 

Soru 3) Bir cep telefonu satın almadan önce arkadaşlarınızdan ve çevrenizden telefon hakkında bilgi toplar 

mısınız? 

Bireylerin cep telefonlarını satın almadan önce çevresindeki insanlardan bilgi toplaması konusunda tüm 

katılımcıların fikir birliği içerisinde olduğu görülmektedir. Cep telefonlarının fonksiyonel özelliklerinin satın 

alma tercihinde önemli bir kıstas olduğundan yola çıkarak, katılımcılardan alınan cevapların bu konu ile 

paralellik gösterdiğini söylemek mümkündür. Kullanıcılar, telefonların özellik ve donanımları hakkındaki 

sorularını yine cep telefonu ile ilgili veya kendinden daha bilgili gördüğü kişiler vasıtasıyla yerine 

getirmektedir: 

 ‘’Evet, onların böyle teknolojiyle ilgili olan kişileri düşünürüm (…). Birkaç kişiden toplarım eğer herkes aynı 

fikirdeyse o telefona yönelirim (…). (Z12)’’, ‘’Bilgi toplarım çünkü benden daha iyi telefonla alakalı olan kişilerden bilgi 

toplarım (…). (Z13)’’ 

Yine aynı soru ile alakalı yanıtlar incelendiğinde katılımcılar kendilerinden daha bilgili kişilerin yanı sıra 

başkalarının kullanıcı deneyimlerine güvendiklerini ve bu konuda faydalanmak istediklerini dile 

getirmektedir: 

 ‘’Evet, toplarım. Çünkü bilmediğim bir cep telefonunu almak istemem. Yani bir ön bilgi almak, onlardan bilgi 

toplamak isterim. Bu kişiler telefonu deneyimlediği için onlardan daha güzel bilgi alabilirim. (Z2)’’, ‘’Kullanan biri varsa 

tabii ki toplarım (…). (Z7)’’, ‘’Bilgi toplarım kesinlikle özellikle uzun süre kullanmış insanlara sorarım çünkü etkileri 

neler, aldıktan sonra ne kadar uzun ömürlü dayanabiliyor (…) o insanlar bunu almışlar ve deneyimlemişler. Almayı 

düşünüyorsam onların da benimle deneyimlerini paylaşmalarını isterim ve bunu da göz önünde bulundururum. (Z16)’’ 

Soru 4) Bir cep telefonunun, yeni tanıştığınız insanların ilk izlenimleri üzerinde etkisi olduğunu 

düşünüyor musunuz? 

Belirtilen soruya verilen yanıtlar incelendiğinde eşit sayılara yakın bir dağılım olduğunu dile getirmek 

mümkündür. Olumlu alınan yanıtların bir miktar daha fazla olduğu göre çarpsa da, olumsuz düşünenlerin 

sayısı da bir o kadar fazladır. Cep telefonu model ve markasının insanların ilk izlenimleri üzerinde etkisi 

olduğunu düşünen Z Kuşağı bireyleri genelde maddi yargılamalarda bulunmaktadır; 

‘’(…) Kişisel özellikleri açısından değil, ama maddi olarak diyebilirim ne bileyim örneğin Iphone X falan üstüyse 

mesela kullandığı telefon durumları iyidir herhalde derim (…). (Z4)’’, ‘’Maddi olarak evet. Mesela telefondan ne 

çıkarırsın dersen telefondan maddi durum analizi yapıyorsun (…). (Z18)’’ 

Ayrıca dile getirilmesi gereken diğer bir nokta, kendileri reddetse dahi toplum bazında veya çevrelerindeki 

insanlarda böyle bir algının var olduğuna dair farkındalıklarını belirten kişiler mevcuttur. Bu kişiler, 

yöneltilen soruya kendileri açısından olumsuz yaklaşsalar bile bu algının varlığına olumlu baktıklarının altını 

çizmektedirler: 

‘’Bizzat benim gözümde cep telefonunun böyle bir izlenimi yok ama bence insanlar üzerinde kesinlikle bir izlenim 

yaratıyor (…). (Z3)’’, ‘’(…) Ben böyle düşünmüyorum, ben yargılamam ama etrafın yargıladığını düşünüyorum. (Z9)’’, 

‘’Yani çevremde zenginlik göstergesi gibi davranan insanlar fazla, mesela Iphone 11 çıktı, çıktığı günden sonra hemen 

değiştirenler için insanlar öyle düşünüyor olabilir (…). Kendi adıma böyle bir şey söz konusu değil ama başkaları adına 

böyle düşünüyorum. (Z19)’’ 

Olumsuz boyutta incelendiğinde ise sahip olunan cep telefonu marka/modeli ile insanların karakteristik veya 

kişilik özellikleri hakkında bir çıkarım yapılamayacağı görüşü hakim görünmektedir; 

 ‘’İnsanları tanımadan izlenim elde edemeyiz. Telefonlarına, kıyafetlerine, yaşam tarzlarına bakarak fikir elde 

edemeyiz (…). (Z5)’’, ‘’Hayır, düşünmüyorum. Mesela benim bazı arkadaşlarım var onlar böyle kendilerini soyutlamışlar 

tuşlu falan kullanıyorlar ama çok iyi insanlar yani, çok kaliteli fikirleri düşünceleri olan insanlar yani bu yüzden 

düşünmüyorum. (Z17)’’, ‘’Düşünmüyorum hayır. Sahip olduğu bir telefona bakarak insanı yargılayamayız. (Z21)’’ 
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Soru 5) Cep telefonu marka veya modelinin, insanların sosyal statülerini gösteren bir sembol ürün 

olduğunu düşünüyor musunuz? 

Z Kuşağının cep telefonlarını sosyal statü sembolü olarak görmediği algısı verilen yanıtlar içerisinde 

çoğunluğu kapsamaktadır. Bu yönde görüş belirten kişiler sosyal statünün yalnızca telefonla 

ilişkilendirilemeyeceğini, hedeflenen telefona ulaşabilmenin herkes tarafından mümkün olabileceği, 

telefonların kişisel bir tercih olduğu gibi konulara değinmektedir; 

 ‘’Bence etkisi yok çünkü mesela benim çok arkadaşım var, arkadaşlarımın babası müdür, patron gibi şeyler ama 

kullandıkları telefon tuşlu telefon ya da ne bileyim dokunmatiğin bir düşük seviyesi (…). (Z10)’’, ‘’Yok düşünmüyorum. 

Aslında eğer paran varsa veya biriktirmişsen kendi sosyal statüne ait olmayan bir şeyi de alabilirsin. (Z14)’’, ‘’Bence bir 

sosyal statü belirtmez çünkü telefonlar belirli bir sınıf veya toplum için üretilmez. Öyle olsaydı durumu iyi olan ile kötü 

olan arasında çok ciddi sorunlar çıkardı ve yeni bir ürün satışa ilk çıkarken teknoloji mağazalarının önünde bekleyen 

insanların tamamının durumunun çok iyi olması gerekir. (Z22)’’ 

Öte yandan bu konuda olumlu görüş belirten Z Kuşağı bireylerinin bir kısmı ise sosyal statünün maddiyat 

boyutuna değinmekte ve bu boyutu çoğunlukla Apple markası ile bağdaştırmakta, cep telefonu ve sosyal 

statü ilişkisini bu iki değişken üzerinden kurmaktadır; 

‘’Evet. Apple ve diğer Android modeller olarak söyleyebiliriz (…). Mesela ben Iphone seviyorum ama annem 

asla Iphone kullanmam diyor, bu değişken bir durum. Diğer yandan Iphone sahibi olan insanları iş adamı iş kadını gibi 

de adlandırabiliyoruz. (Z16)’’, ‘’Evet kesinlikle öyle düşünüyorum. Iphone’un ve Apple markasının diğerlerine göre daha 

fazla ağırlığı olduğunu düşünüyorum niyeyse (…). (Z20)’’, ‘’Düşünüyorum. Çünkü telefonların serileri var ve 

insanların maddi durumları yetemeyebilir. Herkes alamaz o yüzden en yüksektekini, en yüksek modelini (…). (Z21)’’ 

Duygusal Değerle İlgili Bulgular 

Tüketim değerlerinin diğer bir boyutu olan duygusal değerler ile alakalı oluşturulan sorular ve katılımcıların 

verdikleri yanıtlar aşağıda paylaşılmaktadır. 

Soru 1) Cep telefonu satın alırken duygularınıza (heyecan, güven, öfke, sevgi vb.) veya hislerinize göre 

hareket eder misiniz? 

Z Kuşağı bireylerinin verdikleri yanıtlar incelendiğinde genel anlamda duygularını veya hislerini satın alma 

esnasında ya da satın alma araştırmalarını yaparken kullanmadıklarını belirtmektedirler. Bu süreçte daha çok 

telefonların işlevsel özelliklerini ön planda tuttuklarını veya genel bir mantık çatısı altında satın alma 

davranışlarını gerçekleştirdiklerini dile getirmektedirler: 

 ‘’Yok bence hiç duygularla alakası yok (…). Önemli olan özelliği, duygularla alakası yok. (Z8)’’, ‘’Yok, kesinlikle 

onlara göre hareket etmem yani alacağım telefonda önemli olan bunlar olmaz. Benim için işlevsel özellikleri daha değerli. 

(Z11)’’, ‘’I-ıh. Genelde daha mantıklı hareket ediyorum işte özellikleri, fiziksel özellikleri, teknolojik özellikleri ya da fiyatı. 

Duygusal değil de biraz da mantıklı hareket ettiğimi düşünüyorum bu konuda. (Z20)’’ 

Duygularını cep telefonu satın alma aşamasında dahil ettiğini ifade eden katılımcılarda ise bir yargı göze 

ilişmektedir. Birkaçı duygularının satın alma aşamasında ortaya çıktığı söylerken bunu telefon markası 

üzerinden dile getirmektedir. Yani bir markaya duydukları güvenin satın alma aşamasında kendilerine 

rehberlik ettiklerinden bahsetmektedir; 

 ‘’Markaya güvenebiliyorum ve bu almamda etkili olabiliyor (…). Ben daha çok yani yıllardır Iphone 

kullanıyorum (…). O marka bir isim duyurduğu için bana bir güven vermiş. Ben de ondan dolayı telefonlarımı buna 

göre tercih ediyorum. (Z15)’’, ‘’Evet. Mesela önceden Samsung kullanmışımdır ve pat yere düştü kırıldı. Ben nefret 

ederim ondan. Iphone kullanmışımdır 5-6 kere yere düşmüştür ve bir şey olmamıştır Iphone’a daha bir güvenle bakarım. 

Bu sefer yeni telefon almaya gittiğimde ‘’Geri**** Samsung, bir yere düşünce kırılıyor hiç sağlam değil’’ derim (…). 

(Z16)’’, ‘’ (…) Hazırlıklı olarak ne alınacağı kesin bir şekilde gidip alırız yani o an duygularımın yeri yok (…). 

Duygularım içinde de araştırma esnasında marka olayı olarak girmiştir. (Z19)’’ 

Soru 2) Aklınızda cep telefonu satın alma kararı olmasa bile bir cep telefonunu gördüğünüzde sizde 

heyecan veya benzeri bir duygu uyandırması satın almanız için yeterli bir unsur mudur? 

Tek başına duyguların yeterli bir uyaran olmadığı hakkında katılımcıların tamamı bir görüş birliğine sahiptir 

ve bu konuda net ifadeler kullanmaktadırlar. Kimileri ihtiyaçlarını karşılayan özelliklerin daha önemli bir 
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etken olduğundan bahsedip fonksiyonel değere gönderme yaparken kimileri ise bu iki değişkenin birbirini 

etkilediğinden bahsetmektedir; 

 ‘’Değildir. Özellik bakımından da önemlidir telefonlar her zaman. Duygularımızla her zaman hareket edemeyiz, 

telefonların özelliklerine bakarak da hareket etmeliyiz. (Z5)’’, ‘’Hayır, özellikleri, fiyatı vs. her şeyi benim için önemlidir. 

(Z9)’’, ‘’Değil, özellikleri benim için daha önemli. Hislerimden ziyade işlevselliği yani. (Z11)’’, ‘’İşlevsel özellikleri güçlü 

ve yeni çıkan telefonlar ancak beni heyecanlandırabilir. Ancak bu sebeple satın alabilirim. (Z13)’’ 

Soru 3) Cep telefonu satın alırken, telefonun sizi iyi hissettirmesi mi yoksa özellikleri ve fiyatı gibi 

kriterler mi daha önemlidir? 

Cep telefonunun yalnızca heyecan veya benzeri olumlu duygular ile satın alınmasının yetersiz olduğu 

konusunda hem fikir olan Z Kuşağı bireyleri bu soruya da benzeri yanıtlar vererek bu durumu 

pekiştirmişlerdir. Telefonların yalnızca kendilerini iyi hissettirmelerinin yetersiz kalacağı konusunda yine 

ortak görüşleri olan katılımcıların bazıları ise doğrunun diğer bir ucu olan rasyonel konuların önemli olacağını 

belirtmektedirler; 

 ‘’Daha çok diğer şeyler ya, o hissetme şeyine alışabilirim (…). Benim için önemli olan işlevsel şeyleri. (Z6)’’, 

‘’Özellikleri önemli benim için. Özelliği iyi olunca kendi kendine iyi hissettiriyor aslında. (Z9)’’, ‘’Özellikleri ve fiyatı 

gibi konular daha önemli bana göre. (Z7)’’ 

Asıl büyük çoğunluğu oluşturan grubun ise özellik ve fiyat gibi konuların ağırlıklı olarak hissedildiği fakat 

genel manada iki tarafı da dengeli olarak gören katılımcılar olduğunu söylemek mümkündür. Yine bu 

cevaplar arasında dikkat çeken nokta ise aslında telefonun sahip olduğu özelliklerin iyi bir hissiyat 

duygusunu yarattığı algıdır. Yani telefonun duygulara yönelik iyi bir şeyler hissettirebilmesi için rasyonel 

şeylerin varlığının mutlak olması ve kişileri bu yönden tatmin etmesi gerektiğidir; 

 ‘’Aslında ikisi de önemli benim için çünkü hem ben kullanacağım hem de bataryası önemli, kamerası önemli 

çünkü aktif şekilde kullandığım için. Hem de bana bir his uyandırması gerekiyor, ikisinin de olması lazım mutlaka 

diyebilirim. (Z2)’’, ‘’İkisi de önemli. Mesela ben kullandığım telefondan memnun olmalıyım. O da beni iyi hissettirir. 

Özellik bakımından falan, kalitesi iyi olmalı ki bunların ikisi beni birlikte iyi hissettirir. (Z5)’’, ‘’Özellikleri ve fiyatı da 

zaten seni iyi hissettiren faktörler değil mi? (…). (Z18)’’ 

Soru 4) Bir cep telefonu hangi üstün özelliklere sahip olursa olsun, içinize sinmediği takdirde yine de satın 

alır mısınız? 

Genel anlamda cep telefonuna dair hissiyatı ve rasyonel özellikleri bir bütün olarak gören katılımcılar bu soru 

karşısında da ortak görüşlerini beyan ederek konuyu daha da desteklemişlerdir. Fakat burada dikkat edilmesi 

gereken nokta şudur ki; daha çok özelliklere odaklandıklarını ifade eden kullanıcılar en iyi özelliklere sahip 

olan telefonu alma fırsatları olduğunda bile hissiyat konusunu göz ardı etmemektedir. Yani cep telefonlarında 

direkt duygularına yönelik tercihlerde bulunmasalar bile tamamıyla bağımsız gördükleri de 

söylenememektedir; 

 ‘’Almam. Özellik bakımından iyi olsun ama memnuniyet de önemli. Mesela bu telefona bakıyorum ve başka bir 

telefona da bakıyorum. Özellik bakımından ikisi de aynıysa hangisinden daha memnun hissettiysem onu alırım. (Z5)’’, 

‘’Paramın olduğunu farz ediyorum, almam. Çünkü bunu yanımdan ayırmıyorum mesela, gün boyu hep benimle sağ 

cebimde onun dışında uyurken sehpanın üzerinde. Eğer içime sinmeyen bir şey varsa bunu bu kadar yanımda taşımak 

istemem ve taşımak istemediğim bir şeyi de almam yani. (Z14)’’ 

Yenilik Değeriyle İlgili Bulgular 

Z Kuşağı üyesi katılımcılara yöneltilen yenilik değeri ile alakalı tüm sorular ve katılımcılardan alınan 

cevapların bazıları şu şekildedir: 

Soru 1) Satın alma amacınız olmasa bile yeni çıkan cep telefonlarını ve özelliklerini incelemekten hoşlanır 

mısınız?  

Katılımcıların tamamına yakını yeni çıkan cep telefonları hakkında bilgi toplamaktan hoşlandıklarını 

belirtmektedir. Amaçlarından bazılarını ise kendi telefonları ile kıyaslamalar yapmak, teknoloji ve yenilikler 

hakkında bilgi sahibi olmak gibi sebeplerin oluşturduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan Apple 

markasını da teknoloji ve yenilik konusunda öncü bir firma olarak gördükleri de dile getirilebilir; 
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 ‘’Evet, hoşlanıyorum. Teknolojinin ne kadar ilerlediğini buradan anlayabiliyorum. (Z13)’’, ‘’Evet hoşlanıyorum. 

Kesinlikle hoşlanıyorum diyebilirim. Reklam çıkıyor mesela televizyonda, Apple’ın genellikle çok ilgi çekici bir reklamı 

oluyor yeni çıkan telefonları için, o zaman kendi elinde tuttuğun telefonla kıyaslıyorsun (…). (Z20)’’, ‘’Evet. Mesela ben 

şimdi Iphone 6 kullanıyorum ama 11’in özelliklerine falan da bakıyorum yani neler değişmiş neler yapmışlar. Kullanan 

arkadaşım varsa da elime alıp inceliyorum. (Z19)’’ 

Birtakım cep telefonu kullanıcılarının ise yeni cep telefonu ve özellikleri hakkında pek ilgili olmasalar dahi 

çevrelerinde kullananlar var ise bu kişiler vasıtası ile deneyimlemek, görmek ve incelemek istedikleri 

görülmektedir; 

 ‘’Açıp bakmam Google’dan falan ama arkadaşım almışsa incelemeyi isterim. Çevremdeki insanların telefonlarını 

incelemekten hoşlanırım diyebilirim. (Z1)’’, ‘’Yani bir mağazaya girip sürekli telefonlara bakmam. Ama arkadaşımın 

telefonunu görüp onu incelerim, merak ederim, kamerasına bakarım büyüklüğüne falan (…). (Z10)’’ 

Soru 2) Cep telefonu ile ilgili teknolojik gelişmeler sizde merak uyandırır mı? 

Bir önceki soruya olumlu yanıt veren kişilerin hemen hemen hepsi bu soruya da olumlu cevap vermektedir. 

Burada dikkat çeken nokta ise bu teknolojik gelişmeleri takip etme arzusunun kişisel bağlamlarda genişleyip 

farklılık gösterebildiğidir. Yani katılımcıların birçoğu teknolojinin gelişimi, hayatımızdaki yerinden kaynaklı 

bir ilgi boyutu oluştururken başka kişiler ise teknolojik gelişmelerin pazarlama yönüyle de ilgilendiğini ifade 

etmektedir; 

 ‘’Evet, uyandırıyor. Özellikle yeni bir telefon tanıtımı yapılacağı zaman canlı yayına veriyorlar zaten (…). 

Çünkü daha çok telefon tanıtımından ziyade -zaten görüntüleri genelde sızdırılıyor ama- önemli olan sahneye çıkanın 

onu nasıl pazarladığı, o birlik şeyi nasıl beşlik anlattığı bende merak uyandırıyor. (…) her çıkan telefon aslında yeni bir 

teknolojinin tanıtımı ama bunun pazarlama boyutu da benim hoşuma gidiyor. (Z3)’’, ‘’Evet, mesela gezdiğim çoğu sayfa 

da falan teknolojiyle alakalı çünkü bu bir yenilik. Bu teknolojinin telefonda olması benim daha çok ilgimi çekiyor. (Z8)’’, 

‘’Evet, en son Samsung’un çift telefon (katlanabilir) olayı vardı. Ben mesela onu gördüğümde beynim uçtu yani. 

Bilmiyorum beni çok çekti o özelliği. Çünkü iki telefon alıyorsun ama tek bir cihazda. Hem tablet oluyor hem telefon falan. 

Şöyle söyleyeyim, 2 saat 20 dakikalık bir canlı yayını vardı, izledim. Tamamını izledim. Ya böyle biri geliyor işte bir 

pazarlamacı geliyor. O bir özelliğini tanıtıyor, o iniyor sonra başka adam geliyor o özelliğini anlatıyor ben de ağzım açık 

izliyorum. (Z14)’’  

Soru 3) Beğendiğiniz bir cep telefonuna sahipseniz, sizinkinden daha üstün özellikli yeni telefon 

modelleri çıksa bile değiştirmeyi düşünür müsünüz? 

Katılımcıların birçoğu eğer sahip oldukları cep telefonunun kendilerine yeterli geldiklerini düşünüyorlarsa 

yeni bir telefon satın almanın gereksiz olduğundan bahsetmektedir; 

‘’Yok, elimdeki telefonum benim ihtiyaçlarımı karşıladığı sürece pek fazla ilgilenmiyorum yani hangi telefonun 

çıktığı falan beni şey yapmaz (…). (Z2)’’, ‘’Eğer şu an mevcut telefonum beni kurtarıyorsa eğer yeni çıkan telefonu alacak 

param olsa bile almam (…). (Z3)’’, ‘’ Yok değiştirmem hayır. Benimki o an benim için yeterliyse, yeterlidir. (Z6)’’. 

Yine cep telefonları kendilerine yeterli olduğunda değiştirmeyeceğini söyleyen katılımcılar ancak birtakım 

bozulma ve kırılma gibi şartlı durumlarda yani telefonun işlevsiz kalacağı durumlarda değiştirebileceklerini 

ifade etmektedir; 

‘’Hayır, benim için telefonun bir limiti var, kırılırsa, ekranı çatlarsa ya da üç seneden fazla kullanmışsam öyle 

değiştiriyorum (…). (Z15)’’, ‘’Yapmam bunu. Bende şey yani, artık gerçekten telefon kullanılmayacak hale gelsin o 

zaman alırım derim. (Z19)’’ 

Diğer taraftan bazı katılımcıların bahsedilen durumda cep telefonlarını değiştireceklerine yönelik 

beyanlarının maddiyat konusuna bağlı olduğu göze ilişmektedir. Maddiyatın söz konusu olmadığı 

durumlarda ise satın almanın gerçekleşebileceği kanısı hakimdir; 

‘’Bir ünlü olsaydım, maddiyatım iyi olsaydı değiştirirdim tabii. Neden değiştirmeyeyim? (Z10)’’, ‘’Paramla 

alakalı bir durum bu. Şu anki ekonomik durumumda düşünmem. Maddi kısıtlamam olmasa düşünebilirim tabii. (Z18)’’, 

‘’Ya şu şekilde düşünürüm. Param varsa, telefonum da eskimişse falan ama telefonum da idare ediyorsa gerek yok. İyi bir 

durumdaysam değiştiririm tabii ki de. (Z21)’’ 

Durumsal Değerle İlgili Bulgular 
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Araştırmadaki bir diğer tüketim değeri olan durumsal değer boyutu ile ilgili sorulan temel sorular ve 

katılımcıların verdikleri yanıtlar şu şekildedir: 

Soru 1) Bazı dönemlerde ortaya çıkan fiyat indirimleri, telefon kampanyaları (eskiyi getir yeniyi götür,  

tarife ile birlikte satın alım, promosyon aksesuarlar vb.) gibi durumlar satın alma düşüncelerinizi etkiler 

mi? 

Yanıtlar incelendiğinde eşit sayıda katılımcının bu soruya dair olumlu ve olumsuz görüş bildirdiği 

görülmektedir. Cevapların olumlu tarafındaki yanıtları içerisinde kampanya ve promosyonların 

çekiciliğinden bahsetmektedir; 

‘’Evet, etkiliyor. Mesela yanında verilen promosyonlar ve indirimler insana daha çok sıcak gelen şeyler aslında. 

Kısacık bir kampanya, iki günlük kampanya olsa insan o zamana sığdırmaya çalışıyor alayım, yapayım edeyim (…). 

(Z7)’’, ‘’Tabii değiştirir çünkü telefonu alıyorsam ve yanında bir şeyler hediye geliyorsa bir şeyleri daha fazla 

alabiliyorsam aynı fiyata tercih ederim yani. Bu beni mutlu eder (…). (Z11)” 

Kampanya ve promosyonların katılımcılara yanıltıcı, yalan ve mantıksız gelmesi gibi sebepler ise cevapların 

olumsuz tarafını oluşturmaktadır. Kişiler duyduğu inançsızlıklar neticesinde kampanya ve promosyonları 

ciddiye almamakta, bu sebeple etkilenmediklerini dile getirmektedir; 

 ‘’Hayır, asla hiçbir zaman etkilemedi, etkilemez de. Hatta o reklamları ciddiye falan da almıyorum. (Z1)’’, ‘’Ben 

onlara inanmıyorum ya. (…) ben bunları pazarlama tekniği olarak görüyorum. (Z6)’’, ‘’Etkilemez. Bunlar tamamen 

kapitalist sistemin oyunları bence. Yani mesela 100 dolara ürettikleri bir şeyi bize 1000 dolara satıyorlar, yanında kulaklık 

veriyorlar 5 dolarlık. Bu beni etkilemiyor doğrusu. (Z13)’’ 

Soru 2) Satın almayı düşündüğünüz cep telefonu markasıyla ilgili olumlu veya olumsuz bir haber 

duymanız durumunda düşünceleriniz ne olur? 

Büyük bir çoğunluğun satın alma davranışlarını değiştireceğini belirttiği bu soruda katılımcılar genelde bilgi 

kaynağını daha detaylı öğrenmek için araştırmalar yapacağını, haberin büyüklüğünün satın alma kararlarını 

etkileyeceğini ve doğruluğu kanıtlanmış çıkan haberlerde fikirlerinin değişebileceğini ifade etmektedir; 

 ‘’Büyük bir haberse düşüncem değişir. Örneğin bu patlayan telefonlar vardı Samsung’un. Onu duyduktan 

sonra mesela Note serisine karşı bir önyargım oluştu. (Z14)’’, ‘’Yani güvenilir bir şekilde gerçekten doğru bir haberse 

etkiler beni. Alacağım telefonu değiştirebilirim. (Z19)”, ‘’İlk önce bunun ciddi bir sorun olup olmadığını araştırırım sonra 

duruma göre değerlendiririm (…). (Z22)’’ 

Soru 3) Cep telefonu satın alırken, satış görevlisinin tutumu ve size olan yaklaşımı satın alma tercihinizi 

etkiler mi? 

Yapılan incelemeler doğrultusunda satış görevlilerin tutum ve davranışlarının Z Kuşağı tüketicilerinin 

üzerinde doğrudan etkisi olduğu açıkça belirtilebilir. Görünen odur ki Z Kuşağı bireyleri satış görevlilerinin 

davranışları konusunda oldukça hassas davranmaktadır. Gösterdikleri bu hassasiyet, davranışlar bağlamında 

hoşuna gitmedikleri zaman ileri dereceye varan olumsuz hislere dönüşüp bulundukları mağazadan satın 

alma kararından vazgeçireceği gibi tam tersi olumlu bir yaklaşımda da farklı bir ürünü satın almaya teşvik 

edecek kadar önemli bir konudur; 

 ‘’Etkiler ama çok şey yaparsa çok şey olurum nasıl diyeyim sıkıntı basar diyeyim. Yani gittiğim zaman 

mağazaya çok fazla ilgilenilmesi beni rahatsız eder ama beni etkileyebilir de (…). (Z2)’’ ‘’Tabii ki, çok fazla. Hatta ilk 

gittiğiniz anda telefon kötüyse dahi satış ve pazarlaması insanı olumlu yönde etkileyebiliyor. Aklında olmayan bir şeyi 

de alabiliyorsun. (Z7)’’, ‘’Olur, değiştirir. Yaşadım daha doğrusu. Turkcell’de telefon alacaktım. Adam o kadar tatlı 

konuşuyor ki ben ilk önce başka bir model almaya gitmiştim (…). Samimiyetine güvendim o anda adamın ondan dolayı 

aldım. (Z15)’’  

Soru 4) Cep telefonunuzun bozulması veya kırılması gibi önemli ve acil durumlarda telefon satın alma 

kararınızı neye göre verirsiniz? 

Genel anlamda katılımcılar, telefonları kullanılamaz hale geldiği durumlarda aceleci bir tavır takınıp 

gelişigüzel satın alımlar gerçekleştirmek veya bilinçsizce davranışlar sergilemekten kaçınmaktadır. Eğer 

imkanları varsa mevcut telefonlarını tamir ettirme girişiminde bulunmakta veya bir şekilde kendilerini idare 
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edebilecekleri eski model telefonlara yöneleceklerini belirtmektedir. Burada çok önemli bir nokta ise maddiyat 

konusudur. Maddiyat konusunun Z Kuşağının davranışları üzerinde büyük etkisi olduğu apaçık ortadadır; 

‘’(…) eğer elimde yedek telefon yoksa da hemen almam telefonu. Önce birisinden bir telefon bulurum, 

düşünürüm o sırada ne alacağımı ya da maddi durumu falan. (Z6)’’, ‘’Tamir ettirmeye çalışırım. Olmazsa geçici bir 

süreliğine o tamir olana kadar daha düşük özellikli bir telefon alırım (…). (Z13)’’, ‘’Belki ailenin durumundan dolayı bir 

anda alınmayacak olabilir. Günü kurtaracak bir şekilde halledebilirim. Ondan sonra daha iyi bir model ya da daha iyi bir 

telefon almaya girişebilirim. Bir anda işte ben telefonumu kaybettim hemen gidip bir Iphone 11 alayım değil. (Z20)’’ 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırma sonunda öne çıkan ilk konu Z Kuşağı tüketicilerinin tüketim değerleri içerisinde en fazla önem 

verdiği boyutun fonksiyonel değer olduğu gerçeğidir. Z Kuşağı bireylerinin tamamı için cep telefonundaki 

fonksiyonel özellikler büyük önem taşımaktadır ve hatta birçoğu için cep telefonu satın alma sebeplerinin 

başında gelmektedir. Gümüş (2020) tarafından Z Kuşağının satın alma karar tarzlarının incelendiği 

çalışmasında Z Kuşağının kalite ve fiyat unsurlarını ön planda tutarak rasyonel tüketici davranışları 

sergilediği sonucuna ulaşmış olması da bu görüşü destekler niteliktedir. Başta cep telefonu kameralarının 

çözünürlük kalitesi olmak üzere kişisel beklentiler doğrultusunda fonksiyonel özelliklerin önemi ön plana 

çıkmaktadır. Sheth vd.'nin (1991) çalışmasında da fonksiyonel değerin tüketici satın alma tercihlerinde en 

güçlü uyaran olduğu belirtilmektedir. Bu durumun Z Kuşağı tüketicileri için de geçerli olduğu söylenebilir. 

Fonksiyonel özelliklerin büyük bir etken olduğu ortadayken katılımcıların verdiği yanıtlar doğrultusunda cep 

telefonunun kullanışlı özelliklere sahip olmasının tek başına yeterli olmadığını da belirtmek gerekmektedir. 

Bir diğer boyut olan sosyal değer kapsamına bakıldığında Z Kuşağı tüketicilerinin satın alacakları üründe 

başkalarına tercihlerini beğendirme kaygılarının olmadığı, kendi beğenilerinin ön plana çıktığı görülmektedir. 

Mevcut kuşaklar içerisinde en fazla Z Kuşağının satın alma esnasında kendi bireysel beğenilerinin ön planda 

olduğunu belirten Sarı ve Harta'nın (2018) çalışması bu görüşü destekler niteliktedir. Yine katılımcılar, örnek 

aldıkları kişilere benzemek için kullandıkları üründen ziyade, karakter ve kişilik özelliklerine dikkat 

ettiklerini belirtmektedir. Ürün grubunun cep telefonu olmasının bu noktada önemli bir etken olduğu ifade 

edilebilir. Katılımcıların cep telefonu yerine diğer ürün gruplarında farklı yanıt vereceği, özellikle cep 

telefonuna kıyasla daha ucuz ve daha özendirici ürün gruplarında tam tersi yanıtlar alınacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca, tüm katılımcılar satın alacakları cep telefonu hakkında çevrelerinden fikir 

toplayacaklarını beyan etseler de, bu fikirlerin yine kendi çıkarları doğrultusunda fonksiyonel özellikler 

temelinde ağır bastığı ifade edilmektedir. Tüm bu alınan yanıtlar doğrultusunda sosyal değerin düşük 

bulunduğu söylenebilir. Öte yandan Z Kuşağı, cep telefonlarının toplum içerisinde maddiyatı yansıtan bir 

araç olarak gördüklerini (özellikle Apple markası için) ama sosyal statü ile bir bağlantısı olmadığını, 

telefonların kişisel tercihler olduklarını düşündüklerini de belirtmek gerekmektedir.  

Duygusal değer boyutunda ise Z Kuşağı tüketicilerinin satın alma esnasında duyguları yerine mantıklı 

davrandıkları görülmektedir. Bu kişiler mantık çerçevesinde cep telefonlarının fonksiyonel özelliklerini 

değerlendirerek satın alma kararlarını vermekte fakat direkt olarak duygularıyla hareket etmeseler de, düşük 

düzeyde bazı markaların kendilerine verdikleri güvenin etkisi olduğunu da belirtmektedirler. Kesin suretle 

satın almak için olumlu duyguların ve hissiyatların yeterli olmayacağını belirten katılımcılar, cep telefonunun 

kendilerini iyi hissettirmedikleri takdirde satın almayacaklarını da dile getirerek duygusal değer boyutunun 

satın alma tercihlerinde tam anlamıyla bağımsız olmadığını da ortaya koymaktadır. 

Yenilik değerinde ise Z Kuşağının oldukça olumlu ve ilgili yanıtlar verdikleri görülmektedir. Bu sonuç, Z 

Kuşağı tüketicileri için beklenen bir durumdur. Yeni çıkan cep telefonlarını incelemek, cep telefonlarında 

meydana gelen teknolojik gelişimlere merak duymak gibi davranış şekillerinin olduğu açıkla ortadadır. Fakat 

şu da özellikle belirtilmelidir ki; katılımcıların birçoğu kendilerine yeterli gördükleri cep telefonlarını 

kullandıklarında yeni bir telefon almaya girişmeyeceklerini beyan etmektedir. Birtakım katılımcılar da bu 

konudaki olumsuz cevaplarını maddiyat konusunda bağlamaktadır. Z Kuşağının maddi anlamda ailelerine 

bağımlı oldukları göz önüne alınırsa bu durum oldukça olağandır. Cep telefonu günümüzde pahalı bir ürün 

grubu olduğu için bu bağlamda satın alma durumlarının tam anlamıyla kişinin zevk ve ilgi düzeylerine göre 

gerçekleşemeyeceği de söylenebilir. Özetle, yenilik değerinin Z Kuşağı tüketim değerleri içerisinde güçlü bir 

etken olduğu belirtilebilir. 
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Tüketim değerlerinin son boyutu olan durumsal değerin, Z Kuşağı tüketicilerinin dış etkenler tarafından 

birtakım uyaranlara maruz kaldıkları durumlarda ortaya çıktığı görülmektedir. Dış uyaranlar indirim, 

kampanya ve promosyonların gerçekçi, etkili ve samimi olduğu gibi durumlarda katılımcıların ilgisini çekip 

satın alma tercihlerine etkide bulunmaktadır. Yine dış etmenlerle bağlantılı olarak cep telefonları ile ilgili 

olumlu veya olumsuz haber duyduğu durumlarda, satın alma düşünceleri değişebilmektedir. Veya çevredeki 

etmenlerin diğer bir boyutu olan direkt üçüncü kişiler tarafından yani satış görevlilerinin hem olumlu hem 

olumsuz yönde doğrudan satın alma tercihine etkisi olduğu açıkça söylenebilir. Fakat hayatın doğal akışından 

kaynaklanan cep telefonlarının kullanılamaz hale geldiği durumlarda ise durumsal değerin bir etkisinin 

bulunmadığını söyleyebilmek mümkündür. Buradan hareketle satın alma durumlarının dış etmenlerden 

bağımsız olamayacağı düşünüldüğünde durumsal değerin Z Kuşağı üzerinde açıkça etkisi olduğu ifade 

edilebilir. 

Sonuç olarak ortaya çıkan tabloda fonksiyonel, yenilik ve durumsal değerin Z Kuşağının tüketim değerlerini 

açıkça yansıttığı söylenebilir. Duygusal değerin fonksiyonel değere kısmen bağımlı olmasının yanı sıra sosyal 

değerin satın alma davranışı üzerinde etkisinin oldukça az görülmesinden kaynaklı bu çıkarımı yapmak 

mümkündür. Yine de duygusal veya sosyal boyutu tamamıyla soyutlayarak Z Kuşağının satın alma 

durumlarına hiçbir koşulda etkisi yoktur demek yanlış bir yaklaşım olacaktır. 

Öte yandan birçok çalışmada olabileceği gibi bu çalışmada da araştırmanın birtakım kısıtları bulunmaktadır. 

En başta tüketim değerleri teorisinin uygulanabilmesi için bireylerin cep telefonuna sahip olması veya istediği 

marka/model telefonu kullanıyor olması gerekmektedir. Anakütleye erişmenin imkansızlığı dolayısı ile 

ortaya çıkan sınırlama ve ayrıca araştırmanın nitel bir çalışma olması dolayısı ile elde edilecek sonuçların 

evrenin tamamına genellenemeyecek olması en önemli kısıt olarak gösterilebilir. Öte yandan Z Kuşağı 

tüketicileri 2000 ve daha sonraki yıllarda doğan bireyleri ifade ettiğinden, bu kriter baz alınarak katılımcıların 

belirlenmesine yönelik yapılan ön görüşmeler neticesinde en küçüğü 2006 doğumlu bireyler çalışmaya dahil 

edilebilmiştir. Bu yıldan sonra doğan katılımcıların araştırmaya dahil olabilme uygunluğu bulunmadığı tespit 

edilmiştir ve ayrıca 2001 doğumlu katılımcılara ulaşılamamış olması da çalışmanın diğer kısıtlarıdır. 

Araştırma, günümüz Z Kuşağının tüketim değerlerini cep telefonu ürünü üzerinden ortaya koymaktadır. Z 

Kuşağının gelişim psikolojisine göre ergenlik döneminde (Koç, 2004: 233) yer alıyor olmasından kaynaklı 

zaman içerisinde görüş ve fikirlerinin değişebileceği, ayrıca ailelerine maddi yönden bağımlı bir yaşam 

sürdükleri gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Alınan yanıtlarda maddi konuların etkisi açıkça 

görülmektedir. İlerleyen dönemlerde benzer çalışmaların daha geniş çalışma gruplarıyla gerçekleştirilmesinin 

ve araştırmada birden fazla ürün grubuyla birlikte tüketim değerlerinin ele alınmasının literatüre daha fazla 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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1. GİRİŞ 

İnsanoğlu, doğumuyla birlikte sosyal hayatta kendine bir yer bulup, aile çatısı altında yaşamını devam ettirir. 

Evlilikten önce anne, baba ve kardeşlerle iç içe yaşarken evlilikten sonra eş ve çocuklarla birlikte yaşayarak 

hayatına devam eder. Bir kişinin, aile bireyleriyle sürekli iletişim ve etkileşim halinde bulunmanın yanı sıra, 

diğer aile bireylerine karşı görev ve sorumlulukları da bulunmaktadır.  

Aile bireyleriyle yaşanan uzun bir süreçten sonra, hayatı idame edebilmek adına, maddi kazanç elde 

edebileceği bir işte çalışmaya başlar ve zamanının büyük bir bölümünü iş ortamında geçirir. Birlikte yaşadığı 

aile bireylerine karşı görev ve sorumlulukları olan kişi, iş ortamında da iş arkadaşlarına, müşterilere ve 

işverenine karşı görev ve sorumluluk bilincinde hareket etmek durumundadır. Yani bireyler hem aile 

çevresinde hem de iş çevresinde sosyal hayatını devam ettirmekte, aynı zamanda bu çevrelerde görev ve 

sorumlulukları bulunmaktadır. 

Bahsi geçen iki sosyal çevre (iş ve aile çevresi), birey için maddi ve manevi anlamda büyük öneme sahiptir. 

Zira bir birey maddi ve manevi desteği hem iş çevresinden hem de aile çevresinden elde etmekle birlikte, 

zamanının en büyük bölümünü iş veya aile ortamında geçirmektedir. Bu nedenle bireylerin hayatla ilgili 

beklentileri, işleri ya da aileleriyle ilgili olmaktadır. Bu sebeple iş ve aile arasında uyumu yakalamak insan için 

bir zorunluluktur. 

Birey, iş hayatına başlamasıyla birlikte zamanını en fazla iş ortamında geçirmekte, maddi ve manevi olarak 

beklenti içerisine girmektedir. “Öte yandan insan sermayesinin rekabet edebilirliğini arttıran en önemli faktör 

olduğu günümüzde işletmelerin çalışanlarından bağlılık beklentisi artmıştır. Bu bağlılık çalışanların 

çalıştıkları kuruma daha fazla zaman sarfetmeleri, fazla mesai, hafta sonu çalışma gibi işyerlerinde 

bulunmalarını gerektirecek şekilde olabildiği gibi; işlerini eve taşımaları, 7 gün 24 saat boyunca işletmelerin 

kendilerine ulaşmalarına müsaade etmeleri şeklinde de gerçekleşebilmektedir (Mustafayeva ve 

Bayraktaroğlu, 2014:128)” İşletmetmelerin bu beklentilerinin karşılığı olarak da, birey günlük zamanında 

ağırlıklı olarak iş arkadaşları ve müşterilerle yoğun ilişki içerisine girmekte, aile bireylerine ayırmayı 

planladığı zaman ve enerjilerinin bir kısmını iş ortamında tüketmek zorunda kalmaktadır. 

Bireyler iş dışında, aileleri, arkadaşları, akrabaları veya sivil toplum kuruluşları ile de sürekli bir ilişki 

içerisindedir. Bu ilişkilerde, bireylerin dikkat etmesi gereken en önemli husus ailesi ile olan ilişkileridir. Evli 

bir çalışan eş-çocukları ile ilişkilerine, bekâr bir çalışan ise anne-baba-kardeş ilişkilerine dikkat etmek 

durumundadır. Bireyler hayatlarında çok çeşitli rollere sahip olduklarından, bu rollerdeki başarıları veya 

başarısızlıkları bu ilişkilerin kalitesini etkilemektedir. Bazı rollerin yoğunluğu diğer rollerin yoğunluğunu 

bastırmakta ve bazı rollerin yerine getirilmesini engelleyebilmektedir. Bu durumda bireyler ciddi rol 

çatışmaları, rol karmaşası veya rol belirsizlikleri ile mücadele etmek durumunda kalmaktadır (Özdevecioğlu 

ve Doruk, 2015:70) 

Rol çatışmalarına benzer şekilde kişi iş ortamında veya aile ortamında yaşadığı olumsuzlukları diğer 

ortamlarına yansıtabilmektedir. “Birey, hayatının önemli bir kısmını iş ortamında geçirmekte ve iş ortamında 

yaşadığı güzel ve kötü anların izlerini işi dışı yaşamına, ailesine ve arkadaşlarına taşımaktadır. Ailesiyle veya 

arkadaş çevresiyle yaşadığı iyi ve kötü anların izlerini de iş ortamına taşımaktadır. Bu bakımdan yap-boz 

oyununda parçaların birbirlerinin içine girerek bir bütün oluşturması gibi, iş ve iş dışı yaşam da birbirini 

tamamlamakta ve anlamlandırmaktadır (Dikmen, 1995:1)” 

(Dikmen, 1995)’in yap-boz oyununa benzettiği, iş ve aile ortamları bireyin hayatında denge kurması gerektiği 

en önemli iki ortamdır. Kişinin her iki ortama uygun olarak kendisinden beklenen davranışları sergilemesi ve 

beklentileri yerine getirmesi beklenir. Günümüzde uğraşların artması sebebiyle kişiden, kısıtlı zaman 

aralığında çok fazla iş yapması beklenmekte, kişi ise tüm beklentilerin karşılanması hususunda yeterli 

olamayabilmektedir. Kişi, iş  ve aile ortamında yüklenen iki rolü aynı anda veya kendine verilen zamanlarda 

yerine getirmeye çalışırken, iş-aile çatışması diyebileceğimiz bir çatışma ortaya çıkabilmektedir. “İş hayatında 

yaşanan olumlu veya olumsuz birçok olay, iş yerinin çalışan üzerinde oluşturduğu stres doğal olarak çalışan 

kişinin aile ile olan ilişkisini etkileyebilmektedir. İş stresinin kaynakları, çalışanda sadece iş stresi yaratmakla 

kalmayacak, çalışanın iş-aile yaşam dengesinin bozulmasına dolayısıyla iş-aile yaşam çatışması yaşamasına 

neden olacaktır (Wallace, 2005:528)” 
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İş hayatının aile hayatı üzerindeki etkisine benzer şekilde, aile içinde yaşanan olumlu veya olumsuz olaylar 

ve aile hayatının insan üzerinde oluşturduğu stres, çalışanın iş hayatına da etki edebilmektedir. Örneğin 

çocuğu hasta ve bakıma muhtaç olan bir anne, iş yerinde çalışması esnasında işine odaklanamayacak, aklı 

çocuğunda olduğu gibi bir an önce çocuğunun yanına gitmek isteyecektir. Çocuğunun yanında olamayan 

anne, iş yerinde çok verimli olamayacağı gibi mutsuzluğu sebebiyle diğer takım arkadaşlarını da olumsuz 

etkileyebilecektir.  

İş-aile yaşamlarında yaşanan olumlu ve olumsuz olayların birbirini etkilemesi pek çok durumda ortaya 

çıkabilecektir. işvereniyle tartışan veya ücretini zamanında alamayan bir baba, ailesine bu olumsuzluğu 

yansıtabileceği gibi, iş yoğunluğundan dolayı fazla mesai yapmak zorunda olan bir çalışan, ailesine çok fazla 

zaman ayıramayacak bu da aile bireylerinin beklentilerinin karşılanmasını engeleyecek ve aile içi mutsuzluğa 

sebebiyet verecektir. Bu olumsuz etkilerin yanında iş konusunda olumlu doyumlar yaşayan yani iş doyumu 

konusunda sıkıntı yaşamayan bir insan, aile ortamına bu mutluluğunu yansıtacağı gibi, huzurlu bir aile 

ortamında yaşayan kişilerde bu mutluluğunu işine, müşterilere ve takım arkadaşlarına yansıtacaktır. 

Kısacası iş ortamında yaşanan olumlu veya olumsuz olaylar aile yaşamını, aile ortamında yaşanan olumlu ve 

olumsuz olaylar ise iş yaşamını etkilemekte ve iş-aile çatışması/aile-iş çatışması ortaya çıkabilmektedir. İş-aile 

çatışması veya aile-iş çatışması yaşayan bireylerin ise zaman içerisinde hem iş yerinden hem de yaşamdan 

aldığı doyum düzeyi azalacaktır. Tersi durumda ise doyum düzeyi artacaktır.  

Bu bağlamda araştırmanın amacı; Ankara ilinde faaliyet yürüten kurum/kuruluşlarda bilişim personeli olarak 

çalışan bireylerin iş ve yaşam doyumları, yaşadıkları iş-aile ve aile-iş çatışmaları incelenmektedir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Araştırma kapsamında iş-aile çatışması, aile-iş çatışması, iş doyumu ve yaşam doyumu kavramları ele 

alınacak olup, bu kavramların birbirleriyle olan negatif ve pozitif ilişkilerinin detaylarıyla incelenmektedir. 

2.1 İş-Aile Çatışması 

Yetişkin bireylerin hayatlarındaki iki önemli merkezi nokta, iş ve aile yaşamı (Netemeyer, Boles ve 

McMurrian, 1996:400) olup, bu bireyler, yaşamlarının önemli bir bölümünü iş ortamında “çalışan“ rolü ile 

geçirirler (Polatçı, Ardıç ve Koç, 2014:269). Bireyler için, aile yaşamının mı yoksa iş yaşamının mı daha önemli 

olduğu, toplumun kültürüne, bireyin ve ülkenin ekonomik durumuna ve bireyin aile yaşantısına göre 

değişiklik göstermektedir. Günümüz toplumunda çalışanlar, çalıştıkları ve yaptıkları işlere gereğinden fazla  

anlam yüklemekte ve işyerindeki kimlik ve rollerini, iş dışı yaşam alanlarında da bütünüyle 

benimsemektedirler (Dikmen, 1995:1). 

Sürekli artan rekabet şartlarında işletmeler, performanslarını sürekli arttırmak için, performansı etkileyen 

faktörleri bulup, bu alanda çalışmalar yapmalılardır. Eski zamanlarda ekonomik şartlar bir çalışan için çok 

önemli iken, günümüzde ekonomik şartlar kadar, sosyal şartlar da bireyler için önemli bir kriter olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple iş-aile çatışması bireylerin dolayısıyla işletmelerin performanslarında 

önemli bir role sahiptir (Çelik ve Turunç, 2009:218). İşletmeler bu değişimi göz önünde bulundurup, bireylerin 

ekonomik istekleri kadar sosyal isteklerine de cevap verip, iş-aile çatışması yaşanmasına engel olup, işletme 

performansını arttırabilirler. 

Aile bireylerinin aile içinde üstlendiği rollerini gerçekleştirebildikleri ölçüde, aile kurumunun işlevlerini 

yerine getirebilirler fakat aile bireylerinin, aile dışında da rolleri bulunmakta ve bu rollerin gereklerini yerine 

getirmek durumundadırlar. Bu aile dışı roller içerisinde de en büyük yeri, bireyin, iş ortamında üstlendiği 

roller kaplamaktadır (Yüksel, 2010:302). Çünkü birey aile dışı zamanın en büyük kısmını iş ortamında 

geçirmekte ve ekonomik anlamda işletmeye bağımlı durumdadır. 

Bireyin işletmeden, işletmenin de bireyden beklentilerinin hem değişmesi hemde artması, bireyin, 

dengelemeye çalıştığı iş ve aile yaşamı arasında sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Özellikle sanayileşme ve bilgi 

toplumunun beraberinde getirdiği kadının daha çok iş yaşamına dahil olması, çalışan bireylerin, iş ve aile 

yaşamı arasında denge kurmasını zorlaştırmaktadır (Akbolat, Kahraman ve Öztürk, 2016:154). 

Frone, Russell ve Cooper (1992:67), iş-aile yaşam çatışmasını, bireyin işi ile ilgili üstlendiği rolün, ailesi ile ilgili 

yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesinden dolayı meydana gelen çatışma şeklinde ifade etmiştir. 
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Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, iş yerinde üstlenilen sorumluluklar, rolün kişiye yüklediği yük ve 

bireyin yaşadığı rol belirsizlikleri, cinsiyet, yaş ve çocuk sayısı, çocukların küçük oluşu, evdeki yaşlıların 

bakımı, iki eşinde çalışması gibi değişkenler iş-aile çatışmasının kaynağı olarak gösterilmektedir (Karapınar, 

İlsev ve Ergeneli, 2006:87). 

 

Şekil 1. İş Yaşamı ve Aile Yaşamının Etkileşimi 

İş yaşamı, aile yaşamını, aile yaşamı da bireyin iş yaşamını olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir. Gelinen 

noktada, iş yaşamı ve aile yaşamı, ayrı birer yaşam gibi değil, iç içe geçmiş, etkileşimli (birbirini olumlu veya 

olumsuz etkileyebilen) ve birbirine bağımlı  şekilde düşünülmelidir. 

2.1.1. İş-Aile Çatışmasının Türleri 

İş-aile çatışması, bireyin hayatını ilgilendiren çok önemli bir kavram olup, bireyler çeşitli sebeplerle iş-aile 

çatışması yaşayabilmektedir. 

Zaman Esaslı Çatışma 

Bireyin işte geçirdiği zamanın artması durumunda, bireyin aile yaşamında olumsuzluklar meydana gelmekte, 

bu da hem bireyin kendisinin hem de ailesinin mutluluğunu azaltmaktadır. Benzer şekilde aile bireylerine 

ayrılan zamanın çok fazla artması durumunda da iş ortamında sıkıntılar meydana gelmektedir. 

Bir birey, gereklerini yerine getirmeye çalıştığı iki rol arasında zaman dengesini kurması gerekir fakat bu 

denge her zaman kurulamayabilir. Bir rolün gereklerini yerine getirirken harcanan zamanın fazlalığı, diğer 

rolün gereklerinin yapılmasını imkansız kılabildiği gibi, bazı durumlarda, çok fazla zaman harcanmasa bile, 

zihinsel meşguliyet sebebiyle diğer rol taleplerinin karşılanmasını zorlaştırabilmektedir (Taşdelen, Aksoy ve 

Çakmak, 2016:6). Bu bakış açısıyla, zaman esaslı çatışma, iki yaşam alanında harcanan zamanın 

dengelenememesi durumunda ortaya çıktığı görüşüne dayanır. 

Gerginlik  Esaslı Çatışma 

Birey hem iş kaynaklı hem de aile kaynaklı stres yaşayabilmektedir. Özellikle iş stresi, birey için hem iş hem 

de aile ortamında güçlü etkiye sahip bir kavram olup, bir bireyden, iş yerinde talep edilenler, bireyin sahip 

olduğu yeteneklerle karşılanamıyorsa, bu durum da bireyde strese sebebiyet verebilmektedir (Gürel, 

2016:354). Oluşan stres, belli bir noktaya kadar bireyin iş performansını arttırırken, daha fazla olması 

durumunda ise performansı düşürebilmektedir (Çelik ve Turunç, 2009:218). Aile kaynaklı oluşan stresin de iş 

yaşamına etkisi olmakla birlikte, iş stresinin iş-aile çatışmasına sebep olması daha sık rastlanan bir durumdur. 

Bu bağlamda gerginlik esaslı çatışma, iş hayatında yaşanan gerginliğin aile yaşamını etkilediğini ve iş-aile 

çatışması oluşmasına sebebiyet verdiği görüşüne dayanır. 

Davranış Esaslı Çatışma 

Bireyin, iş ve aile yaşamında üstlendiği rollerden kaynaklı oluşan beklentilerde zıtlık oluşması durumunda 

davranış esaslı çatışma ortaya çıkmaktadır (Baykal, 2014:13). Birey, iş veya aile ortamından ayrıldığında, sahip 

olduğu rolün etkisinden kısa sürede çıkabilmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda, başka bir ortama ait rolün, 

diğer ortamla uyumsuz olma ihtimali yüksek olduğundan çatışma meydana gelebilecektir. Örneğin iş yerinde 

otoriter olan bir baba, aile yaşamında çocuklarına aynı davranışı uygulamaya kalktığında sorun yaşama 

ihtimali artacaktır (Özdevecioğlu ve Doruk, 2015:74).  

 

İş 

Yaşamı

Aile 
Yaşamı
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2.2. Aile-İş Çatışması 

Bireyin aile yaşamında karşılaştığı problemler, iş performansını etkilediği gibi, işte yaşadığı sıkıntılar da aile 

hayatını etkilemektedir. Bu şekilde iş ve aile arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusu olup, bu sebeple, iş-

aile çatışması iki boyutlu bir çatışma olarak düşünülmektedir (Gürel, 2016:350). İş kaynaklı olup aileyle 

çatışma İş-Aile Çatışması, aile kaynaklı olup iş ile çatışma ise Aile-İş Çatışması olarak isimlendirilmektedir. 

(Taslak, 2007:67). İş-aile çatışması ile aile-iş çatışması çoğu zaman aynı anlamda kullanılmakla birlikte (Çelik 

ve Turunç, 2009:219), oluşum şekilleri birbirinden farklıdır. İş-aile çatışması bireyin işten kaynaklı aile 

yaşamında yaşadığı çatışmayı ifade ederken, aile-iş çatışması, aile kaynaklı iş yaşamında yaşadığı çatışmayı 

ifade etmektedir. Genel olarak iş-aile çatışması, aile-iş çatışmasına göre daha fazla karşılaşılan bir durumdur. 

Aile ortamında bireylerin birbirleriyle olan bağları daha kuvvetli olup, bireylerin birbirlerine olan dayanışma 

hissiyatı daha yüksektir. Bu sebeple aile ortamında oluşabilecek bir sıkıntı veya stress durumunu aile bireyleri 

dayanışma içerisinde çözecek, bu durumun iş ortamına yansımaması için gereken yapılacaktır. Fakat iş ortamı 

daha gerçekçi ve iş odaklıdır, çalışanlar arasındaki kişisel ilişkiler, aile bireyleri arasındaki ilişkilere göre çok 

daha fazla kırılgandır. Bu sebeple bir birey, aile ortamında yaşadığı sıkıntıları aile bireyleri ile konuşarak bir 

şekilde çözebilmekte fakat iş ortamındaki sıkıntıların çözülmesi nispeten daha zor olmaktadır. Çalışanlar, iş 

ortamında çözülemeyen sıkıntılarla yaşamak zorunda olup, o şekilde iş hayatını geçirmek durumunda 

kalmaktadır. Bu sebeplerden ötürü iş-aile çatışması, aile-iş çatışmasına göre nispeten daha fazla 

yaşanmaktadır. 

Kişinin üstlendiği sorumluluklar ailenin yapısına göre değişebilmektedir. Örneğin bireyin evli veya bekar 

olması alacakları sorumlulukları değiştirecektir. Çocuğunun olup olmaması, bakıma muhtaç anne veya 

babanın varlığı, eşler arasındaki ilişkiler, çocukların sayısı veya çocukların okula gidip gitmemesi, ailenin 

kültürel yapısı, yaşanılan çevre, akrabalar ile olan ilişkiler, eşlerin kardeşlerinin durumları gibi pek çok etken 

bireyin üstleneceği sorumlulukları değiştirecek, değişen sorumluluklar da bireyin aile hayatını o kadar fazla 

etkileyebilecektir. Aile yaşamında, bir bireyden beklenen talepler ne kadar fazla olursa bireyin bu talepleri 

yerine getirmesi o kadar zorlaşacak, zorluk yaşayan bireyin aile hayatından aldığı doyum da o oranda 

azalacak ve sıkıntılar yaşayacaktır. Bu taleplerin artmasıyla birlikte iş yaşamındaki sorumlulukların yerine 

getirilmesinde zamanla zorluklar yaşanacak  ve aile-iş çatışması dediğimiz çatışma ortaya çıkacaktır. 

Aile-İş çatışmasının yaşanmasında medeni durum, çocuk sayısı, yaş ve aile yapısına bakış açısı gibi önemli 

faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Evli olan bir bireyin doğal olarak sorumluluğu fazla olacağı gibi, 

ailesine ayırması gereken zaman da bekarlara göre nispeten daha fazla olacaktır. Bu sebeple, evli bir bireyin 

aile-iş yaşam çatışmasını yaşama olasılığı daha fazla olabilecektir. Çocuk sayısı, bireyin uğraş alanını 

genişletmesi, sorumluluklarını arttırması sebebiyle aile-iş çatışmasında bir etken olarak karşımıza 

çıkabilmektedir. Tabi bu durumda bireyin yaşadığı ülkenin kültürel yapısına, aile ve çocuğa bakış açısına göre 

farklılık gösterebilmektedir. Hem olgunluk düzeyinin hem mesleki tecrübenin hem de olaylara bakış açısının 

gelişmesi sebebiyle bireyin herhangi bir duruma karşı vereceği tepkiler değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca 

yaş ile birlikte, bireyin iş yerinde üstleneceği roller de değişebilmektedir. Öğretim elemanları üzerine yapılan 

çalışmada, çalışanların yaşlarının artmasıyla birlikte daha fazla idari görev almaları veya işte daha fazla mesai 

yapmaları sebebiyle, aile hususunda sıkıntı yaşayıp, aile-iş çatışmasını yaşı küçük olan diğer çalışanlara göre 

daha fazla yaşadıkları görülmüştür (Karapınar, İlsev ve Ergeneli, 2006:102). 

Günümüzde özellikle kadınların da iş hayatında çalışmasıyla birlikte, evli olan bireylerin sorumlulukları 

artmıştır. Önceleri aile hayatındaki sorumlulukların büyük bir kısmını kadın üstlenirken, şimdi hem erkek 

hem de kadının çalışmasıyla birlikte, zaman sıkıntısı ortaya çıkmakta ve bu sorumluluklar hem erkek hem de 

kadın tarafından ortaklaşa üstlenilmektedir. Bu durum, birçok ailede sıkıntı oluşturmazken, ata erkil aile 

yapısına sahip ailelerde, erkekler bu sorumlukları almak istememekte, kadın ve erkek arasında çatışmalar 

yaşanabilmektedir. 

 

2.3. İş-Aile ve Aile-İş Çatışmalarının Sonuçları 

Kişinin yaşadığı iş-aile çatışması veya aile-iş çatışması bireyi, olumsuz anlamda etkilemekte, bu etkinin ise 

hem iş yaşamına hem de aile yaşamına yansıması muhtemeldir. Hem iş-aile çatışması hem de aile-iş çatışması 

bireylerin performans düzeylerine olumsuz etkisi mevcuttur (Aktaş ve Gürkan, 2015:139). Bireyin yaşadığı iş-
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aile veya aile-iş çatışmasının 3 farklı türde sonuçları mevcuttur. Bu çatışma, bireyi doğrudan etkilediği gibi, 

bireyin çalıştığı işyerini ve ailesini etkileyebilmektedir. Bunlar bireysel, örgütsel ve ailesel sonuçlar olarak 

gruplandırılmaktadır. 

Bireysel Sonuçlar 

Bir çatışma sonucunda bireyin bizzat kendisinin yaşadığı sorunlar, iş-aile ve aile-iş çatışmasının bireysel 

sonuçları altında toplanabilir. Bir çatışma sonucunda bireyin yaşayacağı problemler, bireyin dayanıklılığına, 

karakter yapısına vb. değişiklik gösterebilmektedir. İş-aile çatışması, bireyde stres ve tükenmişliğe, bireyin 

psikolojik ve fiziksel sağlığının bozulması ve yaşam doyumunun azalmasına sebebiyet verebilmektedir 

(Baykal, 2014:14). Yaşanan çatışma, bireyde ayrıca aile bağında zayıflama, bireyin aile olgusunun değişmesi, 

aileden duyduğu memnuniyet, tükenmişlik, moralsizlik, iş memnuniyetsizliği, yaşam memnuniyetsizliği gibi 

sonuçlara da sebebiyet verebilmektedir. 

Örgütsel Sonuçlar 

Bir çalışan ne kadar mutlu ise, bu çalışanın iş ve yaşam doyumu yüksekse, örgüte sağlayacağı faydalar da o 

oranda fazla olacaktır. Tersi durumda da yani iş-aile veya aile-iş çatışması yaşaması durumunda da, örgüte 

yönelik olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sonuçlar, işe bağlılığın azalması, verimsizlik hissi, 

performans kaybı, devamsızlık ve ayrılma isteği, mesleki bağlılığın azalması olarak karşımıza 

çıkabilmektedir. 

Ailesel Sonuçlar 

Bireyin yaşayacağı iş-aile veya aile-iş çatışması bireyin ailesi ile olan ilişkisinde sıkıntılar yaşamasına sebebiyet 

verecektir. Evlilikten alınan doyumun azalması, boşanmalar ve çocuklarla ilgili problemlerin ortaya çıkması 

iş-aile çatışmasının ailesel sonuçları arasında gösterilebilir (Baykal, 2014:14). Bunlar iş-aile ve aile-iş çatışması 

sonrasında ortaya çıkabilecek ailesel sonuçlardandır. 

2.4. İş Doyumu 

İş doyumunun ne demek olduğunu anlamak için öncelikle iş ve doyum kavramlarının ne anlama geldiği 

hususunu belirtmekte fayda var. İş, bir örgüt içinde, belirlenmiş bir zaman diliminde, ilişkiler kurularak, mal 

ve hizmet üretme çabası, doyum ise duygusal bir tepki biçimidir. İşe karşı oluşan duygusal tepkilere de iş 

doyumu denmektedir (Sevimli ve İşcan, 2005:56). Çalışan bir bireyin kişilik özellikleri ile yaptığı işin özellikleri 

paralellik gösteriyorsa, bireyin işten aldığı doyumda o oranda fazla olacaktır (Akgündüz, 2013:182). 

Yaşam, bireyin duygusal durumunun en çok etkilendiği ortam olup, birey için son derece önemlidir fakat bir 

bireyin sadece yaşama ait doyumunun yüksek olması, tek başına yeterli değildir. Bireylerin yaşamdan 

aldıkları doyum kadar işinden aldığı doyumda çok önemlidir (Yi̇ği̇t, Di̇lmaç ve Deniz, 2011:4). Çünkü iş 

doyumu, çoğu durumunda bireyin tüm yaşamını etkileyebilmektedir. Aile ve sosyal çevresinde çok yüksek 

düzeyde doyum yaşayan bir birey, huzursuz ve mutlu olmadığı bir iş ortamında çalışıp, sevmediği ve 

beklentilerinin karşılanmadığı bir iş yaptığı durumda, iş yerinde yaşadığı bu sıkıntılar ve doyumsuzluk 

durumu diğer yaşam alanlarına etki edecektir. 

Çalışan bir bireyin verimli olabilmesi, işten aldığı doyuma bağlıdır (Akşit Aşık, 2010:32). İş doyumu ile verim 

arasında pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur. Bu sebeple iş yeri sahipleri, çalışanın iş doyumuna büyük önem 

vermeli ve bununla ilgili tedbirler almaktan çekinmemelidirler. Bunu yaparken de sadece çalışanın aldığı 

maaşa değil daha pek çok psikolojik ve sosyolojik etkenlere dikkat etmelidirler. Birey duygusal yapısı 

sebebiyle, iş yerinden aldığı maddi karşılıklar, işten aldığı doyumda tek başına belirleyici değildir. İnsan 

sosyal bir varlık olması sebebiyle, çalışanların sosyal ve psikolojik beklentilerinin işveren tarafından 

karşılanması gerekmektedir. Aksi takdirde kişinin iş doyumu azalacak, bu da çalışanın performansına ve 

verimine etki edecektir. Çalışan veriminin azalması da işyerinin toplam üretimini azaltacaktır. Beklentilerin 

karşılanması durumunda, çalışanların iş doyum seviyeleri artacak, yüksek iş doyumuna sahip bu bireyler 

işleriyle özdeşleşerek tüm yeteneklerini kullanacaklardır. Düşük iş doyumu yaşayan bireyler iş stresi 

yaşaması sebebiyle tüm yeteneklerini sergilemede istekli olamayacaklardır (Akşit Aşık, 2010:37). 

Çalışan bireylerinin iş doyumlarının sağlanması, örgüt geleceği açısından büyük öneme sahiptir. Özellikle 

bazı sektörlerde, çalışanların iş doyumunu yaşayamaması, işine ve müşteriye ciddi anlamda yansıyacak bu 
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da rekabet koşullarının yoğun olması sebebiyle, müşterilerin örgütü tercih etmemesine, başka bir firmaya 

yönlenmesine sebebiyet verebilecektir. 

Eski zamanlarla kıyaslandığında, iş ortamı ve iş yapış biçimlerinin değişmesiyle birlikte, bireylerin iş 

doyumları da değişime uğramıştır. Kuvvete dayalı iş yapış şeklinden, sanayileşme ve bilgi toplumu haline 

gelmemizle birlikte, zihne dayalı işler artmıştır, bu da bireylerin beklentilerinde değişime sebep olmuştur. 

Sanayi devriminden sonra artan kentleşme insanları daha fazla çalışmaya itmiş ve insanlar zamanının büyük 

bir kısmını işyerinde geçirmeye başlamışlardır. İnsanlar işyerinde çalışırken de sadece para kazanıp 

ihtiyaçlarını gidermek için değil, başarı elde etme, saygı görme gibi bir takım sosyal ihtiyaçlarını da 

karşılayabilmek için iş yaşamına devam ederler (Erdem ve Erkan, 2015:352). Bu sebeplerle iş yaşamı bireyin 

hayatında ciddi bir anlama sahip olup, iş doyumunun sağlanması bireyin işte geçirdiği vakti mutlu bir şekilde 

geçirmesini sağlayacaktır. 

İş doyumunun çok çeşitli sebepleri olmasıyla birlikte araştırmacılar, belli sebepleri temel taşı olarak kabul 

etmiş bu sebeplere odaklanmışlardır. Örneğin (Yi̇ği̇t, Di̇lmaç ve Deniz, 2011:6), bireyin yaptığı işin niteliği, 

fiziki koşulları, işin yerine getirilmesi için gerekli bilgi düzeyi, iş için ödenen ücret, işin amacı ve iş yerindeki 

güvenliği, iş doyumunu etkileyen etkenler arasında saymış, (Akşit Aşık, 2010:35)  ise her bir bireyin 

önceliklerinin ve önem verdiği şeylerin farklı olması sebebiyle aynı işyerinde çalışan bireylerin iş doyum 

seviyelerinin farklı olacağını, bireyin beklentileri haricinde, kişiliksel özellikleri, cinsiyet, din, deneyim, 

büyüdüğü ortam, aile yapısı ve yaşam şekli gibi bireye has özelliklerin de bireyin iş doyumuna etki edeceğini 

belirtmiştir. 

İş doyumunun nasıl arttırılabileceği konusundaki öneriler, iş doyumuna etki eden  sebeplerin farklı bir 

biçimde ortaya konulmasıdır. Öncelikle sebeplerin belirlenmesi akabinde de bu sebeplerin nasıl ortadan 

kaldırılması hususuna dikkat edilmelidir. (Akşit Aşık, 2010:45), iş doyumunu arttırmaya yönelik önerilerini 

şu şekilde sıralamıştır; Örgüt çalışanlarının birbirleriyle olan iletişiminin artması için iyi bir ortam sağlanmalı, 

çalışanlara sadece sorumluluk değil, sorumlulukla birlikte yetki de verilmeli, kurum içi kademe yükselmesi 

ve alınabilecek ödüller için belirlenen kriterler her bir personele eşit ve objektif bir şekilde uygulanmalı, her 

personelin farklı bir potansiyelinin olduğu unutulmamalı ve bu potansiyelin dışarı yansıtılması için 

çalışanlara olanaklar sağlanmalı, çalışanların fikirlerine önem verilmeli, çalışanların istekleri ile ilgili anket 

çalışmaları yapılmalı, çalışanlara eğitim olanağı sunulmalı ve örgütün, misyon, vizyon ve politikaları belli ve 

açık olmalıdır. 

Özetle iş doyumunu, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, aile desteği, işini severek yapma, tükenmişlik hissi, hayata 

bakış açısı, statü, eğitim ve öğrenmeye teşvik, ücret ve adalet, sosyal imkanlar, ödünlendirme, fiziksel şartlar, 

işin niteliği, takdir görme, ücret gibi faktörler etkileyebilmektedir. 

2.5. Yaşam Doyumu 

İş yaşamı kişinin iş ortamında geçirdiği yaşam olarak tanımlanırken, yaşam kavramı bireyin tüm hayatını 

kapsamaktadır. (Dikmen, 1995:117), yaşam kavramını tanımlarken, yaşamı bir bütün olarak düşünmüş ve 

yaşamı iş ve iş dışı yaşamın toplamı olarak tanımlamıştır. İş doyumu kişinin yaptığı işten aldığı haz ve doyum 

olarak tanımlanırken, yaşam doyumu kavramı, bireyin tüm yaşamından aldığı doyum olarak tanımlanabilir. 

Dolayısıyla kişinin çalıştığı ortam, diğer insanlarla ilişkileri ve işten aldığı doyum, yaşam doyumunu 

etkilemektedir (Yi̇ği̇t, Di̇lmaç ve Deniz, 2011:2). 

Yaşam doyumu, iş doyumundan biraz farklıdır. Çünkü yaşam doyumu, bireyin sadece belli bir duruma ilişkin 

doyumunu değil, yaşantısının tüm boyutlarını kapsamaktadır (Avşaroğlu, Engin Deniz ve Kahraman, 

2005:118). Bu sebeple yaşam doyumu incelenirken, bireyin hem iş hem de iş dışı hayatı, hem bireysel hem de 

toplumsal özellikler dikkate alınmak durumundadır. 

Yaşam doyumu kavramını 1961 yılında ilk ortaya atan kişi Neugarten olup, sonrasında birçok araştırmacı için 

bu kavram ilham kaynağı olmuştur (Yi̇ği̇t, Di̇lmaç ve Deniz, 2011:3). İş doyumu ve yaşam doyumu ise birbirine 

geçmiş ve birbirini etkileyen kavramlar olduğundan dolayı da, araştırmalar bu iki olgunun birbiriyle olan 

ilişkisine odaklanmış durumdadır. 

Yaşam doyumu kavramı kişinin tüm hayatını kapsamakta, genel olarak bireyin mutluluğu anlamına gelmekle 

birlikte, çok boyutlu değişkenlere sahiptir. Bunlar içerisinde psikolojik ve ekonomik gibi bireysel değişkenler 
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olduğu gibi, sosyolojik ve kültürel gibi toplumsal değişkenleri de kapsamaktadır (Çevik ve Korkmaz, 

2014:126). Dolayısıyla bireyin yaşam doyumu kişinin bireysel özellikleriyle birlikte toplumsal durum ve 

tepkilerden etkilenmektedir. 

Yaşam doyumu kişinin iş ve iş dışı tüm hayatıyla ilgili olduğundan dolayı, pek çok etken tarafından 

etkilenmektedir. Yaşam doyumu bireyin bireysel farklılıklarından etkilendiği gibi toplumsal farklılıklardan 

da etkilenmektedir. Bu sebeple kişinin çalıştığı iş, bulunduğu sosyal ve aile ortamı, bireyin yapısal özelliklerini 

yaşam doyumunu etkileyen sebepler içerisinde sayabiliriz. 

Bir bireyin yaşam doyumunu, meslek grubu, bireyin çalıştığı ve yaşadığı mekan, sosyal çevre, semt ve şehir, 

karakteristik özellikler, iş yerindeki statüsü ve rütbesi, medeni durumu, kamu çalışanı olması, aldığı ücret, 

sağlık durumu etkileyebilmektedir. (Keser, 2005:80)’in literatür incelemesi sonucunda, yaşam doyumunu 

etkileyen unsurları günlük yaşamdan mutluluk duymak, yaşamı anlamlı bulmak, amaçlara ulaşma 

konusunda uyum, pozitif bireysel kimlik, fiziksel olarak bireyin kendisini iyi hissetmesi, ekonomik güvenlik 

ve sosyal ilişkiler olarak sıralamıştır. 

2.6. İş ve Yaşama Doyumu Arasındaki İlişki 

Bir bireyin yaşamının bir kısmından aldığı doyumun başka bir kısmını da etkileyebileceği mantıksal olarak 

da kabul edilebilecek bir durumdur (Yi̇ği̇t, Di̇lmaç ve Deniz, 2011:4). İş yerinde mutsuz olan, istemeyerek işe 

giden bir bireyin bu durumunun, normal yaşam doyumunu etkilememesi çok az rastlanan bir durumdur. 

Özellikle, günümüzde, bilişim teknolojilerinin gelişmesi, bu teknolojilerin iş hayatında ciddi anlamda yer 

bulması sebebiyle, iş yaşamı ile aile yaşamı arasındaki keskin çizgi aşınmış ve iç içe geçmiş durumdadır. Bu 

da iş yaşamında üstlenilen rol ve davranışlar ile aile yaşamında üstlenilen rol ve davranışların birbirleriyle 

çatışma ihtimalini arttırmaktadır (Keser, 2011:901) 

İş ve yaşam alanlarının keskin çizgilerle ayrılmış durumlarda da, birey iş ve aile yaşamlarını duygusal olarak 

birbirine bağlamaktadırlar. Birinde yaşadığı olumlu ve olumsuz olayları diğer yaşam alanına aksettirerek 

fiziksel olmasa bile, duygusal bir şekilde iki yaşam alanında kesişim oluşturmaktadır. 

İş ve yaşam doyumu arasındaki ilişki için farklı varsayımlar önerilmiş olup bunlar, taşma, dengeleme, 

ayrıştırma, dağılma, çatışma ve araçsallık varsayımlarıdır.  

Taşma varsayımına göre, iş veya aile yaşamında meydana gelen olumlu/olumsuz olaylar, bir diğer yaşamı 

benzer şekilde etkiler. Aynı zamanda bireyin iş hayatındaki tutum ve davranış şekli, bireyin özel hayatındaki 

tutum ve davranışını da etkileyecektir. Örneğin iş yaşamında diğer iş arkadaşlarıyla sosyal etkileşiminin az 

olduğu, daha çok makinalarla çalışan bir birey, iş dışı yaşamında da daha az sosyal faaliyetlere katılacaktır 

(Keser, 2011:903).  

Dengeleme varsayımına göre, iş veya yaşam doyumundan birinin düşük olması durumunda bir diğer 

yaşamdaki doyum arttırılarak iş doyumu ile yaşam doyumu dengelenmeye çalışılır. Birey bir ortamda elde 

edemediği mutluluğu diğer yaşam alanında elde etmeye çalışacaktır. Örneğin sosyal ilişkilerin yetersiz 

olduğu, ağırlık olarak makinaların kullanıldığı bir işte çalışan birey, sosyalleşme ihtiyacını karşılamak için iş 

dışı yaşamında sosyal aktivitelere daha fazla katılacak, iş yaşamında elde edemediği doyumu, iş dışı yaşamda 

arayacaktır (Keser, 2011:904). 

Ayrıştırma varsayımına göre, iş doyumu ile yaşam doyumu farklı olup, birbirleri etkilemezler. Bu yaklaşıma 

göre, birey iş yaşamı ile iş dışı yaşamını keskin bir çizgiyle ayırabilmek, iş yaşamındaki tecrübe ve 

davranışlarını iş dışı yaşam alanına taşımamaktadır. Bireyler, iş ile iş dışı yaşamının birbirini etkilememesi 

yönünde bir eğilime sahip olup, iki yaşam alanının birbirini etkilemesine müsaade etmemektedir (Keser, 

2011:905) 

Dağılma varsayımına göre, bireyin çalıştığı iş, birey için ne kadar önemli ise, iş doyumu ile yaşam doyumu 

arasındaki ilişki olasılığı artmaktadır. Bazı bireyler için iş hayatı çok önemli değilken, birçok kişi için iş hayatı 

çok büyük öneme sahiptir. İş hayatının çok önemli olduğu bireylerin iş hayatlarındaki olumlu veya olumsuz 

olayların, iş dışı yaşamını etkilemesi daha olasıdır.  

Çatışma varsayımına göre, iş ve yaşam doyumunu elde etme gereksinimleri birbirleriyle yarış halinde olup, 

uzlaştırılamaz. Bireyin iş ortamında yerine getirmesi gereken sorumluluklar, aile ortamındaki 
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sorumluluklarının yerine getirilmesini engelleyebilmektedir. Örneğin ailesiyle birlikte planladığı bir etkinliği 

fazla mesai yapmasından dolayı gerçekleştirememesi halinde, bu durum bireyde huzursuzluğa sebebiyet 

verecek, iş yaşamı ile aile yaşamı arasında bir çatışma yaşayabilecektir. Greenhaus ve Beutell, bireyin 

yaşayabileceği bu tip çatışmayı zamana bağlı çatışma, gerginliğe dayalı çatışma ve davranışa dayalı çatışma 

olmak üzere üçe ayırmışlardır. Sonuç olarak, çatışma varsayımına göre, iş ve yaşam doyumunu elde etmek 

için gerekli olan ihtiyaçlar sürekli rekabet halindedir ve bu ihtiyaçların uzlaşması zordur (Keser, 2011:908) 

Araçsallık varsayımına göre, İş veya yaşam doyumunu elde etmek veya arttırmak için bir diğer yaşam araç 

olarak kullanılıyorsa, araçsallık ortaya çıkar. Örneğin birey, iş dışı yaşamında arzu ettiklerini 

gerçekleştirebilmek için paraya ihtiyaç duyar ve bu parayı iş yaşamından elde eder, yani iş dışı yaşamındaki 

doyum için, iş yaşamını bir araç olarak kullanır. 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Bireyler, sosyal varlıklar olması sebebiyle, sosyal çevreyle sürekli etkileşim içerisindedirler. Bu etkileşim 

neticesinde, iletişim kurulan kişiler, yaşanan olaylar, alınan sorumluluklar ve roller bireyi etkilemekte, bireyin 

fiziksel ve ruhsal durumunu değiştirebilmektedir. Bununla birlikte bireyler farklı sosyal çevrelerde 

yaşadıklarından dolayı, her sosyal çevrenin kişiye yüklediği sorumluluklar, roller, davranış beklentileri farklı 

farklı olabilmektedir. Örneğin evde baba işte ise çalışan rolünü üstlenen kişiden, çocuğu ile işvereninin 

beklediği davranışlar ve beklentileri farklıdır. Bireyler farklı sosyal çevrelerin gerektirdiği şekilde tutum ve 

davranışlarda bulunmalı, bir sosyal ortamda uygulaması gereken bir davranışı, farklı bir sosyal ortamda 

uyguladığında problem yaşayabileceğinin farkında olmalıdır. 

Bireyler farklı sosyal ortamlarda farklı davranış biçimleri sergilemek durumunda olsalar da bazen bu konuda 

başarılı olamayabilirler. Öyle ki sosyal ortamlar keskin bir şekilde birbirinden ayrılmamakla birlikte, bir sosyal 

ortamın bireyde oluşturduğu olumlu veya olumsuz etki diğer sosyal ortamlardaki davranışlarını 

etkileyebilmektedir. Gece herhangi bir hastanenin acil bölümünde nöbetçi olup, çok fazla sayıda, ciddi 

vakalarla karşılaşmış bir doktor, sabah evine gittiğinde bir anda doktor rolünden ve gece yaşadıklarından 

sıyrılıp, kişisel yaşamına dönüşünü kolayca gerçekleştiremeyecektir. Benzer şekilde gün içerisinde adli 

vakalarla uğraşan bir polis veya çok farklı karakterde insanlarla karşılaşan bir taksi şoförü, akşam evine 

gittiğinde, iş anında karşılaştıkları kişiler ve yaşadıkları olaylardan bir anda sıyrılamayacaktır.  

İş ortamında yaşanan olayların etkisi aile yaşamını nasıl etkiliyorsa, aile ortamında yaşanan olaylarda iş 

ortamını etkileyecektir. Akşam eşiyle tartışan bir doktor, sabah hastalarına karşı her zaman gösterdiği güler 

yüzü gösteremeyebileceği gibi, çocuğu hasta olup geceyi hastanede geçiren bir bayan öğretmen, ertesi gün 

öğrencilerine çok faydalı olamayabilecektir. Sezgiyle veya tecrübeyle çok kolay bir şekilde anlaşılacağı üzere, 

bir sosyal ortamda yaşanan olaylar ve üstlenilen sorumluluklar diğer sosyal ortamları etkilemektedir. 

Kısaca iş-aile çatışması olarak özetlenebilecek yukarıdaki durumlarda bireylerin iş doyumu ve yaşam 

doyumunda azalmalar meydana gelebilecektir. Günümüzde insanlar vakitlerinin çok büyük kısmını iş 

ortamında geçirdiklerinden dolayı, iş ile aile arasında oluşacak bir çatışma da kişinin, hem iş hayatı hem de 

aile hayatı etkilenecek bu da kişinin iş doyumu ve yaşam doyumu etkileyecektir. İş doyumu olumsuz 

etkilenen bir birey iş yerinde gerekli performansı gösteremeyecek bu da verimi dolayısıyla elde edilen çıktıyı 

azaltacaktır. Firmaların hayatlarının devam edebilmesi, çalışanların verimleriyle doğru orantılıdır. Bu sebeple 

verimin azalmasına dolayısıyla firmanın başarısızlığına sebep olabilecek iş doyumsuzluğu ve iş doyumuna 

da etkisi olan yaşam doyumunun bir bütün olarak değerlendirilip, bu iki doyumunda arttırılması için hem 

birey hem de firma yöneticileri gayret göstermelidir. İş-aile çatışması yaşanması durumunda iş doyumu ve 

yaşam doyumu etkileneceğinden dolayı bu konuda gerekli önlemler, problemlerle karşılaşılmadan önce 

alınmalıdır. 

Bu düşüncelerden hareketle bu çalışmanın amacı; Bilişim sektörü çalışanları üzerinde detaylı bir araştırma 

yaparak iş-aile çatışmasının çalışanların  iş doyumunu ve yaşam doyumunu nasıl etkilediğini saptamaktır. 

Bu çalışmada, Türkiye’nin Ankara ili içerisinde kamu ve özel sektörde çalışan bilişim personeli üzerine bir 

araştırma yapılmaktadır. Bilişim çalışanlarının, iş olanakları, ücretler ve kariyer olanakları, mesai durumu, 

yapılan işin kalitesi vb. bakımından durumları benzer olmakla birlikte ortaya çıkacak sonuçlar sadece bilişim 

çalışanları açısından önem arz edecektir. 
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İş-aile çatışması sonrasında iş ve yaşam doyumsuzluğu yaşayan bireylerin kendine, ailesine, ülkesine ve 

topluma sağlayacağı faydalar azalacağı gibi zarar verme noktasına da gelebilecektir. Bu sebeple akademik 

çevrelerde bu konularda çeşitli araştırmalar yapılmış ve belli sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara 

istinaden iş ortamında çeşitli değişiklikler yapılıp, iş-aile çatışması yaşayan bireylerin tespit edilip bu 

çatışmanın ortadan kalkması için gerekli tedbirler alınabilir. Örneğin fazla mesai yapması sebebiyle ailesi ile 

vakit geçiremeyen kurum çalışanlarının verimsizliği fazla mesai ücreti vererek veya daha fazla personel 

istihdam edilip fazla mesaiye ihtiyaç duyulmayacak noktaya getirilerek kişilerdeki verimlilik arttırılabilir. 

Yapılacak çalışma ile çalışanların içinde bulunduğu durumda, yaşadığı problemlerin tespiti gerçekleştirilecek, 

iş-aile çatışmasından kaynaklı, iş doyumu ve yaşam doyumu eksikliğinin sebepleri araştırılıp, sonuçlar, iş-aile 

çatışmasının azalmasına dolaylı olarak da verimlilik artışına yönelik kullanılabilecektir. 

Araştırmanın problemi ve temel amacı çerçevesinde geliştirilen hipotezleri şu şekilde ifade etmek 

mümkündür: 

H1: İş-aile çatışması ile iş doyumu arasında bir ilişki vardır  

H2: İş-aile çatışması ile yaşam doyumu arasında bir ilişki vardır. 

H3: Aile-iş çatışması ile iş doyumu arasında bir ilişki vardır.  

H4: Aile-iş çatışması ile yaşam doyumu arasında bir ilişki vardır. 

4. YÖNTEM 

Yöntem olarak saha araştırmasının kullanıldığı bu araştırmada, Ankara ilinde kamu ve özel firmalarda çalışan 

bilişim personelinin iş doyumu, yaşam doyumu, iş-aile çatışması ve aile-iş çatışması durumlarının tespiti 

amacıyla anket uygulamasıyla veriler toplanmıştır. Araştırma için uygulanan anket çalışmasında 2019 yılı 

içerisinde toplanan nicel verilerin geçerlilik ve güvenirliği, veri toplamada kullanılan anket tekniğinin 

nitelikleri ile sınırlıdır. Ayrıca sosyal bilimler araştırmalarına özgü genel sınırlılıklar, bu makale çalışmasının 

konusu olan araştırma için de geçerlidir. 

4.1. Evren ve Örneklem 

Araştırma, iş-aile çatışmasının iş doyumu ve yaşam doyumu üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla Ankara’da 

bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında çalışan bilişim personelini kapsamaktadır. Araştırma 

için Ankara ilinin seçilmesinin nedeni, hem kamu kurumlarının yoğun olarak barındığı hem de 

teknokentlerde mevcut bulunan bilişim işletmeleri sebebiyle bilişim personelinin yüksek oranda istihdam 

edildiği bir il olmasıdır.  

Araştırmanın çok geniş bir alanı kapsaması sebebiyle, söz konusu kurum ve kuruluşlarda çalışan tüm bilişim 

personeline ulaşmada birtakım zorluklar yaşanmaktadır. Bu sebeple, çalışmada belirlenen bu evren üzerinden 

örneklem alınma yoluna gidilerek gerekli veriler elde edilmiştir. Farklı sayıda kurum ve kuruluşlarda, farklı 

görevler üstlenen bilişim personeli üzerinde anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Doğru sonuç alınabilmesi 

için örneklem grubu seçilirken, esas alınan örneklem grubunun özelliklerinin, tüm hedef kitlenin özelliklerini 

yansıtacak nitelikte olmasına dikkat edilmiştir. 

Ankara ilinde 53 kamu kurumu mevcuttur (tbmm.gov.tr). Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu 

(SGK)’nun 2019 yılında yayınladığı istatistik raporunda, Ankara ilinde bilişim sektöründe faaliyet yürüten 

işletme sayısı 1439, kamu kurum ve özel işletmelerdeki toplam bilişim çalışan sayısı ise 16257 olarak 

açıklamıştır (www.sgk.gov.tr). 

Araştırmada örneklem türlerinden olasılık temelli örnekleme esas alınmıştır. Hedef kitle hem kamu kurum ve 

kuruluşlarında hem de özel işletmelerde çalışan bilişim personelini kapsaması sebebiyle iki ana gruba 

ayrılmaktadır. Bu sebeple tabakalı örnekleme yöntemi ile evren iki tabakaya ayrılmıştır. Tabakaların evren 

üzerindeki temsil oranının elde edilememesi sebebiyle orantısız tabakalı örnekleme yöntemi tercih edilerek, 

her iki tabakanın benzer oranlarda ankete katılımı sağlanmıştır. 

Kamu kurumlarından örneklem seçiminde küme örneklem yöntemi esas alınmıştır. Kamu evreninde toplam 

53 küme mevcut olup, bu kümelerin bir kısmında güvenlik/gizlilik unsuru sebebiyle anket uygulaması 

mümkün olamamaktadır. Kalan diğer kurumlar hem benzer yapısal özelliklere sahip olması, hem çalışanların 
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özlük haklarının benzer olması hem de tüm kurumlara ulaşmadaki maliyet, zaman ve emek sorunları 

sebebiyle tüm kümelere erişimden kaçınılmıştır. Bu bağlamda toplam 53 kamu kurumundan, orantısız küme 

örnekleme yöntemiyle 10 kamu kurumundan 319 kişiden oluşan örneklem oluşturulmuştur. Bahsi geçen 

kamu kurum bilgi işlem departmanlarından anket doldurmaya gönüllü kişilerle anket çalışması yapılmıştır. 

Özel işletmelerde hem işletme sayılarının hem de çalışan sayılarının fazlalığı, işletme yapı ve çalışma 

usüllerinin benzer olması sebebiyle, örneklem seçiminde olasılık temelli örnekleme yöntemlerinden basit 

tesadüfi örnekleme kullanılmış olup 287 kişiden oluşan örneklem oluşturulmuştur. Bilişim sektöründe faaliyet 

yürüten işletmelerde çalışan kişilerden ankete katılmak isteyenlere anket çalışması yapılmıştır. Ayrıca yine bu 

sektörde çalışan ve yeni teknolojik gelişmeleri öğrenmek üzere eğitim kurumlarında kurs almaya gelen 

öğrencilere anket uygulanmış olup, bu grup içerisinde pek çok işletmeden gelen çalışanlar bulunmaktadır. 

İş-Aile ve Aile-İş Çatışmaları ile İş ve Yaşam Doyumu kavramlarını farklı açılardan ele alan önceki 

çalışmaların incelenmesi sonucunda, bu çalışma için oluşturulan hipotezlerin geçerliklerinin doğru olarak 

sınanması amacıyla veri toplama sürecinde, araştırma modeline uygun olarak oluşturulan anket formu, 

çalışanların iş-aile çatışması, aile-iş çatışması, iş doyumu ve yaşam doyumu düzeylerini ölçmeye yönelik 

olarak düzenlenmiş, toplam dört bölüm ve 20 maddeden oluşmaktadır. 

4.2. Veri Toplama Araçları 

Katılımcılardan veri toplamak amacıyla anket uygulaması gerçekleştirilmiş olup, anketin uygulanması 

esnasında oluşabilecek hataları ve olumsuzlukları en aza indirgeyebilmek için veri toplama süreci araştırmacı 

kontrolünde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılacak bilişim personeline anketler elden veya online olarak 

ulaştırılmış, katılımcılara çalışmanın amacı açıklanarak, kendilerinden anketi nasıl dolduracaklarına yönelik 

açıklamaları dikkatlice okuduktan sonra ortalama cevaplama süresi yaklaşık 10 dakika olan anket maddelerini 

yanıtlamaları istenmiştir. 

Ayrıca katılımcıların anketi yanıtlarken, gerçek düşüncelerini yansıtmalarını teşvik amacıyla söz konusu 

anketlerin gizlilik ilkesine uygun olarak yapılmakta olduğu, isim, vb. gibi kişisel bilgilerin kesinlikle 

istenmediği ve araştırma için gerekli de olmadığı belirtilmiştir. Ankete kamu kurumlarının Bilgi İşlem 

departmanlarında ve özel sektörde, bilişim alanında çalışan toplam 606 katılımcı katılmış ve anket formunu 

doldurmuştur.  

Araştırmada Yaşam Doyum Ölçeği, İş Doyumu Ölçeği, İş-Aile Çatışması ve Aile-İş Çatışması ölçekleri 

kullanılmıştır. 

Yaşam doyumunu tespit etmek amacıyla (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985)’nin geliştirdiği “Yaşam 

Doyumu Ölc ̧eği” (Life Satisfaction With Life Scale) kullanılmıştır. Bu ölc ̧ek toplam 5 sorudan oluşmaktadır. 

Bütün ifadeler beşli Likert tipi s ̧eklinde “tamamen katılıyorum=5” sec ̧eneği ile “kesinlikle katılmıyorum=1” 

aralığında tasarlanmıştır.  İş doyumunu tespit etmek amacıyla (Brayfield & Rothe, 1951) tarafından geliştirilen 

ve 231 kadın ofis çalışanlarından oluşan bir örneklem kullanılarak geliştirilen “İş Doyum Ölçeği” 

kullanılmıştır. Orjinal formu 18 madde içermektedir. (Judge, Locke, Durham, & Kluger, 1998) tarafından 

ölçeğin 5 maddelik kısa formu geliştirilmiş ve bu form zaman içinde daha yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. İlgili ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması (Keser & Öngen Bilir, 2019) tarafından yapılmıştır. İş-

aile çatışması ile aile-iş çatışmasının düzeylerini ölçmek için, (R. Netemeyer, Boles, & Mcmurrian, 1996) 

tarafından geliştirilen iş-aile c ̧atışması ve aile-iş c ̧atışması ölc ̧ekleri kullanılmıştır. Her bir ölc ̧ek de 5’er 

ifadeden oluşmakta ve 5’li Likert türünde derecelendirilen (1-tamamen katılmıyorum...5-tamamen 

katılıyorum) ölc ̧eklerdir. 

4.3. Verilerin Analizi ve Kullanılan Testler 

Katılımcı kişilere uygulanan anket sonrasında elde edilen 606 ankete ait veriler üzerinde çalışma hipotezlerine 

yönelik gerekli analizler yapılmıştır. Bu kapsamda, oransal karşılaştırmalar yanında, araştırmaya katılan 

kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş bilişim çalışanlarının, iş-aile ve aile-iş çatışma düzeylerinin, iş ve yaşam 

doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson Korelasyon Analizi, Her bir değişkenin 

katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının sınanması için ANOVA ve T-testi 

analizinden yararlanılmıştır. Tüm bu analizleri yapabilmek için IBM firmasına ait SPSS v20 istatistiksel 

yazılım paketi kullanılmıştır. 
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5. BULGULAR 

Bu bölümde öncelikle araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri ve devamında iş-aile çatışması, 

aile-iş çatışması, iş doyum ve yaşam doyum analizleri ve yorumları verilmektedir. 

5.1. Katılımcıların Bazı Özellikleri 

• Araştırma kapsamında yüzde 64,9’si erkek, yüzde 35,1’i ise kadınlardan oluşan, toplamda 606 kişiye anket 

uygulanmıştır. Bilişim sektöründe erkeklerin daha fazla çalıştığı bilindiğine göre, çalışmamızdaki dağılım 

gerçek dağılıma yakın tutulmuştur 

• Araştırmaya katılan örneklem grubunun %52.6’sı Ankara’da kamu kurumlarında, %47.4’ü ise Ankara’da 

özel şirketlerde çalışmaktadır. Örneklem grubunun çoğunluğu kamu kurumlarında çalışmakla birlikte 

aradaki fark çok fazla değildir. 

• Araştırmaya katılan örneklem grubunun %17.5’i 25 yaş ve altı, %50.5’i 26-35 yaşları arasında, %21.9’u 36-45 

yaşları arasında, %10.1’i ise 46 ve üzeri yaş grubundadır. Yüzde ve frekans dağılımlarına göre bilişim 

personelinin büyük çoğunluğu 26 ve 35 yaşları arasındadır.  

• Araştırmaya katılan bilişim personelinin %57.3’ü evli, %42.7’si ise bakardır. Örneklem grubunun 

çoğunluğu evlilerden oluşmaktadır. 

• Araştırmaya katılan örneklem grubunun %28.1’i Bilgisayar Mühendisliği, %12.5’i Bilgisayar Programcılığı, 

%8.6’sı Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, %3.3’ü Endüstri Mühendisliği, %6.1’i Matematik, %5.1’i 

İstatistik, %3.8’i Bilgisayar Öğretmenliği, %32.5’i ise diğer bölümlerden mezun kişilerden oluşmaktadır. 

Örneklem grubuna bakıldığında katılımcıların büyük çoğunluğunun bilgisayar mühendisi olduğu 

görülmekle birlikte, çok farklı meslek gruplarından insanların bilişim alanında istihdam edildiği 

görülmektedir. 

• Araştırmaya katılan örneklem grubunun %17.8’inin idarecilik görevi varken, %82.2’sinin ise idarecilik 

görevi yoktur. Örneklem grubuna bakıldığında katılımcıların büyük çoğunluğunun idarecilik görevinin 

olmadığı görülmektedir. 

5.2. İş-Aile Çatışması ile İş Doyumu Arasındaki İlişki 

 
Tablo 1. Bilişim Personelinin İş-Aile Çatışması ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki Korelasyon 

  İş-Aile Çatışması İş Doyumu 

İş-Aile Çatışması r 1 -,192* 

 p  ,000 

 n 606 606 

* Korelasyon 0,05 seviyesinde anlamlıdır. 

H1: İş-aile çatışması ile iş doyumu arasında bir ilişki vardır. Araştırmaya katılan örneklem grubunun iş-aile 

çatışması ile iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılmış olup 0,05 önem düzeyinde negatif yönlü anlamlı 

bir ilişki tespit edilmiştir ve ilişkinin şiddetinin r=-0,192 olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile iş-aile 

çatışması ile iş doyumu arasında dikkate değer bir ilişki bulunmuştur. Yapılan analizde bulunan korelasyon 

katsayısının anlamlılığın oldukça yüksek olduğu (p=0,000) tespit edilerek H1 hipotezi yeterli kanıtla 

desteklenmiştir.  

5.3. İş-Aile Çatışması ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki 

 
Tablo 2. Bilişim Personelinin İş-Aile Çatışması ile Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki Korelasyon 

  İş-Aile Çatışması Yaşam Doyumu 

İş-Aile Çatışması r 1 -,145* 

 p  ,000 
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 n 606 606 

* Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır. 

H2: İş-aile çatışması ile yaşam doyumu arasında bir ilişki vardır. Araştırmaya katılan örneklem grubunun iş-aile 

çatışması ile yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılmış olup 0,01 önem düzeyinde negatif yönlü 

anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir ve ilişkinin şiddetinin r=-0,145 olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile iş-

aile çatışması ile yaşam doyumu arasında dikkate değer bir ilişki bulunmuştur. Yapılan analizde bulunan 

korelasyon katsayısının anlamlılığın oldukça yüksek olduğu (p=0,000) tespit edilerek H2 hipotezi yeterli 

kanıtla desteklenmiştir. 

5.4. Aile-İş Çatışması ile İş Doyumu Arasındaki İlişki 

 
Tablo 3. Bilişim Personelinin Aile-İş Çatışması ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki Korelasyon 

  Aile-İş Çatışması İş Doyumu 

Aile-İş Çatışması r 1 -,165* 

 p  ,000 

 n 606 606 

* Korelasyon 0,05 seviyesinde anlamlıdır. 

H3: Aile-iş çatışması ile iş doyumu arasında bir ilişki vardır. Araştırmaya katılan örneklem grubunun aile-iş 

çatışması ile iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılmış olup 0,05 önem düzeyinde negatif yönlü anlamlı 

bir ilişki tespit edilmiştir ve ilişkinin şiddetinin r=-0,165 olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile aile-iş 

çatışması ile iş doyumu arasında dikkate değer bir ilişki bulunmuştur. Yapılan analizde bulunan korelasyon 

katsayısının anlamlılığın oldukça yüksek olduğu (p=0,000) tespit edilerek H3 hipotezi yeterli kanıtla 

desteklenmiştir. 

5.5. Aile-İş Çatışması ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki 

 
Tablo 4. Bilişim Personelinin Aile-İş Çatışması ile Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki Korelasyon 

  Aile-İş Çatışması Yaşam Doyumu 

Aile-İş Çatışması r 1 -,035* 

 p  ,390 

 n 606 606 

* Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır. 

H4: Aile-iş çatışması ile yaşam doyumu arasında bir ilişki vardır. Araştırmaya katılan örneklem grubunun aile-iş 

çatışması ile yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılmış olup 0,01 önem düzeyinde anlamlı bir ilişki 

tespit edilememiş ve H4 hipotezi yeterli kanıtla desteklenmemiştir. 

 

6. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmada dört adet hipotez olup bu hipotezler iş-aile ve aile-iş çatışmalarının iş ve yaşam doyumu 

arasındaki ilişkileri tespit etmeye yöneliktir. Birinci hipotez, iş-aile çatışması yaşayan bilişim personelin, iş 

doyum düzeyi ile ilişkili olduğu üzerinedir. Yani iş-aile çatışması yaşayan bir bilişim personelinin, iş-aile 

çatışması yaşamayan diğer bir bilişim personeline göre işten alacağı doyum düzeyinin daha az olacağı 

varsayılmıştır. Analiz sonuçları bu hipotezi destekler nitelikte çıkmıştır. Konuyla ilgili literatür tarandığında 

genel olarak iş-aile çatışmasının iş doyumunu negatif yönlü etkilediği görülmektir. Örneğin Kılıç vd. 

(2013)’nin, özel sağlık kuruluşlarında çalışan personel üzerinde yaptığı araştırmada, iş-aile çatışmasının iş 

stresini arttırdığı, iş doyumunu ise azalttığı gözlemlenmiştir. Arslan (2013)'ın kadınlara yönelik yaptığı 

araştırma, iş-aile çatışmasının kadınların iş doyumunu negatif yönde etkilediği ortaya konmuştur. Benzer 
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şekilde Melisa'nın sağlık çalışanları üzerine yaptığı araştırmada ise, çalışanın işten kaynaklı yaşadığı iş 

stresinin, iş doyumunu azalttığı saptanmıştır. Özdevecioğlu ve Doruk (2015)'un Kayseri'deki çalışanlar 

üzerinde yaptıkları araştırmada, Yüksel (2010)'in hemşireler üzerine yaptıkları çalışmada iş-aile çatışmasının 

iş doyumunu negatif yönlü etkilediği görülmüştür. Ankara’da kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda çalışan 

bilişim personeli genel olarak işini severek yapmakla birlikte bu mesleği isteyerek seçmiştir. Çok yoğun 

mesainin olmadığı ve iş sırasında ciddi problemlerle karşılaşılmadığı için, bu sektörde çalışan personel 

üzerinde iş-aile çatışması çok görülmemektedir. Yaşanan iş-aile çatışması az bile olsa bu çatışmanın iş doyumu 

üzerinde etkisinin olması, bu çatışmanın tamamen ortadan kaldırılmasının önemini göstermektedir. 

Araştırmanın ikinci hipotezi iş-aile çatışması yaşayan bilişim personelin, yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi 

tespit etme üzerinedir. Yani iş-aile çatışması yaşayan bir bilişim personelinin, iş-aile çatışması yaşamayan 

diğer bir bilişim personeline göre iş dışı yaşamdan alacağı doyum düzeyinin daha az olacağı varsayılmıştır. 

Yapılan analiz sonuçları bu hipotezi desteklemiş ve iş-aile çatışması yaşayan bireylerin yaşam doyum 

düzeylerinin daha az olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili literatür incelendiğinde sonuçların benzer olduğu 

görülmektedir. Polatçı, Ardıç ve Koç (2014)’un geçici köy korucuları (GKK) üzerine yaptığı araştırmada, 

çalışma şartlarının zor, tehlikeli ve yıpratıcı olması sebebiyle iş ve aile yaşamının birbirini çok fazla etkilediği, 

stres altında çalışmaları sebebiyle yaşanan olumsuzları, aile yaşamına aksettirilmesi ve nihayetinde yaşam 

doyumunun olumsuz etkilendiği görülmüştür. Benzer şekilde (Karabay, 2015)’ın sağlık çalışanları üzerine 

yaptığı araştırmada ise, çalışanın işten kaynaklı yaşadığı iş stresinin, iş-aile çatışmasını arttırdığı, aile 

doyumunu ise azalttığı saptanmıştır. Özdevecioğlu ve Aktaş (2007)’ın turistik tesislerde çalışanlar üzerine 

yaptıkları  araştırmada da iş-aile çatışmasının yaşam doyumunu negatif yönlü etkilediği görülmüştür. Bilişim 

sektörü çalışanlarının diğer sektör çalışanlarına göre nispeten daha az yaşadığı iş-aile çatışmasının, yaşam 

doyumu üzerindeki etkisinin iş doyumu üzerindeki etkisinden daha az olduğu analiz sonuçlarında ortaya 

çıkmaktadır. 

Araştırmanın üçüncü hipotezi, aile-iş çatışması yaşayan bilişim personelin, iş doyumu arasında ilişkiyi tespit 

etme üzerinedir. Yani aileden kaynaklı ortaya çıkan ve aile-iş çatışması yaşayan bir bilişim personelinin, aile-

iş çatışması yaşamayan diğer bir bilişim personeline göre işten alacağı doyum düzeyinin daha az olacağı 

varsayılmıştır. Araştırma analiz sonuçları hipotezle örtüşmekte olup, aile-iş çatışmasının iş doyumunu negatif 

yönlü etkilediği gözlemlenmiştir. Konuyla ilgili literatür çalışmaları incelendiğinde farklı sonuçlar ortaya 

çıktığı görülmüştür. Örneğin Taşdelen, Aksoy ve Çakmak (2016), gemi adamları üzerine yaptığı araştırmada, 

aile hayatının, iş yaşamı üzerinde fazla etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tekingündüz, Kurtuldu ve 

Öksüz (2015)’ün yaptıkları çalışmada ise aile-iş çatışması ile iş doyumu arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit 

edilmiştir. Efeoğlu ve Özgen (2013)’in yaptığı araştırmada, Özdevecioğlu ve Doruk(2015)'un Kayseri'deki 

çalışanlar üzerinde yaptıkları araştırmada ise aile-iş çatışmasının yaşam doyumu üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olmadığı görülmüştür. Yüksel  (2010)'in hemşireler üzerine yaptıkları çalışmada ise aile-iş 

çatışmasının iş doyumunu negatif yönlü etkilediği görülmüş olup çalışmamızın sonucuyla uyumludur. 

Araştırmanın son ve dördüncü hipotezi ise aile-iş çatışması yaşayan bilişim personelin, yaşam doyumu 

arasındaki ilişkisi üzerinedir. Yani aile-iş çatışması yaşayan bir bilişim personelinin, aile-iş çatışması 

yaşamayan diğer bir bilişim personeline göre iş dışı yaşamdan alacağı doyum düzeyinin daha az olacağı 

varsayılmış fakat araştırma sonuçları hipotezi desteklememiştir. Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, çıkan 

sonucun diğer çalışmalarla örtüştüğü görülmektedir. Örneğin (Mustafayeva & Bayraktaroğlu, 2014)’nın 

Türkiye'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin çalışanlarında yaptığı araştırmada aile-iş çatışmalarının 

yaşam doyumu üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı gözlemlenmiştir. 

Farklı sonuçların çıktığı araştırmalarda mevcuttur. Örneğin Özdevecioğlu ve Doruk (2015)’un, Kayseri 

ilindeki çalışanlar üzerinde yaptığı araştırmada, aile-iş çatışmasının yaşam doyumunu etkilediği sonucu 

ortaya konmuştur. 

Kamu kurum/kuruluşlarında ve özel işletmelerde çalışan son kullanıcıların, daha etkili bir şekilde çalışması 

ve daha nitelikli çıktı elde edebilmesi bilişim altyapısına bağlıdır. Bu anlamda bilişim personeli işletme için 

kritik bir öneme sahiptir (Mithas & Rust, 2016). İşletmeler, çalışanlarının üretimlerini arttırmak için bilişim 

teknolojilerine yüksek miktarda yatırım yapmaktadırlar. Fakat üretimin beklenen düzeyde gerçekleşmesi için 

bilişim çalışanları ile diğer çalışanlar arasında kuvvetli bir ilişkinin kurulması gerekmektedir. Bu kuvvetli 

ilişkiyle birlikte çalışanların hem iş doyumları hem de performans düzeyleri artacaktır (Jia, Hall, Yan, Liu, & 
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Byrd, 2018). İş doyumu konusunda yetersiz bırakılmış bilişim çalışanları tarafından oluşturulan bilişim alt 

yapısının aynı zamanda kurumun/işletmenin tüm işleyişine ve son kullanıcılara kadar etkisinin olduğu 

unutulmamalıdır. 

Bilişim personeli üzerinde yapılan ana analiz sonuçlarında iş-aile çatışmasının hem iş doyumunu hem de 

yaşam doyumunu negatif yönlü etkilediği net bir şekilde görülmektedir. Bu sonucun kamu kurum ve özel 

işletmeler tarafından hassasiyetle dikkate alınıp, gerekli önlemlerin yerine getirilmesinin, işten alınan verimin 

arttırılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bundan sonraki süreçte, bireyin iş ve yaşam doyum 

düzeylerini arttırmak, iş-aile ve aile-iş çatışmalarını asgari seviyeye indirmek ve bireyin iş ve yaşam doyum 

düzeylerini arttırmak için ne tür önlemler alınması gerektiği konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar 

yapılırken, bilişim sektörününün kendine özel yapısı da dikkate alınarak çeşitli araştırmalar yapılmalı ve 

örgütlerin üretim ve hizmete, en yüksek oranda katkı sunması için gerekli önlemler alınmalıdır. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Bu çalışmanın temel amacı, örgütsel vatandaşlık faktörlerinden nezaket davranışının, 

çalışanların hizmet kalitesine etkilerini; demografik değişkenler ile vatandaşlık faktörlerinden 

nezaket davranışının, çalışanların hizmet kalitesine etkileri arasındaki farklılıkları analiz etmektir.  

Yöntem – Bu çalışma, Ankara-Etimesgut ilçesinde faaliyet gösteren özel okullarda bulunan 

çalışanların sergilemiş oldukları nezaket davranışının; çalışanların hizmet kalitesine ne gibi etkileri 

olduğunu araştırmak için yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, özel okullarda çalışmakta olan 1900 

kişi oluşturmaktadır. Araştırma anketlerinden elde edilen verilere; güvenilirlik analizi, faktör 

analizi, veri analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizleri uygulanmıştır.  

Bulgular – Bu çalışma için yapılan regresyon analizi için uygulanan denklem sonucunda; okullarda 

gösterilen nezaketin, hizmet kalitesi üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Nezaket puanının bir birim arttığı durumda, hizmet kalitesi puanının 0,806 birim artacağı tespit 

edilmiştir. 

Tartışma – Yöneticilerin nezaket kuralları çerçevesinde davranmasının, çalışanların hizmet kalitesi 

üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. İşletmelerin yoğun bir rekabet ortamı içindeki en 

büyük güçleri, insan gücü olmaktadır. Örgütsel Vatandaşlık Davranışının (ÖVD) çalışanlar 

tarafından benimsenmesi ve sergilenmesinin önemli olmasının nedeni; çalışanlar arasında 

koordinasyonu sağlaması, iletişimi güçlendirmesi ve bu sayede çalışanların motivasyonunun 

arttırmasıdır. Dolayısıyla bu tür bilimsel çalışmalar sayesinde: yöneticiler nezaket kuralları 

çerçevesinde davranmanın avantajlarını daha çok fark edebilir; çalışanlar, ekip ve gruplar 

arasındaki koordinasyonun sağlanmasında birbirlerine daha fazla yardımcı olabilir; ÖVD çalışanın 

ve örgütün verimliliğini artırılabilir; bulunulan ortamdaki dönüşüm ve değişimlere daha kolay 

uyum sağlamada yardımcı olabilir; yetenekli çalışanların sürekliliği sağlanabilir; işe yeni 

başlayanları örgüte cezbetme alışkanlığını kazandırılabilir ve sunulan hizmetlerin kalitesinde 

süreklilik sağlanabilir. 
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Purpose – The main purpose of this study is to examine the effects of courtesy behavior, one of the 

factors of organizational citizenship, on the service quality of employees; To analyze the differences 

between demographic variables and the effects of civic factors, courtesy behavior, on the service 

quality of employees. 

Design/methodology/approach – This study is based on the organizational citizenship behaviors of 

the employees in private schools operating in Ankara-Etimesgut district; It was conducted to 

investigate the effects of employees on service quality. The universe of the research consists of 1900 

people working in private schools. Data obtained from research questionnaires; Reliability analysis, 

factor analysis, data analysis, correlation analysis and regression analysis were applied. 

Findings – As a result of the equation applied for the regression analysis for this study; It has been 

determined that courtesy shown in schools has a positive effect on service quality. It has been 

determined that when the courtesy score increases by one unit, the service quality score will increase 

by 0.806 units. 

Discussion – Managers' behavior within the framework of courtesy rules has many positive effects 

on the service quality of the employees. The greatest strength of enterprises in an intense competitive 

environment is human power. The reason why it is important that Organizational Citizenship 

Behavior (ÖVD) is adopted and displayed by employees; It provides coordination among 
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employees, strengthens communication and thus increases the motivation of the employees. 

Therefore, thanks to such scientific studies: managers can become more aware of the advantages of 

acting within the rules of courtesy; employees can further assist each other in ensuring coordination 

between teams and groups; ÖVD can increase the productivity of the employee and the 

organization; It can help you adapt more easily to the transformations and changes in the 

environment; continuity of talented employees can be ensured; The habit of attracting new recruits 

to the organization can be gained and the quality of the services provided can be sustained.  

1. GİRİŞ  

Bu çalışmanın amacı, örgütsel vatandaşlık faktörlerinden nezaket davranışının, çalışanların hizmet kalitesine 

etkilerini ortaya koymaktır. Küresel ve yüksek rekabet ortamı içinde bulunan işletmeler, rakip işletmeler 

üzerinde rekabet üstünlüğü sağlamayı amaçlamakta ve bu yolla da ayakta kalmak için mücadele verirler. 

Verilen mücadele içinde başarı elde edebilmenin en önemli koşullarından biri; çalışanların yeteneklerinden 

ve güçlerinden yararlanarak hizmet kalitesini arttırmaktır. Bu çerçevede nezaket davranışı, hizmet kalitesini 

arttırmak amacıyla çalışanların işletmeye yapmış oldukları katkıların biçimsel anlamdaki rollerinin de ötesine 

geçmiş olduğu önemli davranış şekillerinden biridir.  

Çalışanların gönüllü şekilde sergilemiş olduğu ÖVD, genel olarak işletmeler ve çalışanlar üzerinde olumlu 

etkiler yaratmaktadır. Çalışanların sergilemiş olduğu ÖVD, hizmetleri kalitesini arttırmakla birlikte 

çalışanların işletmeye daha da bağlanmalarını sağlamaktadır (Polatcı ve Cindiloğlu, 2013: 300).  ÖVD, 

çalışanların bir bütün şeklinde işletmenin işleyişini geliştirmekte olan tüm davranışları temsil etmektedir. 

ÖVD’nin pek çoğu tek başına işletmenin performansını geliştirici niteliğe sahip olmayabilir (Yasım ve Işık, 

2017 : 377) 

ÖVD; kişilerin çalışma ortamlarında kendileri için belirlenmiş olan resmi görev, nezaket kurallarına uygun 

davranışlar, sorumluluk ve standartların da ötesinde gönüllü şekilde çaba sarf etmesi ve ekstra bir rol 

davranışı ortaya koyması şeklinde tanımlanabilir (Göksoy vd., 2014: 103). Nezaket kurallarına uygun 

davranış; örgütün arzuladığı, istediği zamanda örgütsel başarıya ve etkililiğe katkı sağladığı, gönüllülük 

esasına dayanan bir davranıştır. Çalışanların, bulundukları örgütlerde kendilerinden istenilen sorumluluk ve 

görevlerin haricinde çalışma isteği ve sorumluluk bilinci, etkili ve başarılı örgütlerin temel prensiplerinden 

biridir. Yüksek bir performansla çalışma sergileyen örgütlerin, verimliliğin artırılması ve beklenenin ötesinde 

daha fazla çalışarak ekstra gayret sarf etmeleri, çalışanların arasında “biz büyük bir aileyiz” kültürünü 

oluşturmaktadır (Çavuş ve Develi, 2015: 231). Örgüt; değer, misyon, vizyon ve hedeflerine yoğunlaşmış bir 

örgütsel davranış ortaya koymaktadır. Bu nedenle, örgütler açısından en önemli konularının başında ÖVD 

gelmektedir (Avcı, 2015: 12).         

Nezaket kurallarına uygun davranışlar; örgütün gelişimine katkı sağlayan, örgütü istenmeyen ve yıkıcı 

davranışlardan koruyan, örgütün çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutan, çalışma arkadaşlarına her türlü 

yardımı veren ve onların gelişmelerine katkı sağlayan, sadakat ve özverili anlayışı ifade etmektedir. Aynı 

zamanda nezaket davranışları, örgütün çağdaş yeniliklere ayak uydurabilmesi, öğrenme yeteneğine sahip 

olması, rekabet üstünlüğü elde etmesi, verimliliğini ve başarısını artırmasında temel belirleyici konumunda 

yer almaktadır (Williams ve Anderson, 1991: 602).   

Nezaket davranışları, örgüt için fayda sağlayan ve herhangi bir emre bağlı kalmayan ortak kültür anlayışı 

olarak adlandırılmaktadır (Çavuş ve Develi, 2015: 233). Nezaket kurallarına uygun davranışlar; işletmelerin 

sağlıklı işleyişlerini engelleyen istenmeyen ve yıkıcı davranışlardan korumak, çalışanların beceri ve 

yeteneklerini geliştirmek, etkili bir koordinasyon sağlayarak çalışanların performanslarını ve verimliliğini 

arttırmayı amaçlamaktadır. Çalışanların performansları onların işletme performanslarına, kurumların 

sürekliliğine ve hizmet kalitesine yansımaktadır (Karaman ve Aylan, 2012: 39-40).   

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Kavramı 

Örgütsel vatandaşlık kavramı, örgütlere fayda sağlayan ve emirlere bağlı kalmayan davranışlar şeklinde 

tanımlanabilir. ÖVD, örgütlerde yardımlaşmayı ve centilmenliği içeren rollerden oluşmaktadır. Vatandaşlık, 

kişiler ile devlet arasında anayasa ve yasalarla tanımlanmış olan hak ve ödevlere dayanan bağlar olarak 

tanımlanmaktadır (Polatçı ve Cindiloğlu, 2013: 301). ÖVD’yi isteğe bağlı olarak davranışların içinde, formel 
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ödül verme sistemi içerisinde doğrudan ve açık olarak bulunmayan, işletmelerin fonksiyonunu arttırmayla 

ilişkili kişisel davranışlar bütüne denilmektedir (Sezgin, 2005: 324).    

ÖVD, çalışanların işletmeye olan sorumlulukları ve görevleri dışında sergilemiş oldukları gönüllü çabalar 

şeklinde tanımlanabilir. Örneğin çalışanlar tarafından sergilenen kişiler arası nezakete dayalı davranışlar; 

çalışanların tamamıyla kendi istekleri doğrultusunda işletme amaçlarına katkı sağlayabilmek için 

gerçekleştirmiş olduğu davranışlardır (Nergiz, 2016: 217).  

ÖVD’nin amaçlarını gerçekleştirilebilmesi açısından örgütsek sadakat büyük önem taşımaktadır. Örgütsel 

sadakat, gönüllü olarak örgütte gerekenden fazla görev ve sorumlulukların alınmasıdır. Örgütlerin başka 

bireylere yüceltilip, görevlerin yerine getirilmesinde mesleki uygunluğa dikkat etmeleri, dış tehditlere karşı 

savunulması ve korunması, örgütün iyi tanıtımının yapılıp, olumsuz şartlarda dahi örgütle bağlı kalınabilme 

davranışlarını kapsamaktadır (Göksoy vd., 2014: 104).  ÖVD, örgütün işleyişini önemli derecede 

etkilemektedir. Örgütlerin yapılarının değişmesinde, gelişmesinde ve biçimlendirilmesinde ÖVD’nin rolü 

büyüktür. Çalışanların örgüt içerisinde bütünleşebilmesi, ilişkileri ve insanlar arasındaki davranış boyutları 

örgütleri etkilemektedir.  ÖVD’nin, örgütün işleyişine ve başarısına olan etkisinin temelinin bu ilişkilere 

dayandığı görülmektedir (Demirtaş, 2010: 1069).      

Kurumlarda başarının sağlanması, insan kaynaklarının nitelikli olmasıyla yakından ilgilidir. Kurumların 

başarılı olabilmesi için, elektronik sistemler, veri tabanları, yeni teknolojiler ve üstün yönetim sistemleri 

gerekmektedir. Toplumların sosyal, ekonomik ve politik gelişmelerinde, örgütlerin etkinliklerinde ve 

verimliliklerinde insani etkenlerin önemi oldukça büyüktür.  ÖVD’nin artış göstermesinin üç temel sebebinin 

olduğu belirtilmektedir (Kaya, 2013: 265);  

1. Birinci sebep, davranış sonucu oluşan performansın, çalışan performansının değerlendirilmesinde terfi 

ve ücret uygulamasının da dikkate alınmasıdır. ÖVD’nin gösterilmesinde yöneticiler, çalışanlara karşı 

herhangi bir güç veya yaptırım kullanmamaktadır. Çalışanlar gösterdikleri nezaket davranışlarının sonunda 

herhangi bir ödül beklentisinde değillerdir. Yöneticiler dolaylı veya dolaysız olarak insani kaynakları 

uygulamasında, örgütsel vatandaşlık davranışlarını dikkate alarak ödüllendirmektedirler (Göksoy, vd., 2014: 

105).  

2. İkinci sebebi, ÖVD’nin örgütün başarısına ve etkinliğine olan katkılarının olmasıdır. ÖVD, örgütlerin 

performansını ve örgütsel etkinliğini arttırmaktadır. ÖVD’nin bireyin kendisini motive ederek ait olma, 

başarabilme ve yetkinlik duygularını oluşturduğunu açıklamaktadır.  

3. Üçüncü sebep ise, ÖVD’nin örgütsel bağlılık, işten ayrılmalar, vatandaşlığa ters düşen davranışlar, iş 

tatminleri ve örgütsel adalet gibi yakın ilişkilerinin olmasıdır. ÖVD’nin önemi, çalışanların ve örgütlerin, 

örgüt içerisinde davranışlarının ÖVD olarak nitelendirilmesidir (İpek, 2012: 431).    

2.3. Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Sebepleri 

ÖVD; beklentisiz, karşılık beklemeyen, gönüllü ve beklenenlerin ötesinde olan tüm davranışlardır 

(Paşamehmetoğlu ve Poyraz, 2013: 76). Bireylerin herhangi bir beklentisi yoksa; örgütler de aynı davranışları 

sergilemektedirler. Örgütlerde belirli sayıda çalışan, vatandaşlık davranışları göstermektedir. Aynı şekilde 

örgütlerde de belirli sayılardaki çalışanlar, üstün düzeyde vatandaşlık davranışları göstermektedirler. Bir 

örgütteki bireyin vatandaşlık davranışı sergilemesinin temel sebepleri şu şekilde sıralanabilir (Özdevecioğlu, 

2009: 52);  

1. Sektörde iş birliğinin gerekliliği, 

2. Tedarik halkalarının bir parçası olabilmek,  

3. Ortak yatırımlar veya ortak projelerde çalışıyor olmak, 

4. Başarılı olabilmede beraberliğin gerekliliği, 

5. Aynı işletmelerde bayii veya satıcısı olmak, 

6. Rekabetlere karşı birlikte hareket etmek, 

7. Konsorsiyum oluşturabilmek, 

8. Örgütlerin bir bütün halinde olması ve bütünsellik taşıması, 

9.  Farklı işletmelerin dış kaynağı olabilmek. 
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2.4. Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Özellikleri 

ÖVD, gönüllülük esasında etkisini artırmaktadır ve kurumsallık açısından örgütlere önemli faydalar 

sağlayabilmektedir. (Özdevecioğlu, 2009: 60); 

ÖVD, iş tanımının içerisinde işçilerin doğrudan ya da dolaylıda olsa yer alamayan, bu resmi zorunluluk veya 

işin tanımının ötesinde bir davranıştır. Bu şekilde davranışta bulunan kişilerin isteğine bağlıdır. Bu 

davranışları göstermelerinde herhangi bir ödül verilmez, gösterilmediği durumlarda ise; herhangi bir ceza 

uygulanmaz ve davranış tamamen kişinin isteğine bağlıdır. Çalışanların, örgütsel vatandaşlık davranışlarını 

göstermek için eğitim almaları gerekmemekte, bunlar tamamen kişilerin içinden gelerek yapmış oldukları 

davranışlardır. ÖVD bir bütün olarak örgütlerin işlevselliklerini de artırmaktadır (Organ, 1988: 43). 

2.6. Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Boyutları 

 ÖVD, çalışanların işletmelere veya işletme üyelerine yönelik gerekli zorunlulukları ve görevleri haricinde 

göstermiş oldukları davranışlar bütünü olarak tanımlanmaktadır (Paşamehmetoğlu ve Poyraz, 2013: 77).  

Çalışanlar, ÖVD ile örgütsel özdeşleşme seviyeleri konularında etkili olmaktadırlar. .  Örgütler, sosyal 

hayatlarında kazandıkları saygınlığın, üyesi oldukları örgütün yüksek itibarlı olması ile orantılıdır. Örgütlerin 

özel programları, tarihi geçmişleri ve sosyalleşme faaliyetleri (piknikler, şirket yemekleri vb.) gibi 

uygulamaları, fark oluşturmalıdır (İpek, 2012: 431).  

Örgüt içerisindeki çalışma gruplarında ayrıcalık olması diğer gruplarda dikkat çekmektedir. Birlikte çalışan 

farklı grupların işçileri, kendi gruplarına ait olan bazı özellikleri ön plana çıkartır. Bu da “ben” kavramını 

ortadan kaldırarak “biz” kavramını getirmektedir. Örgütlerdeki kurumsal imajın yüksek olması, çevredeki 

diğer insanlarca yansıma şeklinde geri dönmektedir. Eğer bu yansıma şekli olumlu ise, işçiler örgütler ile daha 

güçlü olarak özdeşleşecektir (Gürbüz, 2008: 70).  

Görev performansı ya da görevsel tanımlamalarda bulunmayan birtakım davranış şekilleri olarak da ifade 

edilmektedir. Çalışanlar davranış biçimlerini yerine getirmediği durumlarda, herhangi bir ceza 

almamaktadırlar (Yeşiltaş vd., 2011: 174). ÖVD’nin boyutlarından özgecilik, vicdanlılık, centilmenlik, nezaket 

ve sivil erdem şeklinde izah edilebilir: 

Özgecilik kavramı, işletmedeki çalışanların gönüllü olarak diğer arkadaşlarına yardım etme yoluyla onların 

performanslarını ve etkinliklerini artırmaya yönelik davranışlarda bulunmaları olarak ifade edilmektedir 

(Altıntaş, 2006: 84).  İşletmelerde kıdemli ya da deneyimli veya uzman çalışanların, işe yeni giren 

arkadaşlarına yardımda bulunması özgecilik olarak kabul edilmektedir. İşletmelerde kişilere yönelik yardımcı 

olma davranışlarını ifade eden özgecilik, kişisel düzeyde bir davranış olmasına karşın, bu durumdan 

işletmelerin yarar sağladığı görülmektedir (Sezgin,  2005: 323).        

Vicdanlılık kavramı, işletme çalışanlarının kendilerinden beklenilen davranışların haricinde davranışlar 

ortaya koymalarında gönüllü olmaları gerektiğini ifade etmektedir. Örgütsel vatandaşlık davranışlarından 

biri olan vicdanlılık, çalışanların işlerini tamamlamadan işyerini terk edemedikleri bir davranıştır (Karaman 

ve Aylan, 2012: 39-40).         

Centilmenlik kavramı, kaynaklarda fazla ilgi görmeyen bir örgütsel davranış şekli olarak bilinmektedir. Organ 

centilmenliği ise, işin neden olduğu kaçınılmaz rahatsızlıklara ve zorlamalara, bireyin anlayışla yaklaşması 

şeklinde tanımlanmaktadır. Kaçınılmaz zorlukların hemen her işletmede yaşandığı görülmektedir. Centilmen 

bir birey, tüm bu olumsuzlukları memnuniyetle karşılar ve küçük sorunları fazla büyütmez  (Kaya, 2013: 281-

282). 

Centilmenlik ve gönüllülük, örgüte ve lidere bir bütün olarak bağlılığı içermektedir. İşçilerin rahatsızlıklara 

ve ağır yüklere karşı katlanmaya istekli olmaları, işlerin yolunda gitmediği durumlarda bile olumlu tavır 

sergilemeleri ve astlarının ilgisini örgütlerin menfaati yönünde kullanmalarını sağlaması şeklinde 

tanımlanabilir (Podsakoff vd., 2000: 517).      

Nezaket kavramı, işletmelerde işin sorumlulukları nedeniyle devamlı olarak iletişim halinde olmalarını 

sağlayan, aynı zamanda birbirinin işlerinden ve kararlarından etkilenen işletme çalışanlarının gösterecekleri 

olumlu davranışlardır. Yüksek derecede iletişim becerisine sahip olabilme, işletmeler için başarıya ve 

eşgüdüme götüren bir yol olmaktadır (Karaman, 2013: 265). 
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Kurumda çalışanların işleri gereği her zaman iletişim içerisinde olmaları, birbirlerinin kararlarından ve 

işlerinden etkilenen bireylerin, birbirlerini önceden uyarmaları, bilgileri aktarmaları, birbirlerine gereken 

hatırlatmaları yapmaları ve danışmaları nezaket davranışlarına örnek olarak verilebilir. Nezaket ile özverili 

olma terimleri “yardımseverlik” olarak tanımlandıkları için ikisini de birbirinden ayırt etmek oldukça güçtür. 

İki terim arasındaki görülen fark, yardım etme anında gerçekleşen zamana göredir. Özverili olma; kişilerin 

birbirlerine olumsuz bir durum ortaya çıktıktan sonra, o sorunu ortadan kaldırmak amacıyla yardım etmeleri 

şeklindedir. Nezaket teriminde ise, olumsuz bir durumun ortaya çıkmasını engellemek ya da o sorunun 

derecesini azaltmak maksadı ile önceden önlem almayı gerektiren davranışlardır (Podsakoff vd., 2000: 521).     

2.6.5. Sivil Erdem 

Sivil erdem, işletmeye makro düzeyde olan bağlılığı ve ilgiyi, örgütsel hayata aktif ve gönüllü olarak katılım 

sağlamaya denilmektedir (Çetin, 2004: 21). Bu ilginin örgüt yönetimine aktif olarak katılmakla, örgüt 

çevresindeki tehditleri ve fırsatları etkili bir biçimde gözlemleme ile gösterilmektedir. Basit olarak makro 

düzeyde bir maliyete sahip olsalar dahi, yönetime girme konusundaki isteklilik, işletmelerin karşılaştıkları 

fırsatları ve tehditleri gözlemlemek, işletme için en iyilerini yapmaya çalışmak gibi davranışlar bu boyut 

içerisinde yer almaktadır (Kaya, 2013: 283). 

2.7.  ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK, HİZMET KALİTESİ VE ÇALIŞAN MOTVASYONU İLİŞKİSİ 

Bu kısımda, örgütsel vatandaşlık, hizmet kalitesi ve çalışan motvasyonu ilişkisine yer verilecektir.  

2.7.1. Hizmet Kalitesi Kavramı 

Hizmet kalitesi, müşteriler üstün hizmetlerin sunulması veya beklentilerinin karşılanması olarak 

tanımlanabilir (Demireli ve Bayraktar, 2014: 920). Hizmet sektörü açısında kalite; algılama, kontrol edebilme, 

sürekliliği sağlama ve uygulanabilirlik bakımından karmaşık, güç ve belirsiz bir kavramdır. Hizmet sektörü 

açısından hizmetin kalitesi, hizmet gören kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Meydana gelen bu 

değişiklik de sunulan hizmetin mallara oranla standardizasyonunun hiç yok denilebilecek kadar minimum 

düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır (Kılıç ve Eren, 2009: 92).  

Hizmet veren işletmeler için kalite anlayışının müşteriler tarafından algılanması oldukça önemlidir. Hizmet 

kalitesini belirleyen temel faktörler şu şekilde sıralanmaktadır (Demireli ve Bayraktar, 2014: 920).  

1. Örgütsel yapı, 

2. Hizmet içi eğitim, 

3. Örgütsel yapıya katılımın sağlanması, 

4. Ücretler konusunda adaletli dağıtım, 

5. İş güvenliğinin oluşu, 

6. Ortama sunulan rahatlığın uygun oluşu, 

7. Gelişen teknoloji, 

8. Yetki ile sorumluluklar ilkesi, 

9. İşle alakalı tüm bilgilendirmelerin yapılarak bütün yönleriyle açıklanması, 

10.  Sosyal imkânların sunulması, 

11.  Yöneticiler ile çalışanlar ve çalışanlar ile çalışanlar arasındaki ilişki. 

Hedeflere ulaşmada gösterilen hizmet kalitesinin, başarıyı ölçmede bir araç olduğu ifade edilmektedir. (Uysal, 

2015: 33). Hizmet kalitesi açısından iyi performans sergilemeyen çalışanlar, terfi olarak görevlerinden istifade 

etme haklarını kaybetmektedirler. Böylece çalışanlar belirli amaçları gerçekleştirmek için performanslarını 

artırmada kendi arzu ve istekleriyle çaba gösterebilir (Bingöl, 2016: 9).  

2.7.3. Çalışan Motivasyonun Artırılmasının Faydaları  

İş hayatında rekabet her zaman yoğun olarak bulunmaktadır. Bu rekabette başarı sağlamanın, lider 

olabilmenin ve en önemlisi de çalışanların motivasyonunu arttırarak çalışanların başarısını gerçekleşecek 

değişimlere ayak uydurmak ve güçlü bir yapıya sahip olmaktan geçmektedir. Bireysel etkinlik, verimliliği 

artırmada çalışanların motivasyonunun sağlanması noktasında oldukça önemlidir (Bayram, 2006: 47). 

Çalışanların motivasyonunun sağlanması ve grup çalışmalarının teşvik edilmesi; işletme birimleri veya 

çalışanlar arasında bütünleşmeyi sağlayıp, bireyler arasındaki bilgi paylaşımını ve bilgi alışverişini artırır 
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(Hunton vd., 2003: 166); İşletmeler, çoğunlukla müşterisinin isteğini karşılayıp karşılayamadıklarını tespit 

edebilmek, yaptıkları faaliyetlerde bildiklerinin doğru olup olmadığını onaylayabilmek ve neyi bildiklerini 

açığa çıkarmak için performans ölçümleri yapmaktadırlar. Çalışan motivasyonunu artırılmasının, işletmeye 

sağladığı pek çok fayda vardır. Bunlar şekilde sıralanabilir (Parker, 2000: 63); 

Rekabet, işletmelerin diğer işletmelere karşı üstünlük elde edebilmeleri açısından önemlidir. İşletmelerin 

rekabet üstünlüğü elde etmek istemelerinin nedenlerinden biri ise, daha iyi bir ürün veya değer yaratmak 

istemeleridir. İşletmeler, rekabette üstünlüğü yakalayabilmek için kendisinden beklenilenden daha fazla 

performans gösteren çalışanlara gereksinim duyarlar. Bu davranışlar, işletmelerin hayatta kalabilmeleri için 

oldukça önemlidir. Çalışanlara gönüllü davranış diye tanımlanan kavram kaynaklarda, ÖVD adıyla 

anılmaktadır (Van Dyne vd., 1994: 768).  

ÖVD sergileyen işçiler sayesinde, gönüllü davranışlar gösteren işçilerin keşfedilip, işletme süreci boyunca 

verimlilik ve süreklilik gibi konularda başarı elde edilmesi sağlanmaktadır. Örgütsel davranış biçiminin etkili 

olabilmesinde işverenlere, yöneticilere ve insan kaynaklarına büyük görevler düşmektedir. Farklı yapıdaki 

insanların yapmış oldukları uygulama alanları ile nezaket davranışlarının işletmelerde oluşturulması ve 

artırılması mümkün olabilmektedir. Farklı yapıdaki insan kaynakları, belli bir süre zarfında işçilerin örgütsel 

vatandaşlık davranışlarını ortaya koymalarını amaçlamaktadırlar. Performans yönetim sistemleri, seçme 

yerleştirme süreçleri, tatmin edici veya finansal gibi teşvik programlarını yaşama geçirmektedirler (Karalar, 

2008: 13).  

Başarı elde etmek isteyen işletmelerin, rekabet üstünlüğü sağlayabilecek akıllı davranışlar sergileyebilmesi 

gerekmektedir (Edward, 2000: 24). Rekabet üstünlüğü sağlamayı amaçlayan işletmelerdeki çalışanların 

kararlara aktif şekilde katılım sağlamaları, kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. 

Dolayısıyla, rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi için işletmelerin, ÖVD sergileyen çalışanların 

motivasyonlarını arttırıcı girişimlerde bulunması işletmelere fayda sağlayacaktır. 

Rekabet üstünlüğünün sürdürülebilmesi ve elde edilebilmesi, strateji kavramı olarak ifade edilmektedir. 

Değişimlerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, işletmelerin belirsiz ortamlarda faaliyet göstermelerine neden 

olmaktadır. İşletmeler böylece küreselleşmeyle rekabette üstünlük sağlamaya ve stratejilerini geliştirmeye 

çalışmalıdırlar (Kara vd., , 2018: 150).   

Finansal performans yani işlemlerin elde edilmesini sağlayabilecek karlılık açısından performans ölçümleri zor olan 

hizmet sektörlerinde finansal performans daha belirgin olarak hissedilmektedir. İşletmeler uzun bir dönem 

finansal performans elde etmek istiyorlarsa; yapılarını, müşterinin arzu ettiği hizmetleri ve ürünleri, üretecek 

şekilde çalışanları istihdam etmeleri gerekmektedir (Kaplan ve Norton, 1999: 81-82).  

Esneklik kavramı, kısa bir zaman diliminde az bir çaba ve maliyetle veya çalışan performansıyla değişikliklere 

uyum sağlayabilme yeteneği şeklinde tanımlanabilir (Arslantaş, 2008: 101). Söz konusu yetenek, yoğun bir 

rekabet ortamı içinde bulunan küresel ekonomik yapıda örgütlerin rekabet üstünlüklerini koruyabilmeleri 

bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Hızlı bir şekilde değişmekte olan küresel piyasalarda esneklik; 

istihdama ve üretime yönelik olan bütün sınırlayıcı engellerin ve yasal düzenlemelerin de gevşetilmesini 

ortaya koyar (Pollert, 1988: 282). İşletmelerde herhangi bir olumsuzluk karşısında sistemlerde bazı 

düzeltmelere gidilmeyip, aksine işletmelerin yeniliklere uygun olarak tekrardan yapılanmaları istenmektedir  

(Demir ve Taşkın, 2008: 1704).  

Dış kaynak kullanımı, işletmelerin hizmet kalitesini arıtmasında önemli rol oynayan maddelerden bazıları şu 

şekilde sıralanabilir (Hasan, 2005: 158);  maddeler halinde yazılacak olunursa; 

1. Dış kaynak kullanımı, organizasyonların diğer organizasyonlardan girdi olarak ürün veya hizmet 

sağlamasıdır.  

2. Dış kaynak kullanımı, organizasyon içerisinde elde edilen hizmetlerin ve malların, dışarıdan satın 

alınmasının sağlanmasıdır.  

3. Dış kaynak kullanımı, ürünün imalatında kullanılacak gerekli araç ve gereçlerin veya KDV oluşturucu 

çalışmaların, dışarıdan kaynak aracılığıyla sağlanmasıdır. 
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2.7.5. Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Hizmet Kalitesine Etkisi 

Çalışanların hizmet kalitesi birçok boyutlara sahip olduğundan; nitel ve nicel performanslarla aynı anda 

kullanılarak ölçümleri sağlanmaktadır. İşletmelerin amaçlarını yerine getirme noktasında tüm çalışan 

çabalarının toplamı, hizmet kalitesi olarak tanımlanabilir (Baytok ve Ergen, 2013: 106). Dolayısıyla müşteri 

memnuniyetini arttırabilmek için, çalışanların ortaya koymuş oldukları örgütsel davranışlar dikkate 

alınmaktadır. ÖVD, verilen emirlere dayandırılmamış olan ve örgütlere yararlı olan davranışlardır. Ayrıca bu 

davranış biçimi; işletmelerde yardım etmeyi ve centilmenlik göstermeyi kapsayan rollerden meydana 

gelmektedir  (Yıldız, 2011: 179).  

ÖVD, çalışan bireylerin örgütsel düzeyde etkinliklerinin arttırılabilmesi için kendilerine verilmiş olan iş 

tanımlamalarının dışına çıkmak suretiyle gönüllü bir şekilde istenilenden fazlasının yapılmasını 

gerektirmektedir. Çalışanların işverene olan güvenleri ve yapmış oldukları işten duydukları memnuniyet, 

örgütsel vatandaşlık davranışı ile büyük oranda bağlantılıdır. Çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışına 

aktif bir şekilde katılım göstermeleri, hizmet kalitesini de olumlu düzeyde etkilemektedir (Özcan vd., 2012: 2).  

Hizmet kalitesi, çalışanların kendi işleri ile ilgili kendilerinde var olan beceri, motivasyonu ve bilgilerin 

tamamını gerçekleştirmesiyle oluşan örgütsel davranış biçimlerine denilmektedir (Gündüz, vd., 2007: 141). 

Diğer bir ifadeyle, çalışanların yapılması gereken görevlerin ya da hedeflediği amaçların yapılma dereceleri; 

hizmet kalitesi olarak yansımaktadır (Aylin, 2018: 67).  

2.7.6. Vicdanlılığın Hizmet Kalitesine Etkisi  

Vicdanlılık kavramı, işletmelerdeki çalışanların içsel olarak işletme kurallarını, prosedürlerini ve 

düzenlemelerini kabul ederek hiç kimsenin denetiminde olmasa dahi, prosedürlere ve kurallara uymasını 

içeren davranışlar biçimidir. Çalışanların; işletmenin kural, politika ve düzenlemelerine uymaları, vicdanlılık 

ilkesini benimsemeleri hizmet kalitesini etkilemekte ve tüketici memnuniyetini artırmaktadır. Vicdanlılık 

ilkesini benimseyen çalışanlar, kendisini denetleyen birisinin olmamasına rağmen kurallara ve düzenlemelere 

uyması, çalışanın iyi bir vatandaş olarak nitelendirilmesini, motivasyonunun artmasını ve hizmet kalitesinin 

artmasına neden olmaktadır (Organ, 1988: 44).  

2.7.7. Verimlilik ve Kalitenin, Tüketicilerin Memnuniyetini Artırmaya Etkisi   

Bireyler için yapılan iş ne derecede önemli ise işyeri ve işle ilgili algılamaları da o derecede önem arz 

etmektedir. İş ortamı ve iş, insan yaşamında belirleyici pek çok etki ortaya koyar. İnsanların belli bir kısmı 

yapmakta oldukları işi yalnızca para kazanmak için yapmamaktadır. Çalışanların yaşam kalitelerini 

belirlemekte olan değişkenlerin başında tüketicilerin memnuniyetini arttırmak gelmektedir. Tüketicilerin 

memnuniyetini artırmanın; kaliteli bir eğitim ve kaliteli bir üretim yapılmasını sağlamak ile gerçekleşebileceği 

ifade edilmektedir (Türkay, 2015: 239). Ürünlerin dayanıklı olması, görünüş şekli, bakım ile tamirinin kolay 

olması, belirlenen amaca hizmet ediyor olması, güvenilir olması ve bütün müşterilerce önemli görülen 

özelliklerin tamamı kalite kapsamı içine girmektedir (Tek, 1999: 360).  

Hizmet kalitesi, tüketicilerin beklentilerine karşılık verebilen, üretilen hizmetlerin, ürünlerin uygunluğudur. 

Verimlilik düştüğü oranda karlılık artabilir ve bu durum kısa dönem de olsa sürdürülebilir. Verimliliğin 

artması kısa vadede karlılık artışı sağlanamayabilir. Artmakta olan verimliliğin de karlılık üzerinde yapmış 

olduğu etki de uzun vadelidir.  Kalite olgusu, üründen veya hizmetten beklenen ihtiyaçların giderilmesini 

sağlayan özelliklerin tümüne denilmektedir. Bir ürünün veya hizmetin beklenilen performans seviyesini 

göstermesi olarak tanımlanan kalite olgusunun, performansta gerçekleşmesi beklenen artışın, tüketici 

memnuniyetinde de gerçekleşeceği belirtilmektedir (Şahin, 1999: 16).  

2.7.8. Örgüt ikliminin, Çalışanları Motive Edilmesine ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi 

ÖVD bakımından belirleyici rol oynayan faktörlerin başında; örgütün kültürü, iklim, sektör gibi örgütün 

içerisinde bulunan örgüt özellikleri yer almaktadır. Örgütün bulunduğu normlar ve değerler, örgütler için 

gerekli olan davranışsal biçimleri belirlemektedir. Örgütsel yönetime ve uygulamalara yönelik olarak ahlaki 

boyutları oluşturmaktadır (Arslantaş, 2008: 104). Örgütsel değerlerin kabul edilmesi, örgütlerin amaçlarına 

yönelik güç kullanımında artışların olmasını ve örgütlere olan istek oranlarını arttırmış olacaktır. Benzer 

durumda olan kurumlar, çalışanları motive ederek onların daha çok örgütsel vatandaşlık davranışları 

sergilemelerine destek sağlamaktadır (Clarke vd., 1991: 1149).    
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2.7.9. Örgütsel Vatandaşlık Davranışının, İşletmelerin Rekabet Ortamlarında Üstünlük Sağlamasına Etkisi 

ÖVD, işletmelerin rekabet ortamlarında üstünlük sağlaması ve gerçekleştirilmesi arzulanan amaçlarını 

başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmelerinde önemli rol oynamaktadır. İnsan kaynakları yönetimi, verimlilik 

ve performans sorunlarının giderilmesinde, çalışanların işlerinde olumlu davranışlar sergilemelerinde önemli 

katkılar sağlamaktadır. ÖVD kavramı;  

Yöneticiler, çalışan motivasyonunun önemini kavramalı, bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmalı, 

hizmet kalitesinin sağlanması bağlamında çözümler üretebilmelidir. Bu yaklaşımları sergileyen etkili 

yöneticilerin örgütteki rolü pozitif yönde gelişerek, hem işletme hem de çalışanların iş performansına 

yansımaktadır (Bayar, 2020: 16). Gösterilen davranışlar sonucunda, fazladan çalışmaların ve çabaların yerine 

getirilmemesi durumlarında; herhangi bir ceza, yerine getirilmesi durumlarında ise; herhangi bir ödül 

bulunmamaktadır. Davranışlar, tamamen kişilerin tercihlerine bağlı olarak gerçekleştirilen davranışlar olarak 

ifade edilmektedir (Koçel, 2003: 423).  

3.  YÖNTEM 

Bu kısımda, araştırmanın yöntemi adı altında; araştırmanın amacı, önemi, evren ve örneklemi ile araştırmada 

kullanılan ölçekler üzerinde durulacaktır.  

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Nezaket davranışı ile hizmet kalitesi ilişkisine yönelik araştırma modeli SPSS analizleri sonucunda aşağıdaki 

şekilde şematik olarak yer almaktadır. 

 

Şekil -1. Nezaket Davranışı ile Hizmet Kalitesi İlişkisine Yönelik Araştırma Modeli 

Şekil 3’te SPSS uygulaması sonucunda belirlenen şematik araştırma modeline göre; nezaket davranışı için 

ÖVD ölçeğinden faydalanılmış ve yapılan uyum indeksleri sonucunda bulunan veriler, 4 maddeyi 

desteklemiştir. Ayrıca, çalışanlara dair hizmet kalitesi için ‘’İşletme Performansı’’ ölçeğinden faydalanılmıştır 

ve uyum indeksleri göz önüne alındığında, çalışanların hizmet kalitesi alt boyutunun, mevcut bulunan 7 

maddelik yapısını desteklemiş olduğu görülmektedir. 

Araştırmanın Hipotezleri 

H0.a: Örgütsel vatandaşlık kapsamında gösterilen nezaket tutumu ve çalışanların hizmet kalitesi 

seviyesinde; demografik özelliklere göre farklılık göstermez. 



N. Varışlı 12/3 (2020) 3089-3109 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3097 

H1.a: Örgütsel vatandaşlık kapsamında gösterilen nezaket tutumu ve çalışanların hizmet kalitesi 

seviyesinde; demografik özelliklere göre farklılık gösterir. 

H0.b:  Örgütsel vatandaşlık anlayışı kapsamında gösterilen nezaket davranışları ve çalışanların hizmet 

kalitesini etkilemez. 

H1.b: Örgütsel vatandaşlık anlayışı kapsamında gösterilen nezaket davranışları ve çalışanların hizmet 

kalitesini etkiler. 

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi  

Araştırma için evren sayısına göre geçerli ve güvenilir örneklem büyüklüğünün tespiti için tablo-1’den 

yararlanılmıştır (Erdoğan ve Yazıcıoğlu, 2004: 50). 

Tablo-1 Örneklem Büyüklükleri 

Evren 

Büyüklüğü 

+-0.05 örnekleme hatası 

(d) 

+-0.10 örnekleme hatası 

(d) 

p=0.5 

q=0.5 

p=0.8 

q= 0.2 

p=0.3 

q=0.7 

p=0.5 

q=0.5 

p=0.8 

q= 0.2 

p=0.3 

q=0.7 

1000 278 198 244 88 58 75 

2500 333 224 286 93 60 78 

5000 357 234 303 94 61 79 

Araştırmanın evreni; özel okullarda  görev yapan yönetici öğretmen ve diğer çalışanlardan oluşan toplam 

1914 kişidir. Bu çalışmanın örneklemi ise; 405 kişidir. Örneklem büyüklüğünün belirlenebilmesi için, Tablo-1 

dikkate alınmıştır. Tablo dikkate alındığında, 1914 evren büyüklüğü için tablodan 2500 kişiye kadar evreni 

kapsayan 333 kişinin örneklem olarak alınmıştır. Güvenilirliğin sağlanabilmesi için, örneklem miktarı 450 kişi 

olarak alınmasını yeterli olacağı kararı verilmiş ve yapılan anket uygulaması sonucunda 45 anket hatalı ve 

eksik olduğundan iptal edilerek geriye kalan 405 anket geçerli olarak kabul edilmiştir.  Anketler, tesadüfi 

örnekleme yöntemiyle 25 Ekim 2019 ve 15 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu tarihler özel okullarda 

görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer çalışanların mesai saatleri araştırılarak mesai saatleri dışında 

gerçekleştirilmiştir. 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada verilerin elde edilmesi için “demografik bilgilerle ilgili sorular”, “Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışı Ölçeği” ve “İşletme Performansı Ölçeği”nden yararlanılmış ve ölçeklerle ilgili açıklamalar aşağıda 

belirtilmiştir; 

1- Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği;  

Bu çalışmada, Padsakoff ve Mackenzie‘nin (1989) geliştirdiği, Mehtap (2011) tarafından da Türkçeye adapte 

edilen, sonra Yılmaz’ın (2018) araştırmasında yer alan “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği”nden 

yararlanılmıştır.  Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği; 4 boyuttan meydana gelmektedir. Katılımcıların 

anketlerde bulunan sorulara; 5=kesinlikle katılıyorum, 4=katılıyorum, 3=kararsızım, 2=katılmıyorum ve 

1=kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevaplandırabilecekleri 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. ÖVD ölçeğinin 

güvenilirlik katsayısı ise; 0,813 olarak bulunmuştur. 

2- İşletme Performansı Ölçeği;  

Bu çalışmada, Fitzgerald vd.’nin (1991) geliştirmiş olduğu, Brignall ve Ballantine (1996) ile  Atkinson ve 

Brown’un (2001) çalışmalarında bulunan “İşletme Performansı Ölçeği” kullanılmıştır.  İşletme Performansı 

Ölçeği; hizmet kalitesi boyutu 7 madde’den meydana gelmektedir. Katılımcıların anketlerdeki sorulara; 

5=kesinlikle katılıyorum, 4=katılıyorum, 3=kararsızım, 2=katılmıyorum ve 1=kesinlikle katılmıyorum diye 

cevaplandırabilecekleri 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. İşletme performansı ölçeğinin güvenilirlik katsayısı, 

0,83 olarak bulunmuştur. 
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3.4. Verilerinin Analizi  

Bu araştırmada; neden sonuç ilişkisini ortaya koyacak niceliksel yöntem tekniği esas alınmış, belirlenen anket 

soruları, ilgili katılımcılara dağıtılmış ve analiz için gerekli veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 

istatistik programı uygulanarak; güvenilirlik analizleri, doğrulayıcı faktör analizleri, T-testi, ANOVA, 

korelasyon ve regresyon analizleri yapılarak bulgular, sonuç ve öneriler bölümleri tamamlanmıştır. 

4. BULGULAR 

Bu kısımda güvenilirlik analizi,  doğrulayıcı faktör analizi, demografik bulgular, t-testi, one way anova analizi,  

korelasyon analizi ve regresyon analizlerine yönelik bulgular yer almaktadır. 

4.1. Örgütsel Vatandaşlık Faktörlerinden Nezaket Davranışı İçin Güvenilirlik Analizi ve Doğrulayıcı 

Faktör Analizi  

Örgütsel vatandaşlık faktörlerinden biri olan nezaket davranışını var eden grubun yapısı (4 madde) 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir. İlk adımında, model uyum indekslerinin uygun aralıklarda 

değer alıp almadığı (p<0,05) bulunmuştur. 

 

Şekil -2. Örgütsel Vatandaşlık Faktörlerinden Nezaket Davranışı İçin DFA 

Testi yapılan modelin, örgütsel vatandaşlık faktörlerinden biri olan nezaket davranışı “Nezaket” ile 

gösterilmektedir. Ayrıca modelde e1, e2, e3 ve e4 ile belirtilen yapılar, hata terimleri olarak yer bulmuştur.  

Doğrulayıcı faktör analizi uygulaması yapılırken örgütsel vatandaşlık faktörlerinden biri olan nezaket 

davranışının N1, N2, N3, N4 olmak üzere 4 madde ile tanımlanması uygun görülmüştür. 

Tablo-2 Örgütsel Vatandaşlık Faktörlerinden Nezaket Davranışının Model Uyum İndeksleri 

 İyi Değer Uygun Değer Hesaplanan Değer 

X2/sd 3’ den Küçük 5’ den Küçük 1,688 

RMSEA 0,050 ve daha Düşük 0,080 ve daha Düşük 0,041 

GFI 0,90 ve Yüksek 0,85 ve Yüksek 0,996 

NFI 0,90 ve Yüksek 0,85 ve Yüksek 0,997 

CFI 0,95 ve Yüksek 0,90 ve Yüksek 0,998 

Örgütsel vatandaşlık faktörlerinden birisi olan nezaket davranışı için model uyum indeksleri tablosundaki 

değerler göz önüne alındığında, model uyum indeks sonuçları iyi bir seviyededir. 

4.2. Çalışanların Hizmet Kalitesi İçin Güvenilirlik Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi  

Çalışanların Hizmet Kalitesini oluşturan grubunun yapısı (7 madde) doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 

kullanılarak test edilmiştir. İlk adımda model uyum indekslerinin uygun aralıklarda değer alıp almadığına 

(p<0,05) bakılmıştır.  

Doğrulayıcı faktör analizi modelinde Çalışanların Hizmet Kalitesi HKB1, HKB2, HKB3, HKB4, HKB5, HKB6, 

HKB7 olarak 7 madde ile açıklanmıştır.  
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Şekil -3. Çalışanların Hizmet Kalitesi İçin DFA 

Test edilen modelde çalışanların hizmet kalitesi “Hizmet Kalitesi” ile gösterilmiştir. Ayrıca modelde e1, e2, e3 

ve e4 ile gösterilen yapılar ise, hata terimleridir.  

Doğrulayıcı faktör analizi modelinde çalışanların hizmet kalitesi HKB1, HKB2, HKB3, HKB4, HKB5, HKB6, 

HKB7 olmak üzere 7 madde ile tanımlamak amaçlanmıştır. 

Tablo-3 Çalışanların Hizmet Kalitesinin Model Uyum İndeksleri 

 İyi Değer Uygun Değer Hesaplanan Değer 

X2/sd 3’den Küçük 5’den Küçük 2,358 

RMSEA 0,050 ve daha Düşük 0,080 ve daha Düşük 0,044 

GFI 0,90 ve Yüksek 0,85 ve Yüksek 0,997 

NNFI 0,90 ve Yüksek 0,85 ve Yüksek 0,992 

CFI 0,95 ve Yüksek 0,90 ve Yüksek 0,989 

Çalışanların hizmet kalitesi için Model Uyum İndeksleri tablosundaki değerlere bakıldığında, model uyum 

indekslerinin genel olarak iyi bir seviyede bulunduğu tespit edilmiştir. 

Tablo-4 Tahmin Değerleri 

Boyut Madde Tahmin 

Değeri 

P 

değeri 

Cronbach α  

Ö
rg

ü
ts

el
 V

at
an

d
aş

lı
k

 

F
ak

tö
rl

er
in

d
en

 N
ez

ak
et

 

D
av

ra
n

ış
ı 

1. Herhangi bir karar verirken bundan etkilenebilecek 

üstümün ve başka çalışanların düşüncelerini sorarım. 
,878 

***  

 

0,905 

2. İşimle ilgili önemli bir adım atmadan önce ilgili kişilere 

bilgi veririm. 
,818 

*** 

3. Başka çalışanların karşılaşabileceği problemleri önlemek 

ve mevcut problemlerine çare bulmak maksadıyla yardımcı 

olurum. 

,819 

*** 
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4. Diğer çalışanların haklarına saygı gösteririm. ,845 *** 
Ç

al
ış

an
la

rı
n

 H
iz

m
et

 K
al

it
es

i 

1.  Güvenilirlik, hızlı cevap verebilme işletme performansını 

etkiler. 
,916 *** 

 

 

0,948 

2.  Estetik / görünüm, işletme performansını etkiler. ,824 *** 

3.  Temizlik / düzenlilik, konfor, işletme performansını 

etkiler. 
,906 *** 

4.  Samimiyet, iletişim, işletme performansını etkiler. ,802 *** 

5.  Nezaket, yetkinlik, erişim, işletme performansını etkiler. ,838 *** 

6.  Ulaşılabilirlik, işletme performansını etkiler. ,841 *** 

7.  Güvenlik, işletme performansını etkiler. ,800 *** 

*** = P<0,001 

Nezaket davranışı için anket soruları belirlenirken, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ölçeğinden 

faydalanılmıştır. Analizin neticesinde bulunan uyum indeksleri göz önüne alındığında, yapılan saha çalışması 

sonucunda bulunan verilerin, nezaket davranışı alt boyutunun, mevcut 4 maddelik yapısını desteklediği fark 

edilmektedir. 

Nezaket Davranışı tanımlaması, hedeflenen her bir soruya ait p değerinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir 

(p<0,01). Yanı sıra, sorulara dair tahmin değerlerinin de oldukça yüksek seviyede olduğu bulunmuştur. 

Nezaket davranışı için hesaplanan Cronbach Alfa değeri 0,905’tir. Sonuç olarak, nezaket davranışının yüksek 

güvenilirlik derecesinde bulunduğu görülmektedir. 

Çalışanlara dair hizmet kalitesi anket soruları elde edilirken, işletme performansı ölçeğinden faydalanılmıştır 

(Atkinson ve Brown, 2001: 130). Analizin neticesinde de bulunan uyum indeksleri göz önüne alındığında, 

yapılan saha araştırması neticesinde bulunan verilerin, çalışanların hizmet kalitesi alt boyutunun mevcut 

bulunan 7 maddelik yapısını desteklediği fark edilmektedir. Çalışanların hizmet kalitesini tanımlaması 

hedeflenen her bir soruya dair p değerinin anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,01). Yanı sıra, anket sorularına 

dair tahmin değerleri de yüksek değerler almışlardır. Çalışanların hizmet kalitesi için hesaplanan Cronbach 

Alfa değeri 0,948’dir. Bu değerin seviyesi, çalışanların hizmet kalitesinin yüksek güvenilirlikte olması 

anlamına gelmektedir. 

4.3. Demografik Bulgular 

Bu çalışmada, cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim durumu gibi demografik değişkenlerin dağılımları, 

betimleyici istatistikler kullanılarak araştırılmıştır. 

Tablo-5 Demografik Değişkenlerin Frekans Tablosu 

 Frekans Yüzde 

Cinsiyet Kadın 248 61,2% 

Erkek 157 38,8% 

Yaş 18-23 Yaş 34 8,4% 

24-29 Yaş 176 43,5% 

30-35 Yaş 110 27,2% 

36-41 Yaş 67 16,5% 

42 Yaş ve Üzeri 18 4,4% 

Medeni Durum Evli 267 65,9% 

Bekâr 138 34,1% 

Eğitim Durumu İlköğretim 23 5,7% 

Ön Lisans 76 18,8% 

Lisans 239 59,0% 

Yüksek lisans veya Doktora 67 16,5% 
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Betimleyici istatistikleri belirlemek için yapılan frekans analizi sonuçlarına bakıldığında toplam 405 kişiden; 

157 kişinin erkek (%38,8) ve 248 kişinin ise, kadın (%61,2) olduğu gözlenmiştir. Katılımcıların yaş 

dağılımlarına bakıldığında; 18-23 yaş arasında 34 kişi (%8,4), 24-29 yaş arasında 176 (%43,5) kişi ve 30-35 yaş 

arasında, 110 (%27,2)  kişi, 36-41 yaş arasında, 67 kişi (%16,5) ve 42 yaş üstü 18 (%4,4) kişinin olduğu 

gözlenmiştir. Katılımcıların 267’sinin evli (%65,9) 138’inin ise bekâr (%34,1) olduğu görülmektedir. Ayrıca, 

araştırmaya katılan kişilerin 23’ünün ilköğretim (%5,7), 76’sının ön lisans (%18,8), 239’unun lisans (%59,0)  ve 

67’sinin ise yüksek lisans veya doktora (%16,5)  düzeyinde eğitim aldıkları tespit edilmiştir.  

4.4. Demografik Özellikler ile Örgütsel Vatandaşlık Faktörlerinden Nezaket Davranışının ve Çalışanların 

Hizmet Kalitesi Arasındaki İlişki İçin T-Testi ve F-Testi 

Bu tezde, veri analizi yöntemini seçebilmek adına, ilk adımda verilerin normal dağılımda olduğunun tespit 

edilmesi gerekmektedir. Bunun için bulunan, basıklık ve çarpıklık katsayısından faydalanılmıştır.  Yapılan 

analizler neticesinde veri yapısının normal dağılıma uygun bulunduğu ve parametrik test yöntemlerinin 

kullanılmasının uygun olduğu tespit edilmiştir. 

 Yapılması öngörülen testlerde değişkenlerin 2 gruptan oluştuğu hallerde; t testinden ve ikiden fazla gruptan 

oluştuğu durumlarda ise; f testinden (one way anova) faydalanılmıştır. Testin nihayetinde, karar verirken p 

değeri dikkate alınmıştır. Hesaplanan p değeri alfa (Alpha=0,05) değerinden daha küçük ise, farklılığın 

bulunduğu ve büyük olduğu durumlarda ise, farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Demografik Özellikler İle Örgütsel Vatandaşlık Faktörlerinden Nezaket Davranışı ve Çalışanların Hizmet 

Kalitesi Arasındaki İlişki 

Demografik özellikler ile örgütsel vatandaşlık faktörlerinden nezaket davranışı ve çalışanların hizmet kalitesi 

arasındaki ilişki t- testi ve f testi yardımıyla incelenmiştir. 

Tablo-6 Demografik Özellikler ile Örgütsel Vatandaşlık Faktörlerinden Nezaket Davranışının ve 

Çalışanların Hizmet Kalitesi Arasındaki İlişki İçin T-Testi ve F-Testi Tablosu 

Düzeyler    N Ort. t veya f 

Değeri 

p 

Değeri 

Hipotez/ Post Hoc 

Cinsiyet 

Nezaket 

Kadın(a) 248 3,9073 
-8,953 

 

,000 

 

A>B 

H1 kabul Erkek(b) 157 4,4920 

Hizmet 

Kalitesi 

Kadın(a) 248 4,0426 
-5,445 ,000 A>B 

Erkek(b) 157 4,4331 

Yaş 

Nezaket 

 

18-23 Yaş(a) 34 4,1985 

5,003 

 

,001 

 

e>a,b,c,d 

H1 kabul 

24-29 Yaş(b) 176 4,1051 

30-35 Yaş(c) 110 4,1341 

36-41 Yaş(d) 67 3,9851 

42 Yaş ve Üzeri(e) 18 4,8472 

Hizmet 

Kalitesi 

18-23 Yaş(a) 34 4,2353 

3,368 ,010 
e>a,b,c,d 

H1 kabul 

24-29 Yaş(b) 176 4,1672 

30-35 Yaş(c) 110 4,1662 

36-41 Yaş(d) 67 4,1173 

42 Yaş ve Üzeri(e) 18 4,8333 

Medeni 

Durum 

Nezaket 
Evli 267 4,1320 -,072 

 

,943 

 
H1 Red 

Bekâr 138 4,1377 

Hizmet 

Kalitesi 

Evli 267 4,1915 
-,088 ,930 H0 Kabul 

Bekâr 138 4,1988 

Eğitim 

Durumu 

Nezaket 

İlköğretim(a) 23 3,2826 

12,720 

 

,000 

 

a<b,c,d 

H1 kabul 

 

Ön Lisans(b) 76 4,0658 

Lisans(c) 239 4,2437 

Yüksek lisans veya 

Doktora(d) 
67 4,1119 

Hizmet 

Kalitesi 

İlköğretim(a) 23 3,7205 

3,980 ,008 

a<c,d 

H1 kabul 

 

Ön Lisans(b) 76 4,0959 

Lisans(c) 239 4,2648 

Yüksek lisans veya 

Doktora (d) 
67 4,2154 
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H0.a: Örgütsel vatandaşlık kapsamında gösterilen nezaket tutumu ve çalışanların hizmet kalitesi seviyesinde; 

demografik özelliklere göre farklılık göstermez. 

H1.a: Örgütsel vatandaşlık kapsamında gösterilen nezaket tutumu ve çalışanların hizmet kalitesi seviyesinde; 

demografik özelliklere göre farklılık gösterir. 

Demografik değişkenlere göre farklılıkların tespiti için yapılan testler sonucunda; cinsiyet değişkeni için H1 

hipotezinin nezaket (p=0,00)  ve hizmet kalitesi (p=0,00)  için kabul edildiği tespit edilmiştir (p<0,05). Bu 

sonuçlara bakılarak, nezaket ve hizmet kalitesinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği söylenebilir. Ortalama 

değerleri incelendiğinde, erkeklerin nezaket ve hizmet kalitesinin kadınlara göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

Yaşa göre farklılık için hesaplanan p değerleri incelendiğinde, nezaket (p=0,001)  ve hizmet kalitesi (p=0,010)  

için H1 hipotezinin kabul edildiği görülmüştür. Bu sonuçlara bakarak, nezaket ve hizmet kalitesinin yaşa göre 

farklılık gösterdiği söylenebilir. Ortalama değerleri incelendiğinde, 42 yaş üzerinde olan kişilerin nezaket ve 

hizmet kalitesi ortalamalarının diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Medeni duruma göre farklılık için hesaplanan p değerleri incelendiğinde, nezaket (p=0,943)  ve Hizmet 

Kalitesi (p=0,930) için H0 hipotezinin kabul edildiği görülmüştür. Bu değerlere bakılarak, nezaket ve hizmet 

kalitesinin medeni duruma göre farklılık göstermediği söylenebilir. 

Eğitim durumuna göre farklılık için hesaplanan p değerleri incelendiğinde, nezaket (p=0,943)  ve hizmet 

kalitesi (p=0,930) için H1 hipotezinin kabul edildiği görülmüştür. Bu değerlere bakılarak, nezaket ve hizmet 

kalitesinin eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği söylenebilir. Ortalama değerleri incelendiğinde, 

ilköğretim düzeyinde eğitim almış kişilerin nezaket ve hizmet kalitesi ortalamalarının diğer eğitim 

durumlarına göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Demografik değişkenlerin özel okullardaki oranlarına bakıldığında, yaş ve cinsiyet faktörleri açısından 

karşılaştırma yapıldığında, farklı olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Öte yandan, evli olanların bekar olanlara 

oranla sayısının fazla olduğu gözlenmekle beraber eğitim seviyelerinde lisans mezunu olanların oranın 

oldukça yüksek olduğu, peşi sıra; ön lisans, ilköğretim, yüksek lisans ve doktora diye azalarak devam 

etmektedir. İlköğretim düzeyindeki çalışanlar dikkat çekmekle birlikte performansa etkilerinin büyük oranda 

olmadığı, uzmanlaşmanın negatif etkilerinin azaldığı görülmektedir. Eğitim seviyesi yüksek çalışanların, her 

boyutta pozitif yönlü etkilerinin olduğu gözlenmiştir.  Demografik değişkenlere bakılmaksızın hizmet içi 

eğitimlerin periyodik olarak yapılmasının, çalışanların uzmanlaşması, farkındalıklarının ve 

motivasyonlarının artırılması bakımından etkilerinin oldukça fazla olduğu, bu kapsamda çalışmaların 

devamlı yapılması gerekli olmaktadır.   

4.5. Korelasyon Analizi 

Korelasyon analizi yalnız 2 değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren istatistiksel bir araştırma 

yöntemidir. Bu yöntem ile, değişkenler arasındaki ilişkinin büyüklüğü ve yönü bulunmaktadır. 

Korelasyon katsayısı r ile gösterilmektedir. Aldığı değer aralığı -1< r <1 arasındadır. Korelasyon katsayısı 

değeri uç nokta değerleri olan -1 ve 1 değerine yaklaştıkça değişkenler arasındaki ilişkinin seviyesi artar. 

Korelasyon değerinin negatif (-) veya pozitif (+) değerde bulunması ilişkinin yönünü belirler, 0’a yakın 

değerde olması değişkenler arasında ilişkinin bulunmadığı anlamına gelmektedir 

Tablo-7 Korelasyon Değer Aralıkları 

Değer Aralığı İlişki Büyüklüğü 

-0,2<r veya r<0,2 Çok Zayıf 

-0,4<r-<-0,2 veya 0,2<r<0,4 Zayıf 

-0,6<r-<-0,4 veya 0,4<r<0,6 Orta 

-0,8<r-<-0,6 veya 0,6<r<0,8 Yüksek 

-1<r-<-0,8 veya 0,8<r<1 Çok Yüksek 
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Korelasyon analizi neticesinde r katsayısı göz önüne alınarak değerlendirme yapılırken değişkenler arasındaki 

neden sonuç ilişkisi ile ilgili değerlendirme yapılamaz. Çünkü korelasyon analizinde hangi değişkenin 

diğerine tesir ettiği değerlendirmesi yapılamamaktadır. 

Tablo-8 Korelasyon Analizi 

 Nezaket Hizmet Kalitesi 

Nezaket 1 ,778** 

Hizmet Kalitesi ,778** 1 

Nezaket ile hizmet kalitesi arasındaki korelasyon katsayısı 0,778’ dir. Bu korelasyon değerinin anlamı, Nezaket 

ile hizmet kalitesi arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığıdır. İlişkinin büyüklüğünü ve yönünü 

belirleyebilmek için korelasyon analizi yetersiz kaldığından regresyon analizi uygulamak daha doğrudur. 

4.6. Regresyon Analizi 

Regresyon analizi, bir bağımlı değişken üzerindeki en az bir bağımsız değişkenin tesirini bulmak için 

kullanılmaktadır. Bu analiz yöntemi ile doğrusal ilişkinin varlığı, büyüklüğü ve yönü tespit edilmektedir. 

Regresyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişki test edilirken matematiksel bir denklemden 

faydalanılmaktadır. İlişkinin yönü ve büyüklüğü bu denklemde beta değerleri ile gösterilmektedir. 

Regresyon analizi ile kurulan modelin teorik yapısı; Y= β0+ βi Xi + Ɛi şeklinde gösterilmektedir. Bu denklemde 

verilen Xi i. bağımsız değişkeni, Y bağımlı değişkeni, βi i. bağımsız değişkene ait katsayıyı, Ɛi ise i. bağımlı 

değişkene sahip hata terimlerini ve β0 sabit katsayı değerini ifade etmektedir 

Örgütsel Vatandaşlık Faktörlerinden Nezaket Davranışının, Çalışanların Hizmet Kalitesine Etkileri 

Tablo-9 Örgütsel Vatandaşlık Faktörlerinden Nezaket Davranışının ve Çalışanların Hizmet Kalitesi 

Arasındaki İlişki 

 Hizmet Kalitesi 

 β(Beta) t Değeri p Değeri 

Sabit Katsayı ,863 6,337 ,000 

Nezaket ,806 24,843 ,000 

H0.b:  Örgütsel vatandaşlık anlayışı kapsamında gösterilen nezaket davranışları ve çalışanların hizmet 

kalitesini etkilemez. 

H1.b: Örgütsel vatandaşlık anlayışı kapsamında gösterilen nezaket davranışları ve çalışanların hizmet kalitesini 

etkiler. 

Yapılan regresyon analizi neticesinde sabit katsayı (p=0,00) ve Nezaketin (p=0,806) Hizmet Kalitesini 

istatistiksel olarak anlamlı bir seviyede etkilediği bulunmuştur (p<0,05). Bu sebeple kurulacak olan regresyon 

denklemi modeline, ilişkileri anlamlı olduğu tespit edilen değişkenler alınmıştır. 

Y= β0+ βi Xi şeklinde kurulacak olan denklem için aralarındaki ilişkinin anlamlı olduğu bulunan düzey sayısı 

iki olduğu için i=1 olarak alınmaktadır. Bulunan denklemin teorik yapısı Y= β0+ β1 X1 şeklindedir. Bu 

denklemde kullanılan sembollerin anlam ve karşılıkları aşağıdaki regresyon sembollerinin karşılıkları 

tablosunda gösterilmektedir. 

Tablo-10 Regresyon Sembollerinin Karşılıkları 

Semboller Anlamları Karşılık Gelen Kavram/Değer 

Y Bağımlı Değişken Hizmet Kalitesi 

X1 Bağımsız Değişken Nezaket 

β0 Sabit Katsayı 0,863(Tablodaki B değerlerinden) 

β1 Bağımsız Değişkene ait Katsayı 0,806 
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Regresyon sembollerinin karşılıkları tablosundaki sembol karşılıkları ve değerler denklemde yerini 

bulduğunda denklemin son durumu şöyle gösterilmektedir. 

Hizmet Kalitesi = 0,863 + 0,806 Nezaket 

Yapılan regresyon analizi için uygulanan denklem sonucunda okullarda gösterilen nezaketin, hizmet kalitesi 

üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Oluşturulan denklemde, nezaket puanının bir birim 

arttığı durumda, hizmet kalitesi puanının 0,806 birim artacağı görülmektedir. Bu nezaketin hizmet kalitesi 

üzerinde yaklaşık %80,6 oranında pozitif yönlü bir tesiri olduğu anlamına gelmektedir. 

5. TARTIŞMA 

Örgütsel vatandaşlık faktörlerinden nezaket davranışının ve çalışanların hizmet kalitesinin; demografik 

özellikleri arasında farklılıkları olduğu tespit edilmiştir. Bulgular sonucunda, nezaket ve hizmet kalitesinin 

kadınlara oranla erkeklerde daha fazla olduğu görülmektedir. Sökmen’in yapmış olduğu araştırmada ise 

cinsiyet değişkenleri incelendiğinde, kadınların nezaket konusunda düşük tutum ve davranışlar 

göstermesinin nedeni; kendilik algılamaları, kişisel değerlerinin tutum ve davranışlarına yansıması olarak 

görülebilir. ÖVD boyutlarından “nezaket” incelendiğinde, erkek ve kadın çalışanların geribildirimleri 

arasında anlamlı farklılık bulunduğu görülmüştür. Fakat kadın çalışanların, bu boyutlara dair verdikleri 

geribildirim ve görüşler, erkeklere kıyasla daha olumlu bulunmuştur (Sökmen, 2011: 157). Diğer taraftan 

Köse’nin çalışmasında; Otel işletmelerinin sınır birimlerinde görev yapan kadın çalışanların, erkek çalışanlara 

göre daha özgeci ve kibar tavırlar gösterdikleri fark edilmiştir(Köse, vd., 2003: 17). 

Bu çalışmada yapılan anova analizi soncunda, 42 yaş üzerindeki örgüt çalışanlarının nezaket tutum ve 

davranışının, pozitif yönlü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre; yaş dağılımları ele alındığında 

büyük oranda farklılıkların olduğu gözlenmiştir. Karacaoğlu ve Güney yaptıkları araştırmada ise örgütsel 

bağlılık veya başka bir deyişle örgütsel vatandaşlık seviyesinin, yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterdiği; 

ortalama değerler bazında da yaş ilerledikçe ÖVD sergileme isteğinin yükseldiği; çalışanların yaş aldıkça 

ÖVD’yi daha çok gösterdikleri belirtilmiştir (Karacaoğlu ve Güney, 2010: 146). 

Bu çalışmada yapılan anova analizi soncunda, nezaket ve hizmet kalitesinin medeni durum bakımından 

anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Karacaoğlu ve Güney’in yaptıkları çalışmada ise örgütsel 

vatandaşlık düzeyinin, medeni durum kriterine bağlı olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (Karacaoğlu 

ve Güney, 2010: 147). 

Bu çalışmada için yapılan anova analizi soncunda,  nezaket ve hizmet kalitesinin eğitim durumu değişkeni 

oranına göre, anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. İlköğretim düzeyinde özel okul çalışanlarının 

nezaket ve hizmet kalitesi boyutlarında karşılaştırma yapıldığında, diğer eğitim düzeyindeki çalışanlara 

oranla daha düşük olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Ardıç vd.’nin yaptıkları çalışmada ise, çalışana dair eğitim 

seviyesi, gelir durumu, özgecilik, nazik olma ve hizmet kalitesi ile sosyal seviye gibi değişkenlerin beklentileri 

etkilediği;  belediye hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyet seviyelerini etkileyen unsurların, 

vatandaşların eğitim düzeyi, cinsiyetleri, yaşı, gelir düzeyi, ikamet süresi, siyasi duruşu, geçmiş deneyimleri 

ve uzmanlık seviyeleri olduğu belirtilmiştir (Ardıç vd., 2004: 79)  

Regresyon Analizi ile İlgili Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada için yapılan regresyon analizi soncunda, nezaket boyutunun özel okullarda hizmet kalitesi 

açısından anlamlı düzeyde etkilediği ve pozitif yönde olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buradan 

hareketle nezaket davranışının örgütlerdeki iş uyumuna olumlu etkileri ve özel okul çalışanlarının sahip 

olduğu bilgi, beceri, yetenek gibi kişisel özelliklerini de geliştireceği söylenebilir. Basım ve Şeşen’in yaptıkları 

araştırmada ise örgütsel vatandaşlık davranışları, bireyler arasında dayanışmayı artırarak; verilen hizmetlerin 

kalitesini, nezaketi ve dayanışmayı artırarak, örgütsel performansın artmasına yol açtığı belirtilmiştir. Bu tarz 

davranışların, örgütün kültüründe uzun vadeli ve kalıcı gelişim ile motivasyon, uyum ve pozitif yönlü 

değişim yarattığı ifade edilmiştir (Basım ve Şeşen, 2006: 99). Ayrıca, Özdevecioğlu’nun yaptığı araştırmada; 

örgütsel vatandaşlık davranışları, örgüt yaşamında çalışanların motivasyonları, işten alacakları tatmin, 

performansları ve örgüte olan sadakatlerini artırdığı belirtilmiştir  (Özdevecioğlu, 2003: 133). Niehoff ve 

Moorman yaptıkları araştırmada; ÖVD’nin, çalışanların örgüt yapısı dahilinde dayanışma eğilimlerini 

artırarak, hizmetlerin daha kaliteli sunulmasını sağladığı; nezaketi ve sorumluluk alma isteğini arttırdığı ve 
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çalışan performansını artırarak daha özverili ve uyumlu bir çalışan profili yaratılmasını mümkün kıldığı tespit 

edilmiştir (Niehoff ve Moorman, 1993: 553). Ayrıca, Sezgin yaptığı çalışmada, ÖVD’nin; çalışanların 

birbirlerine ihtiyaç duymalarına neden olduğunu, örgütsel verimliliğe artırdığını, kaliteli hizmetlerin müşteri 

memnuniyetini artırdığını ve bireysel gelişime etkisi olduğunu tespit etmiştir (Sezgin, 2005: 317).     

6. SONUÇ   

Yöneticilerin nezaket kuralları içeresinde davranmaları;  örgütün verimliliğine, çalışanların memnuniyetine 

ve tüketicilerin memnuniyetine olumlu katkıları bulunmaktadır. ÖVD çalışanların iş tanımlarının ötesinde, 

gönüllü olarak sergiledikleri ve örgütün işleyişine olumlu katkı sağlayan rol davranışlarıdır. Çalışanların 

kendi isteğiyle örgütsel davranışlara katkıda bulunmaları, diğer işçilere yardım etmeleri veya görevinden 

fazla bir çaba göstermeleri, örgüt başarısında önemli davranışlardır. Bu bağlamda okul yöneticilerinin 

çalışanlara nezaketle davranmasını, özel okullarda da pozitif etkiler oluşturabilir, üretkenliğe, dayanışmaya, 

verimliliğe ve hizmet kalitesinin artmasına neden olabilir.  

Nezaket, örgüt çalışanının kendi karar ve hareketlerinden etkilenebilecek kişilerle iletişiminde etkileri ortaya 

çıkmaktadır. Bu konudaki bilinç ve farkındalık, özel okullarda motivasyon ve üretkenliği artırırken, başarıyı 

da beraberinde getirmektedir. Bu konuda yetersiz kalan özel okul çalışanlarının motivasyon ve üretkenliğinde 

negatif yönde durumlar gözlenmektedir. 

Kişilerarası farklılıklar, genel anlamda sahip oldukları, psikolojik ve kişilik özelliklerinin birbirlerinden farklı 

olma durumudur. Bu farklılıklar, kişilerin düşünceleri, davranışları, yaşantıları, gelecek planları gibi 

konularda önemli etkilere sahip olmaktadır. Bu konuların arasında kişiler, örgütsel ortamlarda çalışmaktadır. 

Örgütsel ortamda birey davranışının gitgide önem kazanması, yöneticilerin bireysel ve kişilerarası 

farklılıklara odaklanmasına neden olmaktadır. Örneğin; öz disiplini düşük bir çalışanın sergilediği 

davranışlar, amir ve diğer çalışanlarda belli tutum ve davranışların gelişmesine, bu tutumların diğer 

çalışanları etkilediğine, fayda ve üretkenliği negatif yönde etkilemesiyle birlikte olumsuz tutum ve 

davranışların örgüte yansımasına neden olmaktadır.  

Kişi-örgüt uyumunda, kişinin tutum ve davranışları, değerleri, amaçları, kişiliği, örgütlerin amaçları, değerleri 

ve kültürü anlamlı bir bütün ve uyumdur. Bu uyumun gelişmesinde tutum ve davranışların etkileri büyük 

oranda olmaktadır. Özel okullarda bu boyutların olumlu yönde gelişmesi hem çalışanların hizmet kalitesini 

artırmakta hem de öğrencilerin eğitim ve öğretim düzeyi istenilen seviyelere çıkmaktadır.  

Çalışanların birbirlerine yönelik nezaket dışı zarar verici, haksız davranışlarda bulunması, çalışma barışını 

tehdit eden ve yöneticilerin çözmek zorunda olduğu önemli problemlerden biridir.  Örgütlerde, zaman zaman 

örgütün işleyişine amaç ve hedeflerine engel teşkil edecek tutum ve davranışlar görülmektedir. Bu 

davranışlar, örgütün norm ve değerlerine ters düşen davranışlar olmaktadır. Bu tür davranışlar sadece 

örgütsel amaç ve hedeflere zarar vermekle kalmamakta, aynı zamanda çalışanların günlük yaşamlarını ve iş 

yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yönde davranışların yoğunlukla yaşandığı ve iyi 

yönetilemediği iş ortamlarında, psikolojik açıdan kendini mutsuz hisseden birey, örgüte ve işe karşı olumsuz 

davranışlar sergileyebilecek, dolayısıyla iş performansı negatif yönde etkilenebilmektedir. Bu durumları özel 

okullara uyarladığımızda da karşımıza aynı sorunlar çıkmaktadır. Dolayısıyla, eğitim seviyelerine 

bakılmaksızın bu konuda özel okul çalışanlarının hizmet kalitesinin yükselmesine yönelik nezaket 

davranışının önemini vurgulamalı ve davranışın kazandırılması yönündeki çalışmalar her boyutta önemli 

olmaktadır. Örgütlerde davranışsal uyum sağlandığında çalışanların işlerinden daha fazla tatmin duydukları, 

örgütlerine bağlılıklarının artığı ve performanslarının yükseldiği görülmektedir. 

7. ÖNERİLER 

Hizmet içi eğitim ve faaliyetlerle çalışanların, fayda ve motivasyonlarının yükseltilmesi gereklidir. Kadınların 

örgütteki nezaket tutum ve davranışlarının düşük olmasının altında yatan nedensel faktörlerin çok boyutlu 

ele alınması, kişiliğine ve durumsal koşullarına bağlı olarak davranışın gözlemlenmesi, nedeninin 

belirlenmesi gereklidir.  

Demografik değişkenlere bakılmaksızın örgüt çalışanlarında nezaket ve olumlu iletişim konularının öneminin 

vurgulanması, çalışanların nezaket davranışını içselleştirip davranış kalıplarının geliştirilmesine yönelik 

eğitim faaliyetlerinin düzenlenmelidir. 
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Özel okul öğretmenlerinin ve diğer çalışan personelin mesleki gelişimleri, çalışanlar ve kurum açısından 

önemli olduğundan, hizmet içi eğitimlere katılmaları, mesleki yayınları ve alanları gelişmeleri takip etmeleri 

gereklidir. Yaş oranlarına bakılmaksızın nezaket tutum ve davranışı konusunda bilgilendirici ve bilinçlerini 

geliştirici eğitim ve seminerler düzenlenmeli ve çok boyutlu olarak ele alınmalıdır.  

Okullarda davranışsal yönlü problemlerde yaratıcı çözümlerin üretilmesi konusunda idarecilerin teşvik edici 

olması, davranışsal problemleri çözme becerilerinde etkili olması, güçlü vizyon geliştirmesi, geleceği öngören 

ve örgüt iklimine yön veren dönüştürücü idarecilerin yönetmesi, özel okullarda her alanda başarıyı 

beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, örgütsel davranış bilincin okullardaki tüm görevlilere kazandırılmalı 

ve nezaket davranışlarının önemi vurgulanmalıdır. 

Rekabetin gün geçtikçe artması ile birlikte kalifiye elemanların kurumlar için birer avantaj unsuru haline 

gelmesi,   insan kaynaklarına verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Kurumlarda sürdürülen faaliyetler 

sırasında iyileştirilen uygulamalar çalışanlar üzerinde olumlu iş davranışların ortay çıkmasına neden 

olmaktadır.   Geliştirilen olumlu davranışların iş uyumuna ve performansına etkilerinin bilincine varılması,  

özel okullarda eğitim ve öğretimin; tüm boyutlarda olumlu etkilerinin görülmesine neden olabilecektir.  

Nezaket ve örgütsel vatandaşlık bileşenlerinin her boyutta pozitif etkileri göz ardı edilmemeli ve bu konuda 

özel okullarda farkındalık ve bilinç geliştirilmeli, nezaket dışı tutum ve davranışların tespiti yapılmalı, altında 

yatan nedenler ortaya çıkartılıp önlemeye yönelik tedbirler alınmalıdır.   

Eğitim seviyesi düşük çalışanların nezaket konusunda düşük tutum ve davranışlar sergilediği görülmekle 

beraber idareciler bu boyuttaki soruna grup eğitimleri vermeli ve davranışı pozitif yönde geliştirmeleri 

sağlanmalıdır.  

Çalışanların neden farklı davranış biçimleri sergiledikleri konusunun tartışılması ve nezaket dışı davranışları 

önlemeye yönelik eğitici faaliyetler düzenlenmelidir.  

Davranışların temel belirleyicilerinden birinin kişilik özellikleri olduğu karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, 

nezaket davranışının hizmet kalitesine etkisi karşılaştırıldığında, kişilerarası örgütsel ilişkilerde kişilik 

özelliklerinin etkilerinin büyük oranda olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu konuda tutum ve davranışların 

geliştirilmesine yönelik eğitici faaliyetler düzenlenmeli, nezaket davranışını örgütte içselleştirmeleri ve 

çalışanlara kazandırmaları gereklidir. 

Nihai olarak, yapılacak araştırmalarda, örneklem büyüklüğünün ilin veya ülkenin tamamını kapsayacak 

şekilde yapılması, okul dışında özel kurumlarda, Sivil Toplum Örgütlerinde ve farklı kurumlarda yapılması 

bilimsel önerilerin geliştirilmesi açısından yararlı olabilecektir. 
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Amaç – Kişi ve örgüt karşılıklı olarak etkileşim içerisinde olduğu için kişi-örgüt uyumu bireysel ve 

örgütsel performansın sağlanmasında büyük önem taşımaktadır. İnsan kaynağının etkili ve 

verimli çalışması dolayısıyla örgütsel amaçlara ulaşılmasında önemli olan bir değişken de işle 

bütünleşme kavramıdır. Bu çalışmanın amacı, kişi-örgüt uyumunun işle bütünleşme üzerindeki 

etkisinin ve çalışanların kişi-örgüt uyumu ile işle bütünleşme düzeylerinin bazı değişkenlere göre 

farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. 

Yöntem – Araştırma kantitatif yöntemlerden anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada Ankara İli’nde hizmet sektöründe özel işletme 

çalışanı 411 kişiden sağlıklı veri toplanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliği ve 

güvenilirliliği doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile, yakınsak geçerliliği (AVE), birleşim güvenilirliği 

(CR) ve Cronbach alfa kat sayıları hesaplanarak sınanmıştır. Hipotezlerin test edilmesinde yapısal 

eşitlik modelinde yol analizi, bağımsız örneklemlerde t testi ve tek yönlü varyans analizinden 

yararlanılmıştır. 

Bulgular – Araştırma sonucunda çalışanların kişi-örgüt uyumu düzeylerinin çalışanların zindelik, 

adanma ve yoğunlaşma düzeylerini pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. 

Ayrıca çalışanların cinsiyetleri ile kişi-örgüt uyumu ve adanma düzeyleri arasında, eğitim 

durumları ile kişi-örgüt uyumu, zindelik, adanma ve yoğunlaşma düzeyleri ve çalışma süreleri ile 

adanma ve yoğunlaşma düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu bulgulanmıştır. 

Tartışma – Araştırmada literatürle uyumlu olarak kişi-örgüt uyumunun işle bütünleşmeyi 

etkileyen önemli bir değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışanların demografik 

değişkenlerinin kişi-örgüt uyumu ve işle bütünleşme düzeyi üzerinde etkili olduğu tespit 

edilmiştir. 
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Purpose – Since the person and organization are interacting with each other, person-organization 

fit is of great importance in ensuring individual and organizational performance. An important 

variable in achieving organizational goals due to the effective and efficient work of human 

resource is the concept of work engagement. The purpose of this study is to examine whether the 

effect of person-organization fit on work engagement and whether the level of person-organization 

fit and work engagement differ according to some variables. 

Design/methodology/approach – The research was carried out by using the survey technique, 

which is one of the quantitative methods. In this study, which uses the relational screening model, 

healthy data was collected from 411 privade sector employees in the service sector in Ankara. The 

construct validity and reliability of the scales used in the study were tested by confirmatory factor 

analysis (CFA), convergent validity (AVE), combination reliability (CR) and Cronbach alpha 

coefficients. In testing hypotheses, path analysis in the structural equation model, İndependent-t 

test and one-way anova were used. 

Findings – As a result of the research, it was determined that the person-organization fit levels of 

the employees positively and significantly affect the vigor, dedication and absorption levels of the 

employees. In addition, it was found that there was a significant difference between the sexes of 

the employees and the level of person-organization fit and dedication, between their educational 

status and person-organization fit, vigor, dedication and absorption levels, and their working time 

and dedication and absorption levels. 

Discussion – In accordance with literature, it was concluded that person-organization fit is an 

important variabla affecting work engagement. In addition, it has been determined that the 

demographic variable of the employees are affective on the level of person-organization fit and 

work engagement. 
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1. GİRİŞ 

Örgütsel başarının yakalanması ve güçlendirilmesinde örgütün en önemli kaynaklarından biri insan 

kaynağıdır. Örgütsel araştırmalar, çalışanların performanslarını etkileyen değişkenler üzerinde 

yoğunlaşmaktadır.  Birey ile örgüt arasında yaşanan uyum eksikliği, kişide işe ve örgüte karşı negatif tutum 

ve davranışlar oluşturacağı için kişinin performans düşüklüğü yaşaması kaçınılmaz olacaktır. 

Uyumsuzluğun yaşandığı durumlarda kişisel ve örgütsel düzeyde önemli olumsuz sonuçlar ortaya 

çıkabilmektedir. 

Zaman içerisinde önemi giderek artan kişi-örgüt uyumu kavramı, modern örgütlerin oldukça önemsedikleri 

bir kavram haline gelmiştir. Bu doğrultuda örgütler kendileri ile uyumlu bireyleri bünyelerine katma çabası 

içerisine girmişlerdir. Rynes vd. (2002: 96) de ifade ettiği gibi, personel seçim kararlarında aday ve örgütün 

uyumluluk düzeyi önemli bir kriter olmaya başlamıştır. Yapılan araştırmalar kişi-örgüt uyumunun işten 

ayrılma niyeti (Peng vd., 2014; Jin vd., 2018; Zhang vd., 2005), örgütsel sinizm (Aksay ve Yasim, 2016) gibi 

negatif iş tutum davranışlarının etkisini azalttığını, iş tatmini (Cable ve Judge, 1994; Bayramlık vd., 2015; 

Ulutaş vd., 2015; Leung ve Chaturvedi, 2011), örgütsel bağılılık (Greguras ve Diefendorff, 2009; Ulutaş vd., 

2015; Yücel ve Çetinkaya, 2016; Leung ve Chaturvedi, 2011) , işle bütünleşme (Sortheix vd., 2013; Rahmadani 

ve Sebayang, 2017; Hamid ve Yahya, 2011; Peng vd., 2014) gibi pozitif iş tutum davranışlarının etkisini 

arttırdığını ortaya koymaktadır. 

Çalışanların etkili ve verimli çalışabilmeleri konusunda uyum ile beraber önemli rol oynayan diğer bir faktör 

işle bütünleşme düzeyleridir. Schaufeli ve Bakker (2004:295) işle bütünleşmeyi yüksek düzeyde enerji, özveri 

ve kendini adama ile karakterize olunan olumlu, tatmin edici, zihinsel bir durum olarak tanımlamaktadır. 

İşle bütünleşme, örgütlerin yüksek işgücü verimliliği, iş tatmini, düşük personel devir oranı, müşteri 

memnuniyeti, sadakat ve karlılık gibi konularda rekabet avantajı sağlayan kritik öneme sahip bir faktördür 

(Rahmadani ve Sebayang ,2017:45). 

Bu çalışmada kişi-örgüt uyumunun işle bütünleşme üzerindeki etkisi ve çalışanların kişi-örgüt uyumu ile 

işle bütünleşme düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Kişi-örgüt 

uyumu değişkeni bir çok araştırmaya olsa da işle bütünleşme değişkenine etkisi bağlamında az sayıda 

çalışılmış çalışılmıştır. Bu anlamda çalışmanın literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.   

2.LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. Kişi-Örgüt Uyumu 

Örgütsel davranış araştırmalarında kişi-örgüt uyumu,  kişi ve örgüt değişkenleri karşılıklı olarak birbirini 

etkilediği için gerek teoride gerekse uygulamada önemli bir yere sahiptir (Baransel, 1979:218). Kişi-örgüt 

uyumu kavramı, kişi-çevre uyumunun bir alt boyutu (Turunç ve Çelik, 2012: 61) ve kişi-iş uyumunun 

genişletilmiş halidir (Akbaş, 2011:57). Kişi-örgüt uyumu, kişi ile organizasyonun bir bütün olarak uyumuna 

odaklanmaktadır (Kim, 2012:832). Kişi-örgüt uyumu, çalışanların değerleri, hedefleri, kişisel özellikleri ve 

davranışları gibi sahip oldukları kişisel olgular ile kurumun sahip olduğu kültür, değer, hedef gibi örgütsel 

olguların arasında gerçekleştirilecek olan uyumu ifade etmektedir (Chatman, 1991:339). Cable ve Judge 

(1995:3) bireylerin ve örgütlerin değerleri, ihtiyaçları ve ilgi alanları uyum gösterdiğinde daha verimli 

olduklarını ifade etmişlerdir. 

Schneider vd. (1995:749) kişi-örgüt uyumunu “çalışanların sahip olduğu özellikler ile örgütün sahip olduğu 

özellikler arasında yaşanabilecek sorunların ortadan kaldırılması ve mümkün olduğunca ortak bir zeminde 

buluşulması” olarak ifade etmektedirler. Kişi-örgüt uyumu bireysel ve örgütsel değerlerin uyumudur. Bu 

doğrultuda kişi-örgüt uyumu genellikle “değer uyumluluğu” açısından tanımlanmaktadır (Kim vd., 

2013:3719). Kristof (1996: 4-5)’a göre, kişi-örgüt uyumu, bir örgüt veya birey, birbirlerinin ihtiyaç duyduğu 

şeyleri sağladığı zaman meydana gelen, bireyler ve örgütler arasındaki uygunluk ya da bireylerin ve 

örgütlerin benzer temel özellikleri paylaşmasıdır. Kişi-örgüt uyumu, “örgütün değerleri, hedefleri ve 

misyonu ile kişinin ne derecede uyuştuğu ile ilgilidir” (Lauver ve Kristof-Brown, 2001:455). 

2.2. İşle Bütünleşme 

İşle bütünleşme ilk olarak Kahn tarafından örgüt üyelerinin özlerini, yani bireyin tüm duygu düşüncelerini 

şimdi ve burada olan iş rollerine bağlaması olarak tanımlanmıştır (Kahn, 1990:694). Maslach ve Leiter (2008) 
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işle bütünleşmeyi tükenmişliğin olumlu karşıtı olarak görmüşlerdir. İşle bütünleşmeyi, dinç olma, 

adanmışlık ve içinde olma ile adlandırmışlar ve tükenmişliği işle bütünleşmenin kaybedilmesi olarak ifade 

etmişlerdir (Maslach ve Leiter, 2008: 12).  Schaufeli ve Bakker (2004:293)’a göre işle bütünleşme olumlu 

yerine getirici, zindelik, adanmışlık ve yoğunlaşma ile nitelenen zihnin işle ilgili durumudur. Zindelik 

çalışırken yüksek seviyede enerjiye sahip olma, çaba sarf etme, zihinsel güçlülük ve esneklikle tarif edilir. 

Adanmışlık kişinin işine güçlü bir şekilde bağlılığıyla ifade edilir. Yoğunlaşma, kişinin işine tümüyle 

yoğunlaşmasıyla ve işinde mutlu olmasıyla ifade edilir. 

Kahn işle bütünleşmeyi açıklarken kişisel bütünleşme ve kişisel ayrıklık kavramlarını kullanmıştır. Eğer 

işletme çalışanları kendi kimliklerini yaptıkları işe dâhil ediyorlarsa kişisel bütünleşme meydana gelir. Bu 

durumda çalışanlar, rollerini yerine getirirken kendilerini, fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak ortaya 

koyarlar ve gösterirler. Kişisel ayrıklık durumu ise, kişinin kendisi ile oynadığı rolün eşleşmediği 

durumlarda ortaya çıkar ve bu durumda çalışanlar kendilerini fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak geri 

çeker ve korurlar (Kahn, 1990: 694). Kişi işinde zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsa, işini zevkle yapıyorsa ve 

işini yaptığı esnada işinden başka hiçbir şey düşünmüyorsa ve yaptığı işte kendinden bir parça görüyorsa 

işiyle bütünleşmiş demektir. Bu durum işgören ve çalışılan örgüt açısından olumlu bir hava yaratacaktır 

(Arı, 2011:36). 

İşle bütünleşmede etkili olan faktörler, bireysel ve örgütsel faktörler olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. 

Bireysel faktörler kapsamında kişide işle bütünleşmenin sağlanabilmesi için mesleği ile ilgili bilgi, yetenek, 

beceri birikimine sahip olması öncelikli olarak gereklidir. Bununla birlikte birey ihtiyaçlarının neler 

olduğunu bilmeli ve kariyer gelişimine önem vermelidir (Maslach ve Goldberg, 1998:69). Ayrıca çalışanların 

kişilik özellikleri işle bütünleşme düzeylerini de belirlemektedir. İşle bütünleşmiş kişiler genel olarak 

yaratıcı, hareketli, enerjik ve cana yakın, sorumluluk sahibi ve uyumlu kişilerdir (Polatçı vd., 2007:18).  

Kişinin kendisi için anlamlı bir işe sahip olma isteği, çalışanın işiyle uyumunun yüksek olmasına, işgörenin 

işini yaparken kendini değerli ve önemli bulmasına bağlıdır (Atçıoğlu, 2018:54). Çalışanın iş yükünün 

sürdürülebilir olması, örgütte sağlıklı bir denetim ve ödül sisteminin olması, kişinin örgütüne olan 

aidiyetinde artma, adaletli yönetim, saygı ve değerlerin uyuşması kişinin işiyle olan uyumunu artırarak işle 

bütünleşme düzeyinin artmasında olumlu yönde etkiye sebep olmaktadır (Ertemli, 2011:73).  

2.3.Kişi-Örgüt Uyumunun İşle Bütünleşmeye Etkisine Yönelik Araştırmalar 

Kişi-örgüt uyumu örgüt başarısında ve çalışanların motivasyon ve başarımında rol oynayan önemli bir  

girdidir. Sortheix vd. (2013) gerçekleştirdikleri araştırmada kişi-örgüt uyumunun işle bütünleşme arasında 

güçlü bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Rahmadani ve Sebayang (2017) polis memurları ile 

gerçekleştirdikleri araştırmada kişi-örgüt uyumunun işle bütünleşmeye etkisini incelemişlerdir. Araştırma 

sonucunda bireysel özelliklerin örgütün özellikleriyle (kişi-örgüt uyumu) uygunluğunun işle bütünleşme 

düzeyini etkilediğini tespit etmişlerdir. Erkal (2019) 382 çalışan ile gerçekleştirdiği araştırmada kişi-örgüt 

uyumunun işle bütünleşmeyi pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediğini ortaya koymuştur. Božac, Sušanj ve 

Besim (2017) kişi-örgüt uyumu, işle bütünleşme, örgütte kalma niyeti ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkileri 

Hırvatistan’daki otel çalışanları üzerinde araştırmışlardır. Çalışma sonucunda söz konusu değişkenler 

arasında kuvvetli ilişkiler tespit edilmiş ve çalışanların işle bütünleşme düzeyinin büyük oranda kişi-örgüt 

uyumu tarafından yordandığını ortaya koymuşlardır. 

Hamid ve Yahya (2011) Malezya’da 271 mühendis ile gerçekleştirdikleri araştırmada kişi-iş uyumu ve kişi-

örgüt uyumunun işle bütünleşmeyi pozitif yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Peng vd. (2014) 349 hemşire 

ile gerçekleştirdikleri araştırmada kişi-örgüt uyumu ile işle bütünleşme arasında güçlü bir korelasyon ilişkisi 

(r=0,59, p<0,01) tespit etmişlerdir. Ayrıca araştırma sonucunda işle bütünleşmenin kişi-örgüt uyumunun 

işten ayrılma niyeti üzerinde kısmi aracılık etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Benzer şekilde Memon vd. 

(2018) işle bütünleşmenin kişi-örgüt uyumunun işten ayrılma niyetinde aracılık etkisinin olduğunu tespit 

etmişlerdir. 
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3.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

3.1.Araştırmanın Amacı, Modeli Ve Hipotezleri 

Araştırmanın amacı kişi-örgüt uyumunun işle bütünleşme üzerindeki etkisinin ve çalışanların kişi-örgüt 

uyumu ile işle bütünleşme düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir.  

Araştırma ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı ve literatür taraması 

doğrultusunda araştırmanın hipotezleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur; 

H1; Kişi-örgüt uyumunun işle bütünleşmenin zindelik boyutu üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı 

etkisi vardır. 

H2; Kişi-örgüt uyumunun işle bütünleşmenin adanma boyutu üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı 

etkisi vardır. 

H3; Kişi-örgüt uyumunun işle bütünleşmenin yoğunlaşma boyutu üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı 

etkisi vardır. 

H4; Kişi-örgüt uyumu cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H5; İşle bütünleşme düzeyi (H5a;zindelik, H5b; adanma, H5c; yoğunlaşma) cinsiyete göre anlamlı 

farklılık göstermektedir. 

H6; Kişi-örgüt uyumu medeni duruma göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H7; İşle bütünleşme düzeyi (H7a;zindelik, H7b; adanma, H7c; yoğunlaşma) medeni duruma göre 

anlamlı farklılık göstermektedir. 

H8; Kişi-örgüt uyumu eğitim durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H9; İşle bütünleşme düzeyi (H9a;zindelik, H9b; adanma, H9c; yoğunlaşma) eğitim durumuna göre 

anlamlı farklılık göstermektedir. 

H10; Kişi-örgüt uyumu çalışma süresine göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H11; İşle bütünleşme düzeyi (H11a;zindelik, H11b; adanma, H11c; yoğunlaşma) çalışma süresine 

göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

3.2. Katılımcılar 

Araştırmanın evrenini, Ankara ili merkez ilçede hizmet sektörü çalışanları oluşturmaktadır. Verilerin 

toplanması amacıyla anket yöntemi ve tüm evrene ulaşılmasında ki güçlüklerden kaynaklı örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 2019 yılı Temmuz-Kasım ayları arasında 

gönüllü katılım esasıyla 411 hizmet sektörü çalışanından yüz yüze görüşme yöntemi ile anket verileri 

toplanmıştır. Araştırmanın evrenini oluşturan hizmet sektörü çalışanı sayısı tam olarak bilinmemekle 

beraber %5 anlamlılık seviyesinde 384 örneklem sayısının evreni temsil etme sınırları içerisindedir (Krejcie 

ve Morgan, 1970;608). Buna göre 411 çalışandan oluşan örneklemin, çalışma evreninin temsil gücünün 

yeterli olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın örnekleminin % 63,7’si (n=262) erkek ve %36,3 ’ü (n=149) kadın çalışanlardan oluşmaktadır. 

Çalışanların % 68,4’ü (n=281) evli, %31,6’sı (n=130) bekârdır,  % 37,2’si (n=153) çocuk sahibi değilken, % 

7,3’ünün (n=30) 1 çocuğu, % 38’inin (n=156) 2 çocuğu, % 15,1’inin (n=62) 3 çocuğu ve % 2,4’ünün (n=10) 4 

çocuğu vardır. Çalışmaya katılanların % 12,9’u (n=53) 26 yaş altında, % 24,6’sı (n=101) 26 yaş ve 35 yaş 

arasında, % 28’i (n=115) 35 yaş ve 45 yaş aralığında, % 34,5’i (n= 142) 45 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların % 

20,9’u (n=86) ilköğretim-ortaöğretim mezunu, % 45’i (n=185) lise mezunu, % 14,4’ü (n=59) önlisans mezunu, 

% 19,7’si (n=81) lisans mezunudur. Örneklemin % 22,1’i (n=91) 5 yıl ve daha az süredir, % 22,6’sı (n=93) 6 yıl 

ve 10 yıl arası, % 26’sı (n=107) 11-20 yıl arası, % 29,2’si (n=120) 21 yıl ve daha uzun süredir çalışmaktadır. 

Katılımcıların % 5,8’i (n=24) 1 yıl ve daha az süredir, % 36’sı (n=148) 2 yıl ve 6 yıl arası, % 27,5’i (n=113) 6 yıl 

ve 10 yıl arası, % 30,7’si (n=126) 10 yıl ve daha fazla süredir mevcut işyerinde çalışmaktadır. 
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3.3.Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplamak amacıyla kantitatif yöntemlerden anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada 

kullanılan anket üç bölüm, 7 soru ve 20 maddeden oluşmaktadır. Birinci bölüm “kişisel bilgi formu” başlığı 

altında katılımcıların araştırmanın amacına yönelik değişkenlerle ilgili olduğu düşünülen kişisel özelliklerle 

ilgili 7 sorudan oluşmaktadır ve araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Bu bölümde katılımcılara ait cinsiyet, 

medeni durum, çocuk sayısı, yaş, eğitim durumu, toplam çalışma süresi ve mevcut işyerinde çalışma süresi 

değişken olarak belirlenmiştir. Anketin ikinci bölümünü katılımcıların kişi-örgüt uyumu düzeylerini 

ölçmeye yönelik “Kişi-Örgüt Uyumu Ölçeği”, üçüncü bölümünü katılımcıların işle bütünleşme düzeylerini 

ölçmeye yönelik “İşle Bütünleşme Ölçeği” oluşturmaktadır. Ölçekler 5’li likert tarzında (1= Kesinlikle 

Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum) derecelendirilmiştir. 

Kişi-Örgüt Uyumu Ölçeği: Katılımcıların kişi-örgüt uyumu düzeyini belirlemek üzere Netemeyer vd. (1997) 

tarafından geliştirilen, 4 ifade ve tek boyuttan oluşan Kişi-Örgüt Uyumu Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekte 

sorular, “çalıştığım kurumun değerleri ile kişisel değerlerimin uyumlu olduğunu düşünüyorum” 

şeklindedir. Ölçek Türkiye’de pek çok araştırmada (Özdemir vd., 2017; Turunç ve Çelik, 2012; Pekdemir vd., 

2013; Polatçı ve Cindiloğlu, 2013; Türe Yılmaz vd., 2019; Özgen ve Turunç, 2017) kullanılmış, geçerliliği ve 

güvenilirliği tespit edilmiştir.  

İşle Bütünleşme Ölçeği; Araştırmada katılımcıların işle bütünleşme seviyelerini belirlemek için Ultrecht İşle 

Bütünleşme Ölçeği (Schaufeli vd., 2002) kullanılmıştır. Ölçek 17 madde ve üç alt boyuttan (zindelik, adanma, 

yoğunlaşma) oluşmaktadır. Ölçekte yer alan zindelik (vigor), yüksek düzeyde direnç ve zorluklar karşısında 

bile çalışmaya istekli olunması ile adanma (dedication), çalışanın işini tutku ile yapması ile yoğunlaşma 

(absorption) ise çalışanın işine tamamıyla ve zaman kavramı olmaksızın odaklanması ile ifade edilmektedir. 

Ölçekte sorular, “işimde çok fazla çaba gösteririm”, “işimle ilgili heyecanlıyım”, “ işimle gurur duyuyorum” 

şeklindedir. Ölçek Türkiye’de pek çok araştırmada (Vatansever Durmaz, 2019; Turgut, 2011; Eryılmaz ve 

Doğan, 2012; Gündüz vd. 2013; Baş Atik 2018; Gün, 2017 ) kullanılmış, geçerliliği ve güvenilirliği tespit 

edilmiştir.  

3.4.Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak analiz edilmiştir. Tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemler kapsamında veriler  sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma kullanılarak 

değerlendirilmiştir.  Ölçeklerin yapı geçerliliği ve güvenilirliliği doğrulayıcı faktör analizi (DFA), yakınsak 

geçerliliği (AVE), birleşim güvenilirliği (CR) ve Cronbach alfa kat sayıları hesaplanarak sınanmıştır. 

Hipotezlerin test edilmesinden önce verilerin normal dağılım durumu sınanmıştır. Verilerin basıklık ve 

çarpıklık değerlerinin -1 ile +1 arasında olduğu ve verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir 

(George ve Mallery, 2001). Hipotezlerin test edilmesinde yapısal eşitlik modellemesinde yol analizi 

kullanılmıştır. Fark analizlerinde iki bağımsız grup arasında karşılaştırmalarda t-testi, ikiden fazla bağımsız 

grup arasında karşılaştırmalarda tek faktörlü varyans analizi testi kullanılmıştır. Tek faktörlü varyans 

analizi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere post-hoc analizlerinden Tukey testi kullanılmıştır. 

DFA ve yol analizlerinde uyum, ki kare uyum testi (x2/sd), uyum iyiliği indeksi (GFI), karşılaştırmalı uyum 

indeksi (CFI), Tucker-Lewis indeksi (TLI) ve yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA) aracılığıyla 

incelenmiştir. Söz konusu değerlerde uyumdan bahsedebilmek için değerler şu şekilde olmalıdır; x2/sd 

değeri 5’e eşit veya küçük olmalı, GFI değeri 0,85’e eşit veya büyük olmalı, RMSEA değeri 0,08’e eşit veya 

küçük olmalı, TLI ve CFI değerleri ise 0,90’a eşit veya büyük olmalıdır (Bentler, 1990; Kline, 1998; 

Schermelleh-Engel vd., 2003; Bryne ve Campell, 1999). 

Yakınsak geçerlilikten bahsedebilmek için AVE değerinin 0,50’nin üzerinde, bileşik güvenilirlik değerinin 

(CR) de 0,70’in üzerinde olması gerekmektedir (Fornell ve Larcker, 1981). Ölçeğin güvenilir olması için 

Cronbach alfa değerinin 0,70’nin üzerinde olması gerekmektedir (Altunışık vd., 2010: 124). 
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4. BULGULAR 

4.1.Geçerlilik Ve Güvenilirlik Analizleri 

Ölçeklerin yapı geçerliliğinin test edilmesi amacıyla öncelikle DFA gerçekleştirilmiştir. Kişi-Örgüt uyumu 

ölçeğinin tek faktörlü yapısı DFA analizi ile doğrulanmıştır. Modele ilişkin uyum iyiliği indeks değerleri 

Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Kişi-Örgüt Uyumu Ölçeği DFA Sonuçları 

Değişken Maddeler Faktör 

Yükü 

Standart 

Hata 

t-

değeri 

Uyum İyiliği Değerleri 

X2/sd GFI CFI TLI RMSEA 

 

Kişi-Örgüt 

Uyumu 

KÖU1 0,648 - -  

2,237 

 

0,997 

 

0,998 

 

0,988 

 

0,055 KÖU2 0,775 0,079 13,723 

KÖU3 0,958 0,104 12,952 

KÖU4 0,521 0,079 8,133 

Kişi-örgüt uyumu ölçeğinin DFA’ne ilişkin uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir sınırlar içerisindedir ve 

ölçeğin iyi uyum gösterdiği kabul edilmektedir (Tablo 1). 

İşle bütünleşme ölçeğinin birinci düzey (Model 1), ikinci düzey (Model 2) ve tek faktör yapısına (Model 3) 

yönelik gerçekleştirilen DFA sonuçları ve uyum iyiliği değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. İşle Bütünleşme Ölçeği DFA Sonuçları 

Değişken Model Uyum İyiliği Değerleri 

X2/sd GFI CFI RMSEA TLI 

 

İşle Bütünleşme  

Model 1 4,555 0,878 0,937 0,093 0,921 

Model 2 5,539 0,851 0,916 0,105 0,899 

Model 3 20,787 0,508 0,604 0,220 0,558 

Tablo 2 incelendiğinde işle bütünleşme ölçeğinin DFA sonuçları incelendiğinde en iyi uyumu gösteren 

model birinci düzey DFA (Model 1) sonuçlarıdır. Model 1’in sonuçları üzerinden önerilen modifikasyon 

indeksleri uygulanarak elde edilen sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3. İşle Bütünleşme Ölçeği Model 1 DFA Sonuçları 

Değişken Maddeler Faktör 

Yükü 

Standart 

Hata 

t-değeri Uyum İyiliği Değerleri 

X2/sd GFI CFI RMSEA TLI 

 

İşle 

Bütünleşme 

(Zindelik) 

ZİN1 0,744 0,055 16,415  

 

 

 

 

 

4,194 

 

 

 

 

 

 

0,896 

 

 

 

 

 

 

0,948 

 

 

 

 

 

 

0,088 

 

 

 

 

 

 

0,929 

ZİN2 0,859 0,057 17,612 

ZİN3 0,846 0,055 17,457 

ZİN4 0,835 0,054 18,393 

ZİN5 0,876 0,051 19,082 

ZİN6 0,843 - - 

 

İşle 

Bütünleşme 

(Adanma) 

AD1 0,819 0,057 19,060 

AD2 0,890 0,054 21,455 

AD3 0,870 0,055 20,801 

AD4 0,927 0,051 22,774 

AD5 0,799 - - 

 

İşle 

Bütünleşme 

(Yoğunlaşma) 

YOĞ1 0,809 0,053 18,152 

YOĞ2 0,758 0,061 16,644 

YOĞ3 0,853 0,056 19,453 

YOĞ4 0,887 0,053 20,499 

YOĞ5 0,869 0,056 19,953 

YOĞ6 0,787 - - 
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İşle bütünleşme ölçeği birinci düzey DFA (Model 1) modifikasyon indeksleri önerileri doğrultusunda hata 

terimleri arasında kovaryanslar çizilmesiyle iyi uyum değerlerine ulaşmıştır. Bu durumda işle bütünleşme 

ölçeğinin çalışmada birinci düzey faktör yapısı kabul edilmektedir. 

Ölçeklerin DFA ile doğrulanan yapı geçerliliğine ek olarak yakınsaklık geçerliliği (AVE), birleşik güvenilirlik 

(CR) değerleri ve Cronbach alfa değerleri hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 4’de sunulmuştur. 

Tablo 4. Ölçeklerin AVE, CR ve Cronbach Alfa Değerleri 

Ölçek AVE CR Cronbach alfa 

Kişi-örgüt uyumu 0,552 0,824 0,804 

İşle bütünleşme (genel) 0,706 0,976 0,931 

Zindelik  0,697 0,932 0,927 

Adanma  0,743 0,935 0,935 

Yoğunlaşma  0,686 0,929 0,931 

Tablo 4 incelendiğinde tüm ölçeklerin AVE değerlerinin 0,50’nin üzerinde, CR değerlerinin 0,70’in üzerinde 

olduğu görülmektedir. Bu durumda ölçeklerin tümü yakınsak geçerlilik ve birleşik güvenilirlik şartlarını 

gerçekleştirmektedir. Cronbach alfa istatistikleri incelendiğinde ölçeklerin tümünün oldukça güvenilir 

olduğu görülmektedir. Sonuç olarak tüm geçerlilik ve güvenilirlik analiz sonuçları bütün olarak 

değerlendirildiğinde ölçeklerin geçerlilik şartlarını taşıdığı ve güvenilirliklerinin yüksek olduğu 

görülmektedir. 

4.2.Hipotez Testleri 

Öncelikle katılımcıların algıladıkları kişi-örgüt uyumu ve işle bütünleşmeye ilişkin elde edilen verilerin 

ortalamaları, standart sapmaları ve aralarındaki korelasyonlara bakılmış ve sonuçlar Tablo 5’de 

sunulmuştur. 

Tablo 5. Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişken Ortalama Standart Sapma 1 2 3 4 

Kişi-örgüt uyumu (1) 3,2597 0,81874 1    

Zindelik (2) 3,5718 0,90470 0,563** 1   

Adanma (3) 4,0526 0,86783 0,271** 0,439** 1  

Yoğunlaşma (4) 3,9651 0,88330 0,149** 0,312** 0,621** 1 
**p<0.01 

Korelasyon analizi sonucu değişkenler arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde aynı yönde ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Ölçeklerin ortalama değerleri incelendiğinde genel olarak çalışanların kişi-örgüt uyumu düzeyleri 

orta seviyede, işle bütünleşme düzeylerinin ise yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 5 ). 

Araştırmanın kapsamında kişi-örgüt uyumunun işle bütünleşmenin boyutları (zindelik, adanma ve 

yoğunlaşma) üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen yol analizine ilişkin uyum 

iyiliği değerleri kabul edilebilir sınırlar içerisindedir (X2/sd=4,140; GFI= 0,863; CFI= 0,906; RMSEA= 0,088; 

TLI= 0,906). Şekil 1’de yol analizine ilişkin bulgular gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*p<0.05, **p<0.01 

Şekil 1. Kişi-Örgüt Uyumunun İşle Bütünleşme Üzerindeki Etkisi 

 

Kişi-Örgüt Uyumu 

Zindelik 

Adanma 

Yoğunlaşma 

İŞLE BÜTÜNLEŞME 

H1: β=0,606** 

H2: β=0,290** 

 H3: β=0,174* 

 

R2=0,367 

R2=0,084 

 

R2=0,030 
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Şekil 1’deki sonuçlar incelendiğinde kişi-örgüt uyumunun işle bütünleşmenin zindelik (β=0,606, p<0,01), 

adanma (β=0,290, p<0,01) ve yoğunlaşma (β=0,174, p<0,05)boyutları üzerinde pozitif yönde ve anlamlı etkisi 

olduğu tespit edilmiştir. Bu bulguya göre H1,  H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmektedir.  

Çalışanların kişi-örgüt uyumu ile işle bütünleşme düzeylerinin (zindelik, adanma ve yoğunlaşma)  cinsiyet 

ve medeni durumlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test edebilmek için Bağımsız 

Örneklemlerde T-Testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6. Bağımsız Örneklemlerde T-Testi Sonuçları 

Değişkenler n Ort. s.s. s.d. t p 

Kişi-örgüt uyumu 

 

C
in

si
y

et
 

 
Kadın 149 3,4866 0,84519  

 

 

409 

-4,226 0,000 

Erkek 262 3,1307 0,77580 

Zindelik Kadın 149 3,6600 0,84693 -1,533 0,136 

Erkek 262 3,5216 0,93383 

Adanma Kadın 149 4,1691 0,85574 -2,071 0,039 

Erkek 262 3,9863 0,86929 

Yoğunlaşma Kadın 149 4,0078 0,92661 -0,723 0,470 

Erkek 262 3,9408 0,85856 

Kişi-örgüt uyumu 

 

M
ed

en
i 

D
u

ru
m

 

Evli 281 3,2011 0,81726  

 

 

409 

-2,151 0,032 

Bekar 130 3,3865 0,81061 

Zindelik Evli 281 3,5558 0,91355 -0,533 0,594 

Bekar 130 3,6064 0,88776 

Adanma Evli 281 4,0441 0,93200 -0,318 0,750 

Bekar 130 4,0708 0,71262 

Yoğunlaşma Evli 281 3,8476 0,92550 -4,414 0,000 

Bekar 130 4,2192 0,72486 

Tablo 6’da yer alan sonuçlar incelendiğinde kadın çalışanların kişi-örgüt uyum düzeyleri (ort.=3,47)  erkek 

çalışanlara (ort.=3,12 ) oranla daha yüksektir ve fark istatistiki olarak anlamlıdır (t=-4,226; p<0,01). Kadın 

çalışanların adanma düzeyleri (ort.=4,16) erkek çalışanlara oranla (3,98) daha yüksektir ve fark istatistiki 

olarak anlamlıdır (t=-2,071; p<0,05).  Bekar çalışanların kişi-örgüt uyumu ortalamaları (ort.=3,38) evli 

çalışanların kişi-örgüt uyumu ortalamalarından (ort.=3,20) yüksektir. Bekar çalışanların işe yoğunlaşma 

düzeyleri (ort.=4,21) evli çalışanların işe yoğunlaşma düzeylerinden (ort.= 3,84) daha yüksektir ve fark 

istatistiki olarak anlamlıdır (t=-4,414; p<0,01). Diğer değişkenler arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir. Bu bulgular doğrultusunda H4, H5b, H6 ve H7c hipotezleri kabul edilmekte, H5a, , H5c, H7a 

ve H7b hipotezleri red edilmektedir. 

Çalışanların kişi-örgüt uyumu ile işle bütünleşme düzeylerinin (zindelik, adanma ve yoğunlaşma)  eğitim 

durumlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test edebilmek için tek faktörlü varyans analizi 

yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7. Eğitim Durumlarına Göre Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

Değişken Eğitim Durumu n Ort. s.s. F p 

 

 

Kişi-Örgüt Uyumu 

Lise altı 86 3,3692 0,90645  

 

15,480 

 

 

0,000 

Lise 185 3,1419 0,66129 

Önlisans 59 2,8686 0,94954 

Lisans 81 3,6975 0,74237 

Zindelik Lise altı 86 3,6880 0,92135  

 

7,215 

 

 

0,000 

Lise 185 3,4162 0,86220 

Önlisans 59 3,4124 1,08647 

Lisans 81 3,9198 0,71788 

Adanma Lise altı 86 4,1884 0,83925  

 

12,249 

 

 

0,000 

Lise 185 3,8627 0,92687 

Önlisans 59 3,8576 0,82550 
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Lisans 81 4,4840 0,56733 

Yoğunlaşma Lise altı 86 4,1298 0,90076  

 

3,637 

 

 

0,013 

Lise 185 3,8387 0,91037 

Önlisans 59 3,8757 0,92205 

Lisans 81 4,1440 0,71383 

Tablo 7 incelendiğinde çalışanların eğitim durumlarına göre kişi-örgüt uyumu düzeyleri (F=5,766; p<0,05), 

zindelik (F=2,976; p<0,05), adanma (F=4,341; p<0,05) ve yoğunlaşma düzeyleri (F=1,260; p<0,05) istatistiki 

olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Farklılıkların hangi ikili gruptan (gruplardan) kaynaklandığını 

gösteren çoklu karşılaştırma Tukey testi sonuçlarına bakıldığında lisans mezunu çalışanlar (ort.=3,69) ile 

lisealtı (ort.=3,36), lise (ort.=3,14) ve önlisans (ort.=2,86) mezunu çalışanların ve lise altı (ort.=3,36) ve önlisans 

(ort.=2,86) mezunu çalışanların kişi-örgüt uyumu düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmüştür. Lisans mezunu (ort.=3,91) çalışanların zindelik düzeyleri lise (ort.=3,41) ve önlisans mezunu  

(ort.=3,41) çalışanların zindelik düzeylerinden yüksektir ve farklılık istatistiki olarak anlamlıdır.  Aynı 

şekilde lisans mezunu (ort.=4,48) çalışanların adanma düzeyi ortalamaları ile lise (ort.=3,86) ve önlisans 

mezunu (ort.=3,85) çalışanların adanma düzeyi ortalamaları arasındaki fark istatistiki olarak anlamlıdır. Lise 

mezunu (ort.=3,41) çalışanların adanma düzeyleri lise altı mezunu (ort.=4,18) çalışanların adanma 

düzeylerinden daha düşüktür ve farklılık istatistiki olarak anlamlıdır. Lisans mezunu (ort.=4,14) çalışanlar 

ile lise mezunu (ort.=3,83) çalışanların yoğunlaşma düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık 

bulgulanmıştır. Bu sonuçlara göre H8, H9a,  H9b ve H9c  hipotezleri kabul edilmektedir. 

Çalışanların kişi-örgüt uyumu ile işle bütünleşme düzeylerinin (zindelik, adanma ve yoğunlaşma)  mevcut 

işyerinde çalışma sürelerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test edebilmek için tek faktörlü 

varyans analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8. Çalışma Süresine Göre Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

Değişken Çalışma Süresi n Ort. s.s. F p 

 

 

Kişi-Örgüt Uyumu 

1 yıl ve daha az 24 3,5625 0,77407  

 

2,389 

 

 

0,068 

2-6 yıl arası 148 3,3412 0,75826 

6 yıl ve 10 yıl arası 113 3,1858 0,77473 

10 yıl ve daha fazla 126 3,1726 0,91458 

Zindelik 1 yıl ve daha az 24 3,3403 1,21433  

 

1,088 

 

 

0,354 

2-6 yıl arası 148 3,6565 0,78155 

6 yıl ve 10 yıl arası 113 3,5192 0,81855 

10 yıl ve daha fazla 126 3,5635 1,03599 

Adanma 1 yıl ve daha az 24 3,4250 0,90853  

 

10,891 

 

 

0,000 

2-6 yıl arası 148 4,1405 0,69339 

6 yıl ve 10 yıl arası 113 3,8212 1,03142 

10 yıl ve daha fazla 126 4,2762 0,78500 

Yoğunlaşma 1 yıl ve daha az 24 3,7014 0,64076  

 

4,666 

 

 

0,003 

2-6 yıl arası 148 4,1104 0,80872 

6 yıl ve 10 yıl arası 113 3,7507 1,00498 

10 yıl ve daha fazla 126 4,0370 0,85111 

Tablo 8 incelendiğinde çalışanların işyerinde çalışma sürelerine göre adanma düzeyleri (F=10,891; p<0,01) ve 

yoğunlaşma düzeyleri (F=4,666; p<0,05) istatistiki olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Farklılıkların hangi 

ikili gruptan (gruplardan) kaynaklandığını gösteren çoklu karşılaştırma Tukey testi sonuçlarına bakıldığında 

10 yıl ve daha fazla süredir çalışanlar (ort.=4,27) ile 1 yıl ve daha az çalışanlar (ort.=3,42) ile 6-10 yıl arası 

çalışanların (ort.=3,82)  adanma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Ayrıca 1 yıl ve 

daha az çalışanların (ort.=3,42) adanma düzeyleri 2 ve 6 yıl arası çalışanların (ort.=4,14) adanma 

düzeylerinden daha düşüktür ve farklılık istatistiki olarak anlamlıdır. 2 ve 6 yıldır çalışanların (ort.=4,14) 

adanma düzeyleri 6 yıl ve 10 yıl arası süredir (ort.=3,82) çalışanların adanma düzeylerinden daha yüksektir. 

Benzer şekilde 2 ve 6 yıldır çalışanların (ort.=4,11) yoğunlaşma düzeyleri 6 yıl ve 10 yıl arası çalışanların 

(ort.=3,75) yoğunlaşma düzeylerinden daha yüksektir ve farklılık istatistiki olarak anlamlıdır. Çalışanların 
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çalışma sürelerine göre kişi-örgüt uyumu düzeyleri (F=2,389; p>0,05) ve zindelik (F=1,088; p>0,05) düzeyleri 

istatistiki olarak anlamlı farklılık göstermemektedir Bu sonuçlara göre H11b ve H11c hipotezleri kabul 

edilmekte ve H10 ve H11a hipotezleri red edilmektedir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmada çalışanların işle bütünleşme düzeylerinin kişi-örgüt uyumu aracılığı ile artacağı ve çalışanların 

kişi-örgüt uyumu algıları ile işle bütünleşme düzeylerinin demografik değişkenlere göre farklılaşacağı 

ortaya konmaya çalışılmaktadır. İşle bütünleşme kişinin istekle ve tüm enerjisini yönlendirerek işini 

yapmasıdır. İşiyle bütünleşmiş çalışanlar enerjilerini işlerine yansıtırlar, örgütte zorlu bir hedef için çaba sarf 

edip işletmenin başarısına önemli katkı sağlarlar (Leiter ve Bakker, 2010:1). İşle bütünleşme kişinin işi ile 

ilgili rol, sorumluluk, görev, vb. tüm özelliklerini kapsamaktadır. İşle bütünleşmenin öncül ve sonuçlarının 

incelendiği pek çok çalışma mevcuttur (Kodden ve Groenveld, 2019; Arslan ve Demir, 2017; Erkal, 2019; 

Biswas ve Bhatnagar, 2013). Božac, Sušanj ve Besim (2017) otel çalışanları ile gerçekleştirdikleri araştırmada 

çalışanların işle bütünleşme düzeylerinin en önemli belirleyicisinin kişi-örgüt uyumu olduğunu ortaya 

koymuşlardır. 

Kişi-örgüt uyumu birey ve örgütün değerleri arasındaki uyumdur (Van Vianen ve De Pater, 2012; Kristof 

Brown vd., 2005). Bu değerlerin uyuşması kişinin organizasyona olan ilgisini arttırır (Kristof, 1996; Cable ve 

Edwards, 2004). Leiter ve Bakker  (2010) çalışanların, değerlerinin uyuştuğu ya da örgüte getirdiği değerlere 

yanıt veren örgütleri tercih ettiklerini belirtmektedir. Kişi-örgüt uyumu, öncelikle kişilerin iş ve örgüt 

seçiminde önemli ölçütlerden birisi olmakla birlikte sonrasında kişinin, iş hayatındaki tutum ve 

davranışlarını etkileyen önemli bir unsurdur. Araştırmada kişi-örgüt uyumunun işle bütünleşme üzerinde 

pozitif yönde ve anlamlı etkisi bulunmuştur. Buna göre çalışanların örgüt ile uyum düzeyleri arttıkça işle 

bütünleşme düzeyleri artmaktadır. Benzer şekilde literatürdeki araştırmalarda (Sortheix vd., 2013; 

Rahmadani ve Sebayang, 2017; Hamid ve Yahya, 2011; Peng vd., 2014; Saks ve Gruman, 2011; Biswas ve 

Bhatnagar, 2013) kişi-örgüt uyumunun işle bütünleşmeyi pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Peng vd. 

(2014) çalışmalarında kişi örgüt uyumu ile işle bütünleşme arasında (r=0,59; p<0,01) yüksek düzeyde 

korelasyon tespit etmişlerdir. 

Katılımcıların kişi-örgüt uyumu düzeyleri (ort=3,25) hizmet sektöründe gerçekleştirilen araştırmaların 

ortalamaları ile yakınlık göstermektedir. Kılıç ve Yener (2015) bankacılık sektörü çalışanlarının kişi-örgüt 

uyumu düzeylerinin ortalamasını 3,55 olarak, Tanrıverdi ve Guliyeva (2018) konaklama işletmelerinde 

çalışanların kişi-örgüt uyumu düzeylerinin ortalamasını 3,83 olarak tespit etmiştir. 

Araştırmanın diğer bulgularına göre kadın çalışanların kişi-örgüt uyumu düzeyleri erkek çalışanlardan daha 

yüksektir. Benzer şekilde Aydoğan Güleryüz ve Aydıntan (2020) çalışmalarında kadın çalışanların örgütleri 

ile uyum düzeylerinin erkek çalışanlardan daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmada 

çalışanların medeni durumlarının kişi-örgüt uyumu düzeylerinde anlamlı farklılık yarattığı ve bekar 

çalışanların örgüt uyumunun evli çalışanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Türe vd. (2019) 

hemşireler üzerine yaptıkları çalışmada farklı olarak medeni durumun kişi-örgüt uyumu düzeylerinde 

farklılık yaratmadığını tespit etmişlerdir.  Bekar çalışanların işe yoğunlaşma düzeyleri evli çalışanlardan 

daha yüksektir.  

Araştırmada çalışanların eğitim düzeylerinin çalışanların göre kişi-örgüt uyumu düzeyleri (F=5,766; p<0,05), 

zindelik (F=2,976; p<0,05), adanma (F=4,341; p<0,05) ve yoğunlaşma (F=1,260; p<0,05) düzeylerinin farklılık 

gösterdiği bulgulanmıştır. Sonuçlara göre lisans mezunu çalışanların kişi-örgüt uyumu, zindelik,  adanma 

ve yoğunlaşma düzeyleri daha yüksektir. Çalışmada ayrıca katılımcıların işyerinde çalışma sürelerine göre 

adanma düzeyleri (F=10,891; p<0,01) ve yoğunlaşma düzeylerinin (F=4,666; p<0,05) istatistiki olarak anlamlı 

farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışmada literatürden (Aydoğan Güleryüz ve Aydıntan, 2020) farklı 

olarak işyerinde çalışma süreleri ile kişi-örgüt uyumu düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir. 

Sonuç olarak kişi-örgüt uyumu işle bütünleşme düzeyini arttırmakta ve işle bütünleşme bireysel ve örgütsel 

düzeyde birçok olumlu sonuç doğurmaktadır. Kişi-örgüt uyumu ve işle bütünleşmenin sağlandığı 

örgütlerde iş memnuniyeti ve performans artacak, çalışanların örgüte bağlılığı artacak, çalışan stresi 

azalacaktır. Bu çıktılarda özellikle hizmet sektörü açısından oldukça önemlidir. 
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Bu çalışmanın hizmet sektöründe çalışanlar üzerinde yapılmış bir uygulama olarak literatüre önemli 

katkısının yanı sıra bazı sınırlılıkları da vardır.  Bu araştırma sadece birinci veri kaynağı olarak anket 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Gelecekteki araştırmalar nitel yöntemler (görüşme tekniği vb.) kullanılarak 

daha kapsamlı veri elde ederek gerçekleştirilebilir. Kişi-örgüt uyumunu ölçmede gözlemlenen değişken 

sayısı sınırlı olarak gerçekleştirilmiştir, daha sonra gerçekleştirilecek araştırmalarda faktör sayısı artırılabilir. 

Araştırmanın bir diğer kısıtı belli bölgedeki belli çalışanlara yönelik olarak gerçekleştirilmiş olmasıdır. Farklı 

bölgelerde ve farklı çalışanlar üzerinde araştırma tekrarlanabilir ve karşılaştırılabilir yeni bulgular 

sağlanabilir. 
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Amaç – Sosyal/politik etki kuramını göz önünde bulundurarak, tekstil sektöründeki çalışan 

kadınların ustabaşlarıyla yaşadıkları çatışmanın kadın çalışanların iş tatminine etkisinde ustabaşının 

politik yetisinin düzenleyici rolünün ortaya koyulması amaçlanmaktadır. 

Yöntem – Araştırma kapsamında 478 çalışan kadın ve 125 ustabaşına ait veriler yüzyüze anket 

yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırmada yer alan hipotezler toplanan verilerin hiyerarşik ve çift taraflı 

bir yapıya sahip olması nedeniyle Process ve HLM (Hiyerarşik Lineer Modelleme) uygulamaları ile 

test edilmiştir. 

Bulgular: Analiz sonucunda, Bursa ilinde faaliyet gösteren tekstil firmalarında görev alan kadın 

işçilerin ustabaşlarıyla yaşadıkları kişilerarası çatışmanın kadın işçilerin iş tatmini üzerinde negatif 

yönlü etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan, ustabaşının kadın işçiler tarafından algılanan 

politik yetisinin kadın işçilerin iş tatmini üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif bir etkisi 

olduğu tespit edilirken ustabaşlarının kendisi tarafından algılanan politik yetisinin kadın işçilerin iş 

tatmini üzerinde doğrudan anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Dahası, kadın emekçiler ve 

ustabaşının kendisi tarafından değerlendirilen ustabaşının politik yetisinin bu ilişkide düzenleyici 

rolü olduğu bulunmuştur. 

Tartışma – Örgütler içerisinde ast-üst arasında yaşanan kişilerarası çatışmalar sonucunda ortaya 

çıkan negatif yönlü iş tatmini üzerinde politik yeti faktörünün tamponlayıcı bir görev üstlendiği 

ortaya çıkmıştır. Bu nedenle iş yaşamında politik yeti faktörünün göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. 
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Purpose – Taking into account the social / political influence theory, it is aimed to reveal the 

regulatory role of the foreman's political ability in the conflict between women working in the textile 

sector with their foremen. 

Design/methodology/approach – Research, data of 478 working women and 125 foreman were 

obtained through face-to-face survey method. The hypotheses included in the study were tested with 

Process and HLM (Hierarchical Linear Modeling) applications since the collected data has a 

hierarchical and bilateral structure. 

Findings – As a result of the analysis, it was revealed that the interpersonal conflict that women 

workers working in textile companies operating in Bursa have with their foreman has a negative effect 

on job satisfaction of women workers. On the other hand, it was determined that the political ability 

of the foreman perceived by female workers had a statistically significant and positive effect on the 

job satisfaction of female workers, while the political ability perceived by the foreman himself did not 

have a direct meaningful effect on the job satisfaction of female workers. Moreover, it has been found 

that the political ability of the foreman assessed by female laborers and the foreman himself has a 

regulatory role in this relationship. 

Discussion – It has been revealed that the political faculty factor has a buffering role on negative job 

satisfaction resulting from interpersonal conflicts between organizations and subordinate. For this 

reason, political competence factor should be taken into consideration in business life. 
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Giriş 

Organizasyon içerisinde birbirine bağımlı taraflar arasında ortaya çıkan kişiler arası çatışma,istenen hedefe 

ulaşma sürecinde, karşı taraf ile bağdaşmayan amaçlar, sınırlı kaynaklar ya da engellenmenin algılanmasıyla 

gerçekleşen uyuşmazlıklar olarak tanımlanmaktadır (Hocker ve Wilmot, 1985: 23). Örgütlerde kültürel ve yaş 

çeşitliliği, çıkar çatışmaları, performans sorunları, kötü iletişim, belirsiz beklentiler, sınırlı kaynaklar üzerinde 

rekabet, cinsiyet gibi sebeplerden kaynaklı olarak (Ohbuchi ve Suzuki, 2003; El-Hosany, 2017) iş arkadaşları 

ile amirleri arasında açık veya gizli bir şekilde sık sık ortaya çıkan ve kaçınılmaz olan kişilerarası çatışma, 

negatif yönlü duygusal (tatmimsizlik), davranışssal (üretim karşıtı iş davranışı), fiziksel (sağlık sorunları) ya 

da psikolojik (stres, sıkıntı) reaksiyonlar gibi belirtileri ortaya çıkarmaktadır (Spector ve Jex, 1998). Özellikle 

örgütlerde ast ve üst arasında yaşanan kişilerarası çatışmalar bireylerin istedikleri hedef ve amaçlara 

ulaşmasını daha da zorlaştırdığı için bu bireylerde daha düşük düzeyli iş tatminine neden olmaktadır. Bu 

durumu ilgili literatürde destekleyen çalışmalardan biri Frone (2000) tarafından yapılmış ve araştırmada ast 

ile üst arasında yaşanan kişilerarası çatışmanın astlarda azalan bir iş tatminine sebep olduğu tespit edilmiştir. 

Benzer şekilde ilgili yazında var olan birçok araştırmada bu durumu desteklemektedir (Cox, 2003; Penney ve 

Spector, 2005; Harvey ve diğerleri, 2006; Sobral ve Bisseling, 2012; Meier ve diğerleri, 2014; El-Hosany, 2017; 

A. S. Arafat ve diğerleri, 2018). Ancak,örgütlerde yaşanan çatışmalar, belirli sınırlar çerçevesinde iyi 

yönetildiklerinde taraflar arasında yıkıcı olmak yerine daha çok yeni fikirlerin doğması, iletişimin 

kuvvetlenmesi ve yenilik, değişim, yaratıcılık gibi akımların motive edilmesine katkı sağlamaktadır 

(Akkirman, 1998: 3). Bu yüzden, şüphesiz örgütlerdeki çatışma olgusunu yönetmek ve kontrol etmek 

yöneticilerin ihtiyaç duydugu en önemli yönetim becerileri arasında olmaktadır (Shargh ve diğerleri, 2013). 

Bu doğrultuda Nelson ve Cooper (2007)'ın ifade ettiği gibi, bir grubun ya da organizasyonun başarılı olması 

için gerekli hedeflere destek ve taahhütte bulunmasında bir yöneticinin politik yetisi önemli bir faktördür. 

Çünkü sosyal/politik etkileme teorisinin (Levy, 1998;Jones, 1990)"kayıp parçası" olarak ifade edilen (Gentry ve 

diğerleri, 2011; Treadway ve diğerleri, 2014)"işyerinde diğerlerini anlama ve etkilemeye yönelik bilgilerin 

kullanmasıyla bireysel ya da örgütsel hedefleri gerçekleştirecek şekilde davranma ile hareketetme becerisi" olarak 

tanımlanan  politik yeti (Ahearn ve diğerleri, 2004: 311; Perrewe ve diğerleri, 2004b: 142; Ferris ve diğerleri, 

2005: 127) hedeflere ulaşabilmek için, amaç odaklı davranışların aktif hale getirilmesine yardımcı olan bir 

mekanizmadır (Atay, 2010). Bu yeteneğe sahip olan bireyler etrafındaki kişiler ve yaşanan olaylar üzerinde 

kontrol sahibi olduklarını düşündükleri için stres unsuru içeren çevresel uyaranları daha az düzeyde tehditkar 

olarak algılayarak gerginliklerin ortaya çıkardığı olumsuz durumları etkisiz bir hale getirmekte ve iş yerinde 

diğerlerini başarılı bir şekilde etkileme kapasitesini arttırmaktadır. Diğer bir ifadeyle bu bireyler, özel bir 

strateji ya da taktiği diğerleri üzerinde istedikleri etkiyi oluşturabilmek amacıyla nasıl yönetebileceklerinin 

bilincine sahiptirler (Atay, 2010: 72).Ayrıca bu bireyler doğuştan gelen sosyal zekaları ile ağ oluşturma 

kabileyetleri nedeniyle iş ortamlarında keskin bir anlayışa sahip olmaktadır. Bu nedenle, iş ortamını okuma 

ve o ortamdaki diğer bireylerin motivasyonları tanıma gibi yeteneklere sahip olan politik yetili bireyler, 

başarılı olabilmek için neyin gerekli olduğunu iyi bilmekte (Ferris ve diğerleri, 2007; Brouer ve diğerleri, 2011) 

ve kişilerararsı çatışmaları ustaca yönetebilmektedir (Blickle ve diğerleri, 2013: 9).Yüksek kaliteli işyeri 

ilişkileri elde etmede daha iyi olan kişiler, genellikle kariyerlerinde ve yaşamlarında daha iyi tatmin 

olmaktadır. Bu anlamda, politik yeti de ilişkileri geliştiren ve koruyan bir yapı olarak çalışanlara yardımcı 

olmaktadır. Politik yetili çalışanlar, sosyal beceri, kişileri etkileme, içten görünme nitelikleriyle daha iyi 

networkler elde ederek, sosyal ilişkilerinde daha iyi olabilmekte ve böylelikle nihai olarak iş tatminlerini 

geliştirebilmektedir (Todd vd. 2009).Ayrıca ilgili yazında da politik yetinin, iş tatminini pozitif ve anlamlı 

şekilde etkilediği pek çok araştırmayla da ortaya koyulmuştur (Kolodinsky ve diğerleri, 2004; Perrwe ve 

diğerleri, 2004b; Perrewe ve diğerleri, 2005; Harvey ve diğerleri, 2007; Gallagher ve Laird, 2008; Hochwarter 

ve diğerleri, 2009; Ferris ve diğerleri, 2009; Harris ve diğerleri, 2009; Vigoda-Gadot ve Meisler, 2010; Blickle ve 

diğerleri, 2013; Syed ve Khan, 2015; Mughal, 2017). 

Emek yoğunluğunun fazla olduğu tekstil sektöründe mavi yakalı çalışanlar daha çok kadınlardab oluşmakta 

ve örgütlerde yaşanan bazı anlaşmazlıkların kökenleri, cinsiyet rolleri ve kültürel beklentiler tarafından 

belirlenmektedir. Cinsiyet rolü teorisi, aile meseleleri ve kişilerarası işyeri ilişkilerini kapsayan 

anlaşmazlıkları, kadınların erkeklere göre daha fazla yaşama ihtimali bulunmaktadır (Gwartney-Gibbs, 

1994).Ayrıca, Narayanan ve diğerleri (1999), kişilerarası çatışmanınerkeklere göre kadınlar tarafından daha 

stresli olarak algılandığını ortaya koymuştur. Çünkü kadın işgücü, bir taraftan erkek işgücünün yaşadığı 

sıkıntıların yanında kadın olmanın getirdiği birbirinden farklı sıkıntılarla mücadele ederken (Yılmaz ve 
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diğerleri, 2008: 91) diğer taraftan ise erkeklere kıyasla daha kolay iş kaybetme ve işsizlik sorunu ile karşı 

karşıya kalmaktadır (Budak vd, 1991: 86). Bu nedenle, tekstil gibi emek yoğunluğunun fazla olduğu sanayi 

sektörlerinde çalışan kadınlar (Parlaktuna, 2010: 1222), çevrelerinde yaşadıkları çatışmalarda erkeklerin aksine 

daha çok uzlaşma, uyum gösterme ve çatışmadan kaçınma gibi davranışlarını sergilemektedir (Sökmen ve 

Yazıcıoğlu, 2005: 16). Ayrıca, amirleri ve iş arkadaşlarıyla uyumlu bir ilişki geliştirerek çatışmalardan ve işsiz 

kalma korkusundan uzak kalmaya çalışmaktadırlar. 

İlgili literatürde, ilk olarak kadın astların üstleriyle yaşadıkları kişilerarası çatışmaların kadın çalışanların iş 

tatmini üzerine etkisinde üstlerinin politik yetisinin düzenleyici bir rolünün olup olmadığıyla ilgili araştırma 

konusunu doğrudan irdeleyen yeterli düzeyde çalışmaya rastlanılmamıştır. İkincisi, örgütlerde yaşanan 

çatışmaların iş tatmini üzerine etkilerini inceleyen birçok araştırma (Frone, 2000; Cox, 2003; Penney ve Spector, 

2005; Harvey ve diğerleri, 2006; Sobral ve Bisseling, 2012; Meier ve diğerleri, 2014; El-Hosany, 2017; A. S. Arafat 

ve diğerleri, 2018) yapılmasına rağmen ast ve üst arasında yaşanan kişilerarası çatışmaların iş tatmini üzerine 

etkileri inceleyen kısıtlı araştırmalara (Frone, 2000) rastlanılmıştır.Son olarak ise ilgili yazında, araştırma 

konusuna ilişkin çoğunlukla beyaz yakalı çalışanlar üzerinde yürütülençalışmaların (Cox, 2003; Penney ve 

Spector, 2005; Harvey ve diğerleri, 2007; Gallagher ve Laird, 2008; Hochwarter ve diğerleri, 2009; Ewen ve 

diğerleri, 2013; Meisler, 2014; Taliadorou ve Pashiardis 2015; Mughal ve diğerleri, 2017; El-Hosany, 2017; A. S. 

Arafat, 2018) varlığı söz konusu iken mavi yakalı çalışanlar üzerinde yürütülençalışmaların (Perrewe ve 

diğerleri, 2005; Ferris ve diğerleri, 2009; Harris ve diğerleri, 2009) ise kısıtlı olduğu tespit edilmiştir. Bu 

nedenle, hem ast-üst arasında yaşanan kişilerarası çatışmalarla ilgili hem de mavi yakalı çalışanlarla ilgili 

yapılan araştırmaların kısıtlı olduğunu destekleyen ve araştırma değişkenlerin birbiriyle etkileşim halinde 

olduğunu doğrulayan yukarıdaki çalışmalardan hareketle, bu araştırmada politik etki kuramını göz önünde 

bulundurarak, "tekstil sektöründe faaliyet gösteren kadın işçilerin ustabaşlarıyla yaşadıkları çatışmaların 

kadın işçilerinin iş tatminine nasıl bir etkisi vardır?, "kadın işçiler ve ustabaşları tarafından algılanan 

ustabaşlarının politik yetisinin kadın işçilerin iş tatminine nasıl bir etkisi vardır?" ve "ustabaşlarının politik 

yetilerinin bu ilişkide düzenleyici (ılımlı) bir rolü var mıdır?" şeklinde üç temel araştırma sorusu 

tasarlanmıştır. 

Teorik Arka Plan 

Bireylerin anlamlı sosyal ilişkilerini korumaya ve geliştirmeye uğraştığını iddia eden (Cialdini ve Goldstein, 

2004)sosyal/politik etkileme teorisiyle ilgili yapılan araştırmalar Tedeschi (1981), Jones (1990), Ferris ve Judge 

(1991),  Leary(1995), Levy ve arkadaşları (1998), Higgins ve arkadaşları(2003) gibi bilim insanlarının 

katkılarıyla ilerlemiş ve geliştirilmiştir. Bu araştırmacılar sosyal/politik etkileme teorisinden yararlanarak 

kişilerin sosyal etkilerini arzu edilen sonuçları elde edebilmek için nasıl kullanmaya çalıştıklarını tespit 

etmektedir (Todd vd., 2009: 283). Diğer taraftan bu araştırma ekibi, sosyal etki mekanizmalarının kesin 

doğasını, öncüllerini ve sonuçlarını net bir şekilde ifade etmiştir. Ancak teorik argümanları sistematik açıdan 

incelemek için bir o kadar önemli ampirik çalışmalar yapılmasına rağmen araştırma ekibi ve teori yakın 

zamana kadar etkileme uğraşlarının başarısını büyük ölçüde açıklayan, etkileme biçimi ile uygulanış tarzını  

hesaba katmak noktasında fazla bir şey ortaya koyamamıştır (Jones, 1990). Buradaki kayıp parça ihtiyacı, en 

uygun strateji ve taktikleri doğru bir biçimde teşhis eden, durumsal açıdan  uyarlayan, etkili etkileme ve 

biçimleme aracılığıyla sosyal etki girişimlerinin etkililik düzeyini artıran politik yetinin yapısı tarafından 

temin edilmiştir (Ferris vd., 2007; Treadway vd., 2011: 1532). Daha açık bir ifadeyle sosyal etkileşimlerini daha 

kuvvetli bir şekilde kuran ve devam ettiren bireylerin kariyer geliştirmesine destek sağlayan politik yeti, 

sosyal/politik etki kuramının (Levy, 1998; Jones, 1990)"kayıp parçası" şeklinde açıklanmaktadır (Gentry vd., 

2011; Treadway vd., 2014). Çünkü, örgütsel politikaları pek çok bilim insanı tarafından incelenmesine rağmen, 

etkileme çabalarının neden başarısız ya da başarılı olduğu hakkında yeterli seviyede bilgi bulunmamaktadır. 

Ayrıca bireyin birçok duruma uygun etkileme taktiklerinden hangisini seçme durumda daha fazla başarılı 

olacağını ve bununla birlikte bu bireylerin bunu nasıl yaptığına dair bir fikir sahibi olmak için etkileyenin 

politik yetisinin incelenmesine gereksinim duyulmaktadır. Bu yüzden incelemelerde etkileyenin politik 

yetisinin değerlendirilmemesi durumu ciddi bir eksiklik ortaya çıkarmaktadır (Ferris vd., 2002). 

Özetle,politik/sosyal etki teorisi,politik yeti kullanımını, talep edilen ödülleri maksimum düzeye çıkarmak ve 

ortaya çıkabilecek olumsuz çıktıları minimum düzeye indirebilmek için kullanılan bir sosyal etki sürecini 

temsil etmektedir (Ferris vd., 2002; Munyon vd., 2015). Çünkü bu teoriye göre, politik yetiye sahip olan 
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bireylerin sahip olmayanlara kıyasla, istenilen hedeflere ve amaçlara ulaşıp gerçekleştirmede daha iyi olmakta 

ve diğer bireyleri daha iyi etkileyebilmektedir (Todd vd., 2009: 284). 

Kişilerarası Çatışma ve İş Tatmini İlişkisi 

Zayıf iletişim, çıkar çatışmaları, sınırlı kaynaklar üzerindeki rekabet, performans farklıklıkları, personel 

değişiklikleri, kültür, cinsiyet, yaş, eğitim gibi birçok sebeplerden kaynaklı olarak sık sık ortaya çıkan (El-

Hosany, 2017) kişilerarası çatışma iki birey ya da küçük grup ortakları arasındaki tutarsız davranışlar ile 

belirgin uyuşmazlıkları ifade etmektedir (Barki ve Hartwick, 2001). İnsan yaşantısının her adımında var olan 

çatışmanın, örgütlerdeki varlığı inkâr edilmemekte (Karcıoğlu vd. 2012) ve çatışma, örgütlerin süreç ile 

çıktılarına gömülü bir şekilde sıkça rastlanan bir durum olarak açıklanmaktadır (Hartwickve Barki, 2002). 

Mesleki stres litertüründeki etkili iş streslerinden biri olan bu çatışma türü, üyeler arasında düşmanlık, 

güvensizlik ve örgütsel işleyişe engel olma gibi nedenlerden dolayı organizasyonlarda çoğunlukla zararlı 

olarak nitelendirilmektedir (Ohbuchi ve Suzuki, 2003; Hochwarter vd., 2009). Bu durumda, örgütlerde 

karşılıklı taraflar arasında ortaya çıkan kişilerarası çatışmalar,işten ayrılma niyetini, iş devamsızlığını ve 

personel devir hızının yükselmesine vedüşük iş tatminine neden olmaktadır. Örneğin; Frone (2000) 

araştırmasında, yöneticiyle yaşanan kişilerarası çatışmanın bireyin  azalan iş tatmini ile örgütsel bağlılığı ve 

artan işten ayrılma niyeti gibi örgütsel çıktılarla ilişkisi olduğu tespit etmiştir. Diğer taraftan ise iş 

arkadaşlarıyla yaşanan kişilerarası çatışmanın yüksek somatik septomlar ile depresyon ve düşük özgüven gibi 

bireysel çıktılarla ilişkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde A. S. Arafat vd. (2018) yaptıkları 

çalışmada, kişilerarası çatışma ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi incelemiş ve araştırmanın sonucunda, 

kişilerarası çatışmanın iş tatminini olumsuz bir şekilde etkilediği ortaya çıkmıştır. Doğal olarak kişilerarası 

çatışmanın örgütlerde asıl amaç ve hedeflere ulaşmayı daha da zorlaştırdığı düşünülmekte ve bu durum 

çalışanlarda negatif yönlü iş tatminine sebep olmaktadır. Birçok bilim insanının yaptığı araştırmalarda (Frone, 

2000; Cox, 2003; Penney ve Spector, 2005; Harvey vd., 2006; Sobral ve Bisseling, 2012; Meier vd., 2014; El-

Hosany, 2017; A. S. Arafat vd., 2018), organizasyonlarda gerçekleşen çatışmaların çalışanların iş tatmini 

üzerinde önemli tahrişlere neden olabileceği tespit edilmiştir. Literartürde yer alan bu bulgulardan hareketle 

aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur. 

H1:Kadın çalışanların işyerinde ustabaşları ile yaşadığı kişilerarası çatışmaların kadın çalışanın iş tatmini 

üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır. 

Politik Yeti ve İş Tatmini İlişkisi 

Günümüzde örgütsel tasarımın sürekli olarak farklılık gösteren doğası yönetsel iş ile lider tutumları için ilginç 

ve önemli çıktılara sahiptir. Eskiden yönetim tasarımı daha çok gözetmen ya da kapı bekçisi olarak ifade edilen 

kişiler tarafında örgütlerindeki bilgilerin seçiçi bir biçimde muhattaplarına iletmesi, astların izlenilmesi, 

değerlendirilmesi gibi dış kontrol fonksiyonunu gerçekleştirirken; günümüzde  değişen iş bağlamında ise 

liderlerin rolü daha fazla koçluk yapma ve kolaylaştırma olarak görülmektedir. Bu durum ekip 

performansının kolaylaştırılması için sarf edilen çabaların koordinasyonunu sağlamanın yanı sıra, çalışanların 

yeteneklerinin ve motivasyonunun kontrol edilmesine de olanak sağlamaktadır (Ahearn vd., 2004: 309-

310).Bu yüzden, bir bireyin iş ortamında diğer bireyleri anlama kabiliyetine sahip olduğunu ve bu anlayışını 

diğerlerini etkileyebilmek adına kullanmaya istekli olduğunu belirleyen yeteneğe sahip olması etkili liderlik 

için önemlidir (Fairhurst ve Starr, 1996; Nelson ve Cooper, 2007:121).Başka bir ifade ile örgütlerdeki bireyleri 

etkileme davranışlarının tarzı veya uygulanması başarı için önemli kritik bir faktör olmakla birlikte, politik 

yeti olarak bilinen özel bir bilişssel ve sosyal yetkinlik tipini temsil etmektedir (Ferris vd., 2000: 30; Perrewe 

ve Nelson, 2004a: 366). Örneğin; Jackall (1988) çalışmasında politik yetiye sahip olan liderleri; özgün bir şeklide 

diğer bireylerin duygularını/hislerini ve davranışlarını etkisi altına alabilen "iyi aktörler" olarak  ifade etmiştir. 

Bu açıdan bakıldığında politik yetiye sahip olan yöneticileri diğerlerine nazaran üstün kılan üç temel özellik 

bulunmaktadır. İlk olarak, politik yetiye sahip liderler, sosyal ipuçlarını kolaylıkla anlama yeteneğine sahip 

olmakta ve diğer bireylerin davranışsal motivasyonlarını doğru bir şekilde tanımlayabilmektedir. İkincisi, 

politik yeti bu liderlerin bireyleri daha az bir çabayla etkilemesini ve kontrol etmesini sağlamaktadır. Son 

olarak da, politik yetiye sahip olan yöneticiler, statülerini yükseltebilmek için gerekli görülen ağları ve sosyal 

sermayeyi etkili bir şekilde oluşturmanın yanı sıra çalışanlarına belirli kıt kaynaklar sağlamaktadır (Treadway 

vd., 2004: 495). Politik yetileri düşük olan yöneticilerkendilerinin ya da çevresindeki bireylerin stresini 

arttırarak sağlıksız bir organizasyon yaratırken;politik yetileri yüksek olan yöneticiler ise aksine kişilerarası 
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etkileşimleri bir tehditten öte fırsat olarak görmekte ve kişiler arasında yaşanan düşünce farklılıkları çözerek 

uzlaşma ya da anlaşma yolunda ilerleme kaydetmelerine olanak sağlamaktadır. Bu yüzden bu liderler iş 

hayatının uyaranlarını politik yetisi düşük olan yöneticilere nazaran farklı bir şekilde değerlendirmekte ya da 

yorumlamaktadır (Perrewe vd., 2000: 117-120). Politik olarak yetenekli yöneticiler, çalışanların birbirinden 

farklı ihtiyaçlarına ve motivasyonlarına cevap verebilmek için gerekli davranışsal esnekliğe ve sosyal 

zindeliğe sahiptir (Ewen vd., 2013). Bu yöneticilerin esnek ve kişiye özel olan yaklaşımlarının çalışanların iş 

tatmini üzerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı çeşitli ampirik argümanlar ile desteklenmiştir. Örneğin; 

Treadway vd. (2004) yürüttükleri araştırmanın sonucunda, politik yetili liderlerin örgütsel destek ve çıktıları 

(azalan örgütsel sinizm, artan iş tatmini ile örgütsel bağlılık gibi) üzerinde olumlu etkilere neden olduğunu 

tespit etmiştir. Benzer şekilde diğer bilim insanları da yürüttükleri çalışmalar ile politik yetili liderlerin 

çalışanların iş tatminleri üzerinde ılımlı etkileri (Ewen vd., 2013; Blickle vd.,2013; Taliadorou ve Pashiardis, 

2015) olduğunu doğrulamıştır. Literartürde yer alan bu bulgulardan hareketle aşağıdaki hipotez 

oluşturulmuştur. 

H2:Kadın çalışanların algıladığı ustabaşlarının politik yetisinin kadın çalışanların iş tatmini üzerinde pozitif 

bir etkisi vardır. 

H3:Ustabaşının kendisi tarafından algıladığı politik yetisinin kadın çalışanların iş tatmini üzerinde pozitif bir 

etkisi vardır. 

Kişilerarası Çatışma ve İş Tatmini İlişkisinde Politik Yetinin Düzenleyici Rolü 

Günlük yaşamımızın bir parçası olduğu kadar aynı zamanda bir stres kaynağı da olan çatışmalar, genellikle 

işlerin yapılması için güç ve yetkisini kullanmak isteyen üstler ile onlardan beklentileri olan astlar arasında 

gerçekleşmektedir (Güney, 2016: 337). Örgütlerde yaşanan bu çatışmalar, kişisel ilişkilerin kalitesini ölçen 

temel bir yapı olmakla beraber taraflar arasında küçük anlaşmazlıkları, sıcak  tartışmaları ya da fiziksel 

şiddetleri kapsamakta (Jaramillo vd., 2011: 342) ve takımların karar alma etkinliğinde azalma, düşmanlık, 

kıskançlıklar, eksik iletişim ile hayal kırıklığı ya da düşük moral gibi birçok olumsuz sonuç ortaya 

çıkarmaktadır (Liu vd., 2011: 547).Ancak çatışmayı yaşayan bireylerin çatışmayı yönetebilme becerileri bir 

çatışma sonucunun yapıcı ya da yıkıcı olduğunu belirlemektedir (Dyson, 2002; Yüksek Özdemir ve Özdemir, 

2007: 396).Bu yüzden, kişilerarası etkileşim süreçlerini ve çıktılarını kontrol edebileceklerine ilişkin temel 

inançlara ve kişileri anlama noktasında anlayışlı bir sosyal zihniyet duygusuna sahip olan politik yetili 

bireyler (Perrewe vd., 2000: 120) örgütlerde çatışmalardan kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek olumsuz 

çıktıların etkilerini minimize etmeye yardımcı olmaktadır. Bu kişiler doğuştan var olan sosyal zekaları ile ağ 

oluşturma yeteneklerine sahip olması sebebiyle iş ortamında keskin anlayışlara sahiptir. Bu yüzden, 

başkalarıyla kolay bir şekilde ilişkiler kurarak geniş ağlar geliştirebilmektedirler. Ek olarak iş ortamlarını 

okuma ve o ortamda başkalarının motivasyonlarını tanıma gibi becerilerine sahip olan bu kişiler  hem başarılı 

olmak için nelere ihtiyaç olduğunu iyi bilmekte (Ferris vd., 2007; Brouer vd., 2011) hem de  yaşanan kişilerarası 

çatışmaları usta bir şekilde yönetebilmektedir (Blickle vd., 2013: 9).  

Buradan hareketle bu araştırmada, örgütlerde üstler ve kadın astlar arasında yaşanan çatışmaların kadın astın 

iş tatmini çıktıları üzerinde olumsuz yönde bir etkisinin olup olmayacağının çatışmayı yaşayan bireylerin 

becerilerine göre farklılık gösterdiği düşünülerek; politik yetiye sahip olan üstlerin politik yetiye sahip 

olmayanlara nazaran kadın astlar ile yaşadıkları çatışmalarda kadın astların iş tatmininde ortaya çıkan 

olumsuz çıktıların etkilerini azaltmaya yardımcı olacağını iddia ediyoruz.Dolayısıyla bahsedilen bu 

açıklamalar ve bir önceki bölümde verilen literatür araştırmaları doğrultusunda yazındaki mevcut eksiklikler 

tespit edilmeye çalışılmış ve aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

H4: Kadın çalışanların işyerinde ustabaşı ile yaşadığı  kişilerarası çatışmaların kadın çalışanların iş tatminleri 

üzerine etkisinde, ustabaşlarının politik yetisinin (kadın çalışanların algıladığı) düzenleyici/ılımlı rolü vardır. 

H5: Kadın çalışanların işyerinde ustabaşları ile yaşadığı çatışmaların kadın çalışanların iş tatmini üzerinde 

etkisinde, ustabaşlarının politik yetisinin (ustabaşının algıladığı) düzenleyici/ılımlı rolü vardır. 

 

 

Yöntem 
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Araştırma Modeli 

Kadın Çalışanların Ustabaşları ile Yaşadığı Kişilerarası Çatışma bağımsız değişken, Kadın Çalışanların İş 

Tatmini bağımlı değişken, Ustabaşlarının Politik Yetisi (kadın çalışanlar ve ustabaşının algıladığı) düzenleyici 

değişken olarak araştırma modelinde yer almıştır. 

 

 

         Çalışan Düzeyi-1 

 

   

 

         Yönetici Düzeyi-2 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Evren ve Örneklem 

İlgili yazında mavi yakalı çalışanlar üzerinde yapılan araştırmaların kısıtlı olması ve tekstil gibi emek-yoğun 

bir sektörde çalışanların daha çok kadınlardan oluşması nedeniyle bu araştırmadaevren olarakBursa ilinde 

faaliyette bulunan tekstil firmalarındaki ustabaşıları ve onların emri altında çalışan kadın emekçiler tercih 

edilmiştir. Ana kütleyi temsil edecek örneklem sayısı olarak her firmaya 1 usta 5 kadın çalışan olmak üzere 6 

adet anket formu kartopu ve kolayda örnekleme yöntemi ile yüz yüze görüşmeler sağlanarak dağıtılmış olup 

toplamda 478 kadın emekçi ve 125 ustabaşı ile iletişim kurulmuştur. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, tekstil firmalarında çalışan ustabaşlarına ve kadın çalışanlara ait farklı anket formları 

hazırlanmış ve bu anket formlarının iletilmesinde belirli sorunlarla karşılaşılmıştır. Hazırlanan iki anket 

formunun birinde kadın çalışanlara demografik sorular (yaş, medeni hal, eğitim düzeyi, gelir, haftalık çalışma 

saatleri, iş deneyimi, çalışma süreleri, çoçuk sayısı) sorulmuş ve kişilerarası çatışma, iş tatmini ile politik yeti 

(kadınlar tarafından ustabaşlarının değerlendirildiği) ölçeklerine yer verilerek toplamda 35 adet soru 

yöneltilmiştir. İkinci anket formunda ise kadın çalışanların ustalarına demografik sorular (cinsiyet, yaş, eğitim 

düzeyi, çalışma süresi, iş deneyimi ve işletmedeki mevcut çalışan sayısı) sorulmuş ve politik yeti (ustabaşının 

kendisi tarafından değerledirilen) ölçeğine yer verilerek toplamda 24 adet soru yöneltilmiştir.Araştırmada, iş 

tatmini,kişilerarası çatışma ve politik yeti ölçeklerine yer verilmiştir.İşyerinde Kişilerarası Çatışma Ölçeği: 

Spector ve Jex (1998) tarafından geliştirilen Aytaç ve Başol (2018) tarafından türkçeye uyarlanan 4 maddelik 

bu ölçek (1) Hiçbir zaman ile (5) Her gün arasında olan 5 'li Likert tipi ölçekle ölçülerek dört ifadeden 

oluşturulmuştur. İş Tatmini Ölçeği: Brayfield ve Rothe(1951) tarafından geliştirilen ve Bilgin (1995) tarafından 

uyarlanan bu ölçekte 5 ifadeden yararlanılmıştır. Bu  ifadeler (1) Kesinlikle katılmıyorum ile (5) Kesinlikle 

katılıyorum aralıklarını kapsyan 5'li Likert tipi ölçekle ölçülmüştür. Politik Yeti Ölçeği: Ferris ve diğerleri (2005) 

tarafından 18 ifadeden oluşturulan ve Atay (2009) tarafından türkçeye uyaralanan bu ölçek (1) Kesinlikle 

katılmıyorum ile (5) Kesinlikle katılıyorum aralıklarına sahip 5'li Likert tipi ölçekle ölçülmüştür.  

 

 

Verilerin Analizi 

Ustabaşının Politik Yetisi 

(kadın çalışanlar tarafından 

algılanan) 

Kadın İşçinin İş Tatmini Kadın İşçinin Ustabaşıyla 

Yaşadığı Çatışma 

Ustabaşının Politik Yetisi 

(ustabaşı tarafından 

algılanan) 
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Araştırmada, ilk olarak katımlıcıların özelliklerine ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilmek amacıyla frekans 

analizi yapılmıştır. İlerleyen süreçlerde, araştırma ölçeklerine ilişkin güvenilirlik ve geçerlilik sonuçları 

doğrulayıcı faktör analizi, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek amacıyla korelasyon analizi, 

araştırma hipotezlerinin testi için ise Process ve HLM (Hiyerarşik Lineer Model) analizi kullanılmıştır. 

Bulgular  

Frekans analizinin sonuçlarına göre, kadın işçilerin, %74,7’sı evli, %25,3’ü bekardır. Çalışanların %1,3’ü 

okuryazar değil, %4’ü okuryazar, %25,9’u ilkokul mezunu, %29,7’si ortaokul mezunu, %32,4’ü lise mezunu, 

%5,2’si ön lisans mezunudur ve %1,5’i lisans öğrenimini tamamlamıştır. Kadın çalışanların yaş ortalamasının 

33,52, haftalık çalışma saati ortalamasının 48, mevcut işyerlerinde ortalama çalışma sürelerinin 4 yıl, mevcut 

işlerine yönelik deneyimleri ortalama 9 yıl ve çocuk sayılarının ortalama 2 olduğu bulunmuştur. Ayrıca kadın 

çalışanlara ilişkin gelir düzeyleri incelendiğinde %41,2'sinin 1600-2000 TL, %23,8' inin 2001-2400 TL, %34,9 

'unun 2401 TL ve üzeri gelire sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Ustabaşılarına yönelik anket dikkate 

alındığında, ustabaşılarının %25,6’sının kadın, %74,4’ünün erkek olduğu görülmüştür. Ustabaşılarının, %4,8’i 

okuryazar, %19,2’si ilkokul mezunu, %26,4’ü ortaokul mezunu, %39,2’si lise mezunu, %7,2’si ön lisans 

mezunu ve %3,2’si lisans mezunudur. Yaş ortalaması 39, mevcut işyerlerinde ortalama çalışma süreleri 7 yıl, 

toplam iş deneyimi ortalaması 12,5 yıl ve işletmedeki toplam çalışan sayısı ortalama 132’dir. 

Tablo 1. Araştırma Modelinin Uyum İyiliği Ölçülerinin Sonuçları 

 

Ölçekler 

 

Yapı 

 

X2 

 

Df 

 

X2/df 

 

CFI 

 

RMSEA 

 

TPY 

 

Tek Faktör 

Modeli 

 

1514,803 

 

135 

 

11,22 

 

0,74 

 

0,13 

 İki Faktör 

Modeli 

1234,225 134 9,21 0,80 0,11 

 Üç Faktör 

Modeli 

724,802 132 5,49 0,89 0,08 

 Dört Faktör 

Modeli 

358,864 128 2,80 0,95 0,05 

İT Tek Faktör 

Modeli 

11,194 4 2,80 0,99 0,06 

KÇ Tek Faktör 

Modeli 

1,760 1 1,76 0,99 0,04 

Not: a)  p<0,05 (two-tailed)    N:478 (Birinci Düzey) + N:125 (İkinci Düzey); b) CFI: Karşılaştırmalı Uyum İndeksi RMSEA: 

Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü; TPY: Toplam Politik Yeti  KÇ: Kişilerarası Çatışma    İT: İş Tatmini 

Tablo 1'de ölçeklerin güvenirlilik ve yapısal geçerliliğini ölçebilmek için yapılan doğrulayıcı faktör analizinin 

sonuçları ifade edilmiştir. Toplam politik yeti (çalışanlar ve ustabaşının kendisi tarafından değerlendirdikleri 

ustabaşının politik yetisi) değişkeninin birinci, ikinci ya da üçüncü dereceden örtülü değişken yerine 

dördüncü dereceden örtülü değişken olarak ele alındığı modele ait doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, en  iyi 

uyum değerlerini ortaya koymuştur (χ2=358.86; df =128; χ2/df =2.80; CFI=.95, RMSEA=.05). Benzer şekilde 

araştıma  modelinde yer alan iş tatmini (χ2=11.19; df =4; χ2/df =2.80; CFI=.99, RMSEA=.06) ve kişilerarası 

çatışma (χ2=1.76; df =1; χ2/df =1.76; CFI=.99, RMSEA=.04) değişkenlerinin  birinci dereceden örtülü değişken 

olarak ele alındığı modele ait doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, en iyi uyum değerlerini ortaya koymaktadır. 

Korelasyon analizi sonuclarına Tablo 2'de yer verilmiştir. Bu tabloda değişkenlere ilişkin ortalama, standart 

sapma, güvenilirlik değerleri ve Pearson korelasyon katsayılarına (r) yer verilmiştir. Örnekleme göre normal 

kabul edilebilecek kadar gözlem sayısıyla gerçekleştirilen analizde, 0-0.49 arasında olan korelasyon  ilişkileri 
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Tablo 2. Tüm Değişkenler Arası Korelasyon İlişkisi 

  

Ortalam

a 

 

Standa

rt 

Sapma 

 

Yaş 

(Ç) 

 

Meden

i hal 

(Ç) 

Eğitim 

Duru

m 

(Ç) 

Haftalı

k 

Çalışm

a 

Süresi 

(Ç) 

 

Deneyi

m 

Süresi 

(Ç) 

 

Çocu

k 

Sayısı 

(Ç) 

 

Kişilerar

ası 

Çatışma 

(Ç) 

 

Politi

k Yeti 

(Ç) 

 

İş 

Tatmin

i (Ç) 

 

Cinsiye

t (U) 

 

Yaş 

(U) 

 

Eğitim 

Düzey

i 

(U) 

 

Deneyi

m 

Süresi 

(U) 

 

Çalışa

n 

Sayısı 

(U) 

 

Politi

k Yeti 

(U) 

 

Yaş (Ç) 

 

33,52 

 

8,15 

 

1 

 

-,526** 

 

-,278** 

 

,111* 

 

,660** 

 

,677** 

 

,052 

 

-,030 

 

-,037 

 

,100* 

 

-,075 

 

,082 

 

-,092* 

 

-,065 

 

,001 

 

Medeni 

Hal (Ç) 

 

1,25 

 

,435 

 

-

,529** 

 

1 

 

,191** 

 

-,057 

 

-,339** 

 

-,661** 

 

-,058 

 

,012 

 

-,014 

 

-,095* 

 

,001 

 

-,016 

 

,023 

 

,022 

 

-,006 

Eğitim 

Durumu(

Ç) 

 

4,10 

 

1,09 

 

-

,278** 

 

,191** 

 

1 

 

,053 

 

-,185** 

 

-,262** 

 

-,091* 

 

,050 

 

,020 

 

,063 

 

,048 

 

,158** 

 

,040 

 

,034 

 

,021 

Haftalık 

Çalışma 

Süresi (Ç) 

48,06 4,27 ,111* -,057 ,053 1 ,063 ,008 ,056 -,006 -,028 ,061 -,034 ,129** -,032 -,186** ,057 

Deneyim 

Süresi (Ç) 
8,73 5,94 ,660** -,339** -,185** ,063 1 ,435** -,020 -,083 -,039 ,125** -,007 ,077 ,085 -,058 -,054 

Çocuk 

Sayısı (Ç) 
1,79 1,39 ,677** -,661** -,262** ,008 ,435** 1 -,004 -,010 ,009 ,078 -,050 ,017 -,098* -,036 -,031 

Kişilerara

sı 

Çatışma 

(Ç) 

1,97 ,73 ,052 -,058 -,091* ,056 -,020 -,004 (0,838) -,571** -,600** -,043 -,099* -,088 -,227** -,054 ,129** 

 

Politik 

Yeti (Ç) 

3,65 ,72 
 

-,030 

 

,012 

 

,050 

 

-,006 

 

-,083 

 

-,010 

 

-,571** 

 

(0,926

) 

 

,738** 

 

-,025 

 

-,001 

 

,111* 

 

,148** 

 

,003 

 

,071 

 

İş 

Tatmini 

(Ç) 

 

3,56 

 

,97 

 

-,037 

 

-,014 

 

,020 

 

-,028 

 

-,039 

 

,009 

 

-,600** 

 

,738** 

 

(0,884) 

 

-,042 

 

,031 

 

,135** 

 

,125** 

 

,048 

 

,041 

 

Cinsiyet 

(U) 

 

1,74 

 

,44 

 

,100* 

 

-,095* 

 

,063 

 

,061 

 

,125** 

 

,078 

 

-,043 

 

-,025 

 

-,042 

 

1 

 

,328** 

 

-,009 

 

,307** 

 

-,162** 

 

,132** 

Yaş 

(U) 
38,87 7,19 

 

-,075 

 

,001 

 

,048 

 

-,034 

 

-,007 

 

-,050 

 

-,099* 

 

-,001 

 

,031 

 

,328** 

 

1 

 

-,211** 

 

,596** 

 

-,104* 

 

-,004 

 

Eğitim 

Düzeyi 

(U) 

4,37 1,09 ,082 -,016 ,158** ,129** ,077 ,017 -,088 ,111* ,135** -,009 
-

,211** 

 

1 

 

-,063 

 

-,027 

 

,025 

 

Deneyim 

Süresi 

(U) 

12,68 5,80 -,092* ,023 ,040 -,032 ,085 -,098* -,227** ,148** ,125** ,307** ,596** -,063 1 -,100* ,005 

Çalışan 

Sayısı 

(U) 

137,47 206,15 -,065 ,022 ,034 -,186** -,058 -,036 -,054 ,003 ,048 -,162** -,104* -,027 -,100* 1 -,048 

Politik 

Yeti 

(U) 

4,01 ,43 
 

,001 

 

-,006 

 

,021 

 

,057 

 

-,054 

 

-,031 

 

,129** 

 

,071 

 

,041 

 

,132** 

 

-,004 

 

,025 

 

,005 

 

-,048 

 

(0,864

) 

** Korelasyon değeri 0.01 düzeyde anlamlıdır. *  Korelasyon değeri 0.05 düzeyde anlamlıdır. U: ustabaşı (125) Ç: 

çalışanlar (n=478): Ort: Ortalama; SS: Standart Sapma.   Parantez içerisindeki değerler: Cronbach Alpha değeridir. 

zayıf, 0.50-0.74 arasındaki değerlerde olan korelasyon ilişkileri orta derecede, 0.75-1 arasında ise kuvvetli 

derecede korelasyon ilişkisi vardır (Kılıç ve Ural, 2005).  

Bu bilgilerden hareketle, Tablo 2'deki ortalamalar incelendiğinde, birinci ve ikinci düzey katılımcıların 

kişilerarası çatışma (KÇ), iş tatmini (İT) ve ustabaşının değerlendirildiği (kadın çalışanlar ve ustabaşları 

tarafından) politik yeti (PY) sorularına verdiğicevapların 5'li likert ölçeğinde kişilerarası çatışmanın ortalaması 

haricinde ortanca değerin üstünde olduğu tespit edilmiştir. Değişkenlere ait standart sapma değeri 0,43 ile 

0,97 arasında farklılık göstermektedir. Tablodaki sonuçlar, korelasyon katsayılarının analiz için yeterli bir 

düzeyde olduğunu da göstermektedir (Yılmaz, 1999; Alpkan vd., 2005). 

Araştırma modelinde yer alan politik yeti, kişilerarası çatışma ve iş tatmini değişkenleri arasındaki ilişkiler 

aşağıda verilen korelasyon tablosunda detaylı olarak incelendiğinde; Kişilerarası çatışma ve iş tatmini 
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değişkenleri arasında negatif yönlü, orta derece kuvvetli ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu 

gözlemlenmektedir (p<0,01; r= -,600). Ustabaşının kendi politik yetisi ile iş tatmini değişkenleri arasında 

pozitif yönlü, zayıf kuvvetli ve istatistiksel açıdan anlamsız bir ilişki olduğu gözlemlenmektedir (p>0,05; r= 

,041). Kadın çalışan tarafından algılanan ustabaşlarının politik yetisiyle iş tatmini değişkenleri arasında 

istatistiksel açıdan kuvvetli,pozitif ve anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu gözlemlenmektedir (p<0,01; r= ,738). 

Tablo 3.Kişilerarası Çatışmanın İş Tatminine Etkisinde KÇTDUPY'sinin Düzenleyici Rolü 

 

Değişkenler 

 

β 

Standart 

Hata 

 

t 

 

p 

 

LLCI 

 

ULCI 

Sabit 
2,4448 ,5015 4,8746 ,0000 1,4593 3,4303 

KÇ -,8385 ,2018 -4,1558 ,0000 -1,2350 -,4420 

KÇTDUPY ,4822 ,1344 3,5877 ,0004 ,2181 ,7463 

KÇ * KÇTDUPY ,1462 ,0589 2,4816 ,0134 ,0304 ,2620 

KÇTDUPY 

DüzenleyiciEtkisi 
β Standart 

Hata 

t p LLCI ULCI 

Düşük -,4385 ,0586 -7,4804 ,0000 -,5537 -,3233 

Orta -,2759 ,0560 -4,9248 ,0000 -,3860 -,1658 

Yüksek -,2019 ,0765 -2,6404 ,0086 -,3522 -,0517 

Model Özeti R R2 f df1 df2 P 

 ,7725 ,5968 233,8961 3,0000 474,000 ,0000 

Etkileşim Neticesinde 

Artan R2 

R2  Değişimi f df1 df2 P 

 ,0052 6,1582 1,0000 474,0000 ,0134 

Not: KÇ: Kişilerarası Çatışma; KÇTDUPY: Kadın Çalışanlar Tarafından Değerlendirilen Ustabaşının Politik 

Yeti 

Bu araştırmada, H1,H2ve H4 hipotezlerini test edebilmek amacıyla Hiyerarşik Regresyon ve Process 

analizinden yararlanılmıştır.Tablo 3'te bu hipotezlere ilişkin sonuçlar verilmiştir.İlk aşamada, ustabaşı ve 

kadın çalışan arasında yaşanan kişilerarası çatışmanın kadın çalışanın iş tatmini üzerine etkileri incelemek 

amacıyla Model 1 oluşturulmuş ve Model 1’de işyerinde kişiler arası çatışmanın kadın çalışanların iş tatmini 

üzerinde negatif yönlü bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir (β=-,8385; p <0,01). Bu sonuç, araştırmanın H1 

hipotezi reddedilmemiştir. Model 2' ye kadın çalışanlar tarafından değerlendirilen ustabaşının politik yetisi 

eklenmiş ve kadın çalışanlar tarafından değerlendirilen ustabaşının politik yetisinin kadın çalışanların iş 

tatmini üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu (β= ,4822; p <0,01) gözlemlenmiş ve 

araştırmanın H2 hipotezi kabul edilmiştir. Model 3' te ise etkileşimsel terim (KÇ* KÇTDUPY) modele 

eklenmiştir. Etkileşimsel terimin (KÇ*KÇTDUPY) anlamlı ve pozitif yönlü olarak iş tatmini değişkenini 

etkilediği (β= ,1462; p < 0,05) ve etkileşimsel terimin modele eklenmesiyle birlikte R2 değerinde %0,52'lik 

anlamlı bir artış olduğu (p <0,05) sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu, kişilerarası çatışmanın iş tatmini üzerine 

etkisinde kadın çalışanlar tarafından değerlendirilen ustabaşının politik yetisinin ılımlı (düzenleyici) rolü 

olduğunu ortaya koymuş ve araştırmanın H4 hipotezi reddedilmemiştir. 

Bunların yanı sıra modelde yer alan değişkenlerin kadın çalışanların iş tatmini üzerindeki etkisini 

anlayabilmek için güven aralıklarının alt (LLCI) ve üst (ULCI) sınırına baktığımızda, her iki sınırın sıfırın 

altında ya da üstünde değerlere sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle modelde yer alan değişkenlerin iş 

tatminini anlamlı olarak etkilediği ortaya çıkmıştır. Özetle, hem ustabaşılarının kadın çalışanlarla yaşadığı 
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kişilerarası çatışmanın kadın çalışanların iş tatmini üzerine etkilerini belirlemek için hem de kadın çalışanlar 

tarafından değerlendirilen ustabaşının politik yetisinin düzenleyici rolünü analiz etmek için oluşturulan 

regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (R = ,7725; R2 = 5968; F =233,8961; p 

<0,01). 

Etkileşim şeklini araştırmak için yapılan eğim testi sonuçları Şekil 2'de gösterilmiştir (Aiken ve West, 1991; 

Preacher ve diğerleri, 2006).  

 

Şekil 2.KÇ'nın İT Etkisinde KÇTDUPY'sine İlişkin Eğim Testi 

Kadın çalışan tarafından değerlendirilen ustabaşının politik yetisinin düşük olduğu durumda kişiler arası 

çatışma yüksekken, iş tatminin 1,4; kişiler arası çatışma düşükken ise, 2,7 olduğunu ortaya koymaktadır. 

Böylelikle, işyerinde kişiler arası çatışmanın artması durumunda iş tatmininin düştüğü yorumu yapılabilir. 

Öte yandan, çalışan tarafından değerlendirilen ustabaşının politik yetisinin yüksek olduğu durumda, kişiler 

arası çatışma düşük olsun ya da olmasın iş tatmini önceki durumlara göre daha yüksektir. Politik yeti 

yüksekken, kişiler arası çatışmanın yüksek olduğu bir ortamda iş tatmini 2,3 bulunurken; kişiler arası çatışma 

düşük olduğunda bu değer 3,3’e yükselmiştir. Bu nedenle kadın çalışanlar tarafından değerlendirilen 

ustabaşının politik yetisinin kişilerarası çatışma-iş tatmini ilişkisinde düzenleyici rolü olduğunu 

söyleyebiliriz.  

Kadın çalışanların ustabaşılarıyla yaşadıkları çatışmanın iş tatminleri etkisinde ustabaşılar tarafından 

değerlendirilen politik yetilerini test etmek amacıyla HLM analizi gerçekleştirilmiştir. HLM analizi bir taraftan 

bireysel ya da daha yüksek düzeydeki verileri entegre ederek çok düzeyli modelleri analiz etmeyi sağlamakta, 

diğer taraftan ise hiyerarşik düzeyler arasındaki ilişkileri araştırmaktadır (Bryk ve Raudenbush, 1992). 

Araştırmada kullanılan veri setinin birey (çalışanlar) ve örgüt (ustabaşıları) düzeyinde birden çok analiz 

birimini kapsaması ve hiyerarşik yapıya sahip olması nedeniyle, araştırma modelinde yer alan H3 ve H5 

hipotezleri HLM (Hiyerarşik Lineer Modelleme)  analizi ile test edilmiştir. Bu çalışmada, 478 kadın çalışan 

anketi ve 125 adet ustabaşından Türkiye’nin Bursa ilindeki tekstil işletmelerinden toplanmıştır. Bu analiz 

aşağıda belirtilen dört adımlı bir yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Hoxve diğerleri, 2010).  
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Tablo 4.HLM Analizine İlişkin Sonuçlar 

 

Bağımlı Değişken: İş Tatmini 

 

Model 1 

 

Model 2 

 

Model 3 

 

Model 4 

Kesişim Katsayısı  (γ00)  3.52(.06)*** 3.43(.53)*** 3.44 (.52)*** 3.60 (.50)*** 

Düzey 1   

Yaş (γ10)  .001 (.01) .002 (.01) .001 (.01) 

Haftalık Çalışma Saati (γ20)  .001 (.01) .001 (.01) .001 (.01) 

Deneyim (γ30)  -.004 (.01) -.004 (.01) -.004 (.01) 

Kişilerarası Çatışma (γ40)  -.671 (.08)*** .671 (.08)*** -.679 (.10)*** 

Düzey 2   

Ustabaşının Politik Yetisi(γ01)   .163 (.14) .155(.14) 

InteractionEffect (Etkileşim Etkileri)  

Kişilerarası Çatışma*Ustabaşının 

Politik Yetisi(γ11) 

   .538 (.24)* 

Varyans     

σ2 .61906 .47807 .47846 .39499 

τ00 .34626 .39600 .39406 .42320 

ICC(1) .36    

R2 (M2)  % 40,7   

R2 (M3)   % 40,6  

R2 (M4)    % 64,7 

R2 (düzey 2 etkileşimi)    % 24,1 

Model Sapması 1267.338 1201.738 1204.354 1184.757 

Not: N (kadın çalışan) = 478; N (ustabaşı) = 125. p <0.10, * p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001, iki kuyruklu testler. M1 = 

kukla modeli (bireysel olarak); M2 = KC (dış kaynaklı model olarak kesişmeler); M3 = UBPY'nin doğrudan etkisi (sonuç 

olarak kesişimler modeli); M4 = Grup seviyesi etkileşim modeli. ICC (1) = M1'in τ00 / (M1'in M1 + σ2'nin τ00);R2 (M2) 

= (M2'nin M1-τ00'ün τ00) / M1'in τ00; R2 (M3) = (M3'in M1-τ00'un τ00) / M1'in τ00;R2 (M4) = (M4'ün M1- 0000'ünün 

τ00) / M1'in τ00; R2 (seviye 2 etkileşimi) = R2 (M4) - R2 (M3). 

Hipotezi test etmek için HLM6 paket programı kullanılarak iş tatminini tahmin etmede dört model için çok 

düzeyli regresyon analizinin sonuçları Tablo 4' te sunulmaktadır. Birinci aşamada, iş tatmini değişkeni sonuç 

değişkeni (kukla/tahmin sadece model) olarak eklenmiştir ve çok düzeyli modellemenin gerekliliğini 

doğrulamak için grup düzeyinde herhangi bir fark olup olmadığı test edilmiştir. Ki-kare testi p değeri <.001 

(χ2 (125) 385.431, p = 0.000) ile istatistiksel olarak anlamlıdır ve bu da üst düzey gruplamanın gizlediği bilgide 

farklılık olduğunu göstermektedir. HLM analizi tahmin edilen kadın çalışanların iş tatmini ortalamasını 3.52 

olduğunu göstermektedir. Kadın çalışanların iş tatminin gruplar arası varyansı 0,34626’dIr. Çalışanların 

farklılıklarının grup içerisindeki varyasyonu 0,61906’dır. Çalışanların iş tatminleri için ICC =0.34626/ (0.34626 

+ 0.61906) = 0.36. Yani iş tatmini değişkenliğinin% 36'sı örgütsel farklılıklarla açıklanabilir (Snijders ve Bosker, 

2012).Sonuç olarak, analiz için genel bir regresyon modeli benimsenemez. Dolayısıyla, gruplar arası 

varyasyonlar dikkate alınmalıdır. Gruplar arasındaki farklılıklar anlamlıydı. Bu gösteriyor ki, bağımlı 

değişkenler grup içi ve grup içi varyasyonlara katkıda bulunur (=80.049, p<.001). Bu nedenle, öngörülebilir 

değişkenler ve bağımlı değişkenler arasındaki değişkenleri araştırılmıştır (Hofmann, 1997). İkinci aşama olan 

rastgele bir katsayı modelinde, açıklayıcı değişkenler HLM'de sadece düzey 1'de bulunurken, düzey 2 veya 
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üzeri boş modeldir. Bu, seviye regresyon modelindeki rastgele etki olarak kesişim ve eğimler dâhil olmak 

üzere seviye 1 regresyon modelindeki regresyon katsayılarını belirler (Wen ve Chiou, 2009). Farklı örgütlerde 

bağımsız ve bağımlı değişkenlerin bireysel düzeyde yarattığı etki incelenebilir. Tablo 4 'te, γ00 ve γ10, seviye 

1'deki katsayılar arası örgütsel ortalamaları temsil etmektedir ve γ10, kişilerarası çatışma ve iş tatmini 

arasındaki korelasyonları ifade etmektedir. Bu aşamada, düzey-1 tahmin edici değişken olarak kişilerarası 

çatışmanın iş tatmine kontrol değişkeni olarak yaş, çalışma saati, deneyim ile birlikte eklenmiştir (Model 2- 

rastgele tahmin modeli). Bu aşamada kişilerarası çatışma ile iş tatmini arasında negatif bir etkiye sahip olduğu 

ileri sürülmüştür. İlgili bulgular, bu ilişkide istatistiksel olarak anlamlı bir etki olduğunu ortaya 

koymuştur(γ=-.62, SE = .10, p-değeri ˂  .001).Üçüncü aşamada, ustabaşının politik yetisi sonuç değişkeni olarak 

düzey-2’deki karşılıklı etkiyi test etmek için eklenmiştir (Model 3- Sonuç modeli olarak tahminler). Ilımlılık 

testinden önce, ustabaşının politik yetisi düzey 2'ye iş tatmini üzerinde tutarken ustabaşının politik yetisini 

düzey 2'ye ekleyerek iş tatmini üzerindeki doğrudan çapraz seviye etkisini göstermek için bir müdahale sonuç 

modeli (Tablo 4, M3) kullanılmıştır. Ustabaşının politik yetisi iş tatmini üzerinde doğrudan anlamlı bir etkiye 

sahip değildir (γ= -.62, SE = .10, p-değeri ˂ .001). Ardından, ustabaşının politik yetisine ilişkin öngörülebilir 

değişkenler, çalışanların iş tatminlerindeki farklılığı bulmak için tahmin modeline eklenmiştir. Kalan varyans 

0.619'den 0.478'ye düştü, bu da ustabaşının politik yetisinin iş tatmininin gruplar arası varyasyonu (toplam 

varyasyon değil) için% 40,6 açıklayıcı olduğunu göstermektedir. Son aşamada, HLM' deki standart 

değişkenlerin çarpımı ile grup düzeyinde düzenleyici etkisi (Kişilerarası Çatışma* Ustabaşının Politik Yetisi) 

incelenmiştir (Tablo 4, M4).Sonuçlar incelendiğinde anlamlı bir pozitif düzenleyici etki olduğu ortaya 

koyulmuştur (γ11 = .538 (.24)*, p = 0.025<0.1). Bu nedenle ustabaşının politik yetisinin kişilerarası çatışma ile 

iş tatmini arasındaki ilişkinin moderatörlerinden biri olduğu bulunmuştur. Ek olarak, ustabaşının politik 

yetisinin düzenleyici etkisi, iş tatmini için gruplar arası varyansın %24,1’ini açıklamıştır. Bu nedenle hipotez 5 

desteklenmiştir. Kişilerarası çatışma düzeyi arttıkça ustabaşının politik yetisinin yüksek olduğu durumda iş 

tatminin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle ustabaşıları tarafından algılanan ustabaşının 

politik yetisinin kişilerarası çatışma-iş tatmini ilişkisinde düzenleyici rolü olduğunu söyleyebiliriz. 

Sonuç ve Tartışma 

Stres literatürü örgütsel davranış yazında sıklıkla incelenen konulardan bir tanesidir (Meurs et al. 2010). Fakat, 

stres yükleyici unsurları hangi insan sermayesi özellikleri ile tersine döndürebileceği literatürde sınırlı şekilde 

incelenmiştir. Bu araştırmada, üstün politik yetisininastın üstü ile yaşadığı kişilerarası çatışmayı tamponlama 

etkisine sahip olduğunu varsayılmaktadır. Çalışmanın bulguları da, bu durumu büyük oranda 

desteklemektedir. Dolayısıyla, hem ast hem de üst tarafından değerledirilen üstün politik yetisinin stres 

yükleyici-tatmin ilişkisini ılımlı hale getireceği iddia edilmiştir.Bursa ilinde tekstil sektöründe faaliyet 

gösteren firmalarda çalışan kadın çalışanlar ve ustabaşları üzerinde yapılan bu araştırmanın sonucunda; kadın 

çalışanların ustabaşları ile yaşadıkları kişilerarası çatışmanın kadın çalışanların iş tatminini negatif yönlü 

olarak etkilediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla, araştırmanın H1 hipotezi reddedilememiştir ve elde edilen bu 

bulgu literatürdeki çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Frone, 2000; Cox, 2003; Penney and Spector, 2005; 

Harvey et al., 2006; Sobral and Bisseling, 2012; Meier et al. 2014; El-Hosany, 2017; Arafat et al., 2018). Kadın 

çalışanlar tarafından değerlendirilen ustabaşının politik yetisinin kadın çalışanların iş tatmini üzerinde etkisi 

olduğu tespit edilmiş ve araştırmanın H2  hipotezleri reddedilmemiştir. İlgili hipotezin sonucu da, Treadway 

ve diğerleri, (2004), Ewen ve diğerleri, (2013), Blickle ve diğerleri, (2013) ve Taliadorou ve Pashiardis, (2015) 

gibi bilim insanlarının yürüttükleri çalışmalar ile benzerlikler göstermektedir. Ancak ustabaşının kendisi 

tarafından algıladığı politik yetisinin kadın çalışanların iş tatmini üzerinde istatistiksel açıdan doğrudan 

anlamlı ve pozitif bir etkisi olmadığı ortaya çıkmış ve H3 hipotezi red edilmiştir. Kadın çalışanlar ve ustabaşları 

arasında yaşanan kişilerarası çatışmanın kadın çalışanların iş tatmini üzerine etkisinde, kadın çalışanlar ve 

ustabaşları tarafından algılanan ustabaşının politik yetisinin düzenleyici rolü olduğu tespit edilmiş H4 ve H5 

hipotezleri kabul edilmiştir. Elde edilen bu bulgu Hochwarter ve diğerleri, (2009) tarafından yapılan 

çalışmanın sonuçlarıyla benzeşmektedir. Dolayısıyla, araştırmada yer alan üç temel soru bazında; örgütlerde 

ast ve üst arasında yaşanan kişilerarası çatışmanın astın iş tatmini üzerine negatif yönlü bir etkisi olduğu ve 

üstün politik yetisinin (kadın çalışanlar ve ustabaşı tarafından algılanan) bu ilişkide düzenleyici bir rolü 

olduğu doğrulanmıştır. Tüm bunların yanı sıra değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen  korelayson değerleri 

incelediğinde kadın çalışanlar tarafından algılanan ustabaşının politik yetisinin ustabaşının kendi algıladığı 

politik yetisine nazaran iş tatmini üzerinde daha kuvvetli bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum 

ustabaşının politik yetisinin kendisinin ve çalışanlarının algılarına göre farklılıklar gösterdiğini ortaya 
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koymaktadır. Dolayısıyla, politik yetiye sahip kişiler stresli bir örgütsel ortamda çevresel uyarıcıların zararlı 

etkileri azaltacak şekilde durumu algılayıp yorumlayacaktır (Ferris vd. 2007; sf. 302). Politik beceriye sahip 

kişiler, bu çatışmaları durumu engelden ziyade fırsat olarak görmektedir (Perrewé, Ferris, Frink ve Anthony, 

2000). Buradan hareketle, taraflar arasındaki kişilerarası çatışma iki tarafın da paylaştığı bir deneyimdir. Bu 

nedenle, üstler daha yüksek düzeyde politik yetiye sahip olduklarında astlar ile yaşanılan çatışmaları daha 

etkin şekilde çözerek astın negatif yönlü örgütsel çıktılar ortaya çıkarması önlenecektir. Ayrıca, ast-üst 

tarafından rapor edilen politik yeti, işyerinde stresli koşullar altında aynı şekilde çalıştığı ve bu kişilerarası 

stres faktörlerinin astın iş tatminsizliği yaşamasının önüne geçmektedir. 

Araştırmanın ilgili literatüre de yönelik çeşitli katkıları olmuştur.Bu araştırma ilk olarak, ilgili literatürde 

olduğu gibi olumsuz iş stresörleri (kişilerarası çatışma) nedeniyle işçilerin iş tatminleri üzerinde negatif yönlü 

bir etkisi olduğunu ancak üstlerin politik yetisinin bu ilişkide nötrleyici bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. 

Bu durum bir kişinin başkalarını etkilemesine olanak tanıyan nitelikleri, sosyal etki girişimlerinin ortaya çıkış 

yollarını ve sosyal etkinin başkaları üzerindeki sonuçlarını açıklayan sosyal/politik etki teorisinin (Levy vd., 

1998) kayıp parçası olan politik yetinin olumlu özelliklerini ortaya koymaktadır. İkincisi, kadın çalışanların 

ustabaşlarıyla yaşadıkları çatışmanın iş tatminine etkisinde, ustabaşlarının politik yetisinin düzenleyici 

rolünün olup olmadığına ilişkin ilgili yazındadoğrudan irdeleyen herhangi bir araştırmaya 

rastlanılamamıştır. Bu nedenle, bu araştırma yazında var olan mevcut boşluğun doldurulması ile belirsizliğin 

azalması yönünde de katkı sağlamaktadır. İlgili literatürde,araştırma konumuza ilişkin hem mavi yakalılar 

üzerinde gerçekleştirilen araştırmaların (Perrewe vd., 2005; Ferris vd., 2009; Harris vd., 2009) hem de astlar ile 

üstler arasında ortaya çıkan kişilerarası çatışmanın iş tatmini üzerinde etkisini inceleyen araştırmaların sınırlı 

(Frone, 2000) olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın mavi yakalı ustabaşıları ve onların emri 

altında görev alan kadın çalışanlar üzerinde gerkçekleştirilmesi bu araştırmayı literatürde bulunan diğer 

araştırmalardan farklı kılan üstünlüklerden birisidir. Araştırmada ustabaşılarının politik yetisi hakkında 

objektif olarak daha net sonuçlara ulaşabilmek amacıyla ustabaşının politik yetisinin hem kadın çalışanlar 

hem de ustabaşılarının kendileri tarafından değerlendirilmesi rica edilerek çift yönlü veri setinin toplanmıştır. 

Bu durum çoklu kaynaklardan veri elde edilememesi sonucunda ortaya çıkan ortak hata varyansı sorununa 

çözüm getirmekte ve araştırmanın diğer üstünlüğünü ortaya koymaktadır. Son olarak, iki farklı düzeyden 

(ast-üst) toplanan verilerde hiyerarşik düzen yapısı göz önünde bulundurularak analizin Process ve HLM 

yoluyla gerçekleştirilmesi de araştırmanın üstünlüklerinden birisidir. Bu çalışmanın üstünlüklerinin yanı sıra 

kısıtları da vardır. İlk olarak zaman ve maliyet unsurları nedeniyle sektör bazında sadece tekstil sektörüne 

üzerinde incelemede bulunmuş olmak ve çalışmanın sadece Bursa ilinde görev alan işçiler ile onların 

ustabaşılarından toplanmış olması kısıtlı bir örneklem ile çalıştığımızın kanıtıdır. Araştırmadaki bir diğer 

kısıt, araştırma modelinde yer alan kişilerarası çatışma-iş tatmini ilişkisinde sadece ustabaşılarının politik 

yetisinin düzenleyici rolü göz önünde bulundurulması kadın çalışanların politik yetisinin ise incelenmemesi 

araştırmada sınırlayıcı bir etkiye neden olmaktadır. Bu kısıtlar göz önüne alındığında, ilerleyen süreçlerdeki 

araştırmalarda, lokasyon ve sektör bazında değişiklikler ya da genişletmeler yapılması önerilmektedir. 

Örgütlerde yaşanan kişilerarası çatışmanın cinsiyet faktörüne göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin 

yapılan çalışmaların (Narayanan vd., 1999) kısıtlı olduğu göz önünde bulundurularak ilerleyen çalışmalarda 

bu konunun da araştırılması önerilmektedir. Ek olarak, araştırma modelinde yer alan değişkenler arasında 

incelenen ilişkiler göz önünde bulundurularak gelecek çalışmalarda üretim karşıtı iş davranışı, zorbalık, 

mobbing gibi değişkenlerin ilişkileri araştırılabilir. Bu doğrultuda, bu araştırmanın gelecek araştırmalara ışık 

tutması beklenmektedir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı öncelikle firmaların girişimcilik düzeylerini ölçen bir Girişimcilik 

ölçeği geliştirmek daha sonra ölçek kullanılarak Girişimcilik Endeksi elde etmek ve son aşamada ise 

ölçek ve endeks verilerinden yararlanılarak entegre bir yazılım aracılığıyla kullanıcı dostu ve 

erişilebilir bir raporlama sistemi ile girişimcilik puanı elde edilmesidir.  

Yöntem – Araştırmada öncelikle detaylı literatür taraması ve yapısal görüşmeler ile ölçeğin ana 

hatları oluşturulmuştur.  Örneklemden seçilen 50 firma ile pilot çalışma yapılarak ölçeğin geçerliliği, 

güvenilirliği, KFA ve DFA analizleri yapılmış son hali verilmiştir. Organizasyonel girişimcilik 

endeksi oluşturmaya yönelik yapılan anketler herhangi bir sektör ayrımı yapılmaksızın genel olarak 

ISO, İTO da kayıtlı NACE 2’li kodlu 1057 firmaya uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen 

veriler karşılaştırılabilir olması ve endeks oluşturulabilmesi için T skorlarına dönüştürülmüştür.  

Ölçeğin yapısal geçerliliği AMOS paket programında Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) modeliyle 

yapılmıştır. Güvenirlik analizi, açıklayıcı istatistikler ve temel analizler (student-t ve ANOVA 

testleri) SPSS paket programında yapılmıştır. Ayrıca Geliştirilen GENDEKS uygulaması ile firma 

karnesi elde edilmiştir. 

Bulgular – Sonuçlar örgütsel girişimcilik konusunda liderlerin girişimcilikte önemli bir etken 

olduklarını göstermektedir. Küçük işletmelerin girişimcilik faaliyetlerin büyük işletmelere oranları 

daha fazla olduğu söylenebilir. Bu durum küçük işletmelerin büyüme ve gelişme konusunda daha 

dinamik bir yapı sahip oldukları şeklinde değerlendirilebilir. Firmaların son üç yılda girişimcilik 

faaliyetleri sonucunda hem firma adına, hem müşteriler adına hem de çalışanlar adına oldukça 

olumlu çıktılar elde edildiği görülmektedir. Bütün maddelerin ve boyutların ortalamalarının yüksek 

olması firmaların girişimcilik konusuna önem verdiklerini göstermektedir. Firma faaliyetleri ve 

girişimcilik ölçeği puanlarını sektör bakımından genel olarak değerlendirildiğinde toptan ve 

perakende sektörünün puanlarının daha yüksek olduğu diğer bir ifadeyle hem girişimcilik faaliyet 

Tartışma – GENDEKS yazılımının kullanımı firmalara girişimcilik performanslarını karşılaştırma 

imkanları vermektedir. Firmalar böylece hem girişimlerinin önündeki engellerin neler olduklarını 

tespit edebilecek hem de engelleri ortadan kaldırabilmek için yapılması gerekenleri 

görebileceklerdir. Girişimcilik ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişki doğru orantılıdır. Firmaların 

büyümesinde karlılığın ve piyasadaki rekabetçi baskılara dayanma kabiliyetinin en önemli 

hususunu; yeni ürünler, süreçler, hizmetler, teknolojiler sunarak büyümeyi ve yenilenmeyi 

yönlendiren girişimcilerin oluşturduğu tespit edilmiştir. 
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Purpose – The purpose of this study is to develop an Entrepreneurship scale, which measures the 

entrepreneurship levels of firms, and then to obtain an Entrepreneurship Index by using the scale. 

At the last stage, it is transformed into a user-friendly and accessible reporting system through an 

integrated software by making use of scale and index data. 

Design/methodology/approach – In the research, first of all the detailed literature review and 

structured interviews were formed outline of scale. The validity, reliability, CFA and DFA analyzes 

of the scale were made by making a pilot study with 50 companies selected from the sample. The 

surveys conducted to create an organizational entrepreneurship index were applied to 1057 

companies with NACE 2 codes registered in ISO, ITO, without any sector distinction. The data 

obtained as a result of the study were converted into T scores in order to be comparable and to form 

an index The structural validity of the scale was based on the confirmatory factor analysis (DFA) 

model in the Amos package program. Reliability analysis, explanatory statistics and basic analyses 

(student-t and Anova tests) were conducted in the SPSS program. In addition, a firm report card 

was obtained with the developed GENDEKS application. 

Findings – The research revealed that leaders are an important factor in entrepreneurship when it 

comes to organizational entrepreneurship. Small businesses can be said to have greater rates of 

entrepreneurial activities than large businesses. This can be seen as a more dynamic structure of 

small businesses in terms of growth and development. As a result of the entrepreneurial activities 

of the companies in the last three years, it is seen that very positive outcomes have been achieved 

both on behalf of the company, on behalf of the customers and on behalf of the employees. The high 

average of all substances and sizes shows that firms give importance to entrepreneurship. In other 

words, it can be said that both the entrepreneurial activities and the entrepreneurial perception are 

ahead of the manufacturing industry sector when the company activities and entrepreneurship scale 

scores are evaluated in terms of the sector in general. 

Discussion – The use of GENDEKS software allows companies to compare their entrepreneurial 

performance. Companies will thus be able to see what obstacles are in front of their initiatives and 

what needs to be done in order to eliminate them. The relationship between entrepreneurship and 

economic development is directly proportional. It has been determined that the most important 

issue of profitability and ability to withstand competitive pressures in the market is the 

entrepreneurs who drive growth and renewal by offering new products, processes, services and 

technologies. 

 

1. GİRİŞ 

Girişimcilik bireysel bir faaliyettir. Örgütsel girişimcilik ise firmada çalışan bireylerin sahip olduğu 

girişimcilik ve yenilikçilik becerilerinin bileşiminin uygulamaya konulmuş şeklidir. Girişimcilik kendi 

tabiatında yeniliği, yenilenmeyi, değişimi ve gelişimi içeren bir kavramdır. Girişimci bireylerin yerleşik 

statükoyu savunmada kazanacakları çok şey yoktur; ancak onunla mücadele etmede kazanacakları çok fazla 

şey olabilir. Bu, belirli bir bölgenin güçlü ve zayıf yönlerini yeniden tanımlayan radikal inovasyonun temel 

kaynağının yerleşik kurum ve kuruluşlardan ziyade, muhtemelen bireyler olduğu anlamına gelmektedir 

(Hung ve Whittington, 2011, 526; Gustafsson ve Autio, 2011:819). Çoğu zaman, bu zorluk yeni girişimlerle 

faaliyete geçirilmektedir. Yeni girişimler ise refah üretiminin, değişimin, ekonomik gelişmenin ve istihdam 

üretiminin kaynağıdır. Bu sebeple genel anlamda ‘girişimcilik kapasitesi’, özel anlamda ise ‘örgütsel 

girişimcilik kapasitesi’nin tespiti ve bu kapasitenin ne olduğu, karar vericiler, politika üreticileri ve firma 

yöneticileri başta olmak üzere geniş kesimlerin dikkatini çekmiştir. Adı geçen kapasitenin tespiti, literatürde 

girişimcilik endeksleri ile yapılmaktadır. Bu sebeplerle, girişimcilik endeksleri konusunda mikro ve makro 

düzeydeki endeks çalışmalarından elde edilen iki tür endeksin işlevsel bakımdan birbirinden farklı 

göstergeler sunacağı bilinmeli ve ona göre hareket edilmelidir. Ancak Türkiye’deki girişimcilik endekslerine 

ilişkin çalışmaların henüz belli bir yoğunluğa ulaştığını söylemek zordur. 

Organizasyonel girişimcilik, firmanın kendini yenileme ve çevreye uyum becerilerinden başlayıp, ne kadar 

refah üretebileceğine; buna bağlı olarak da pazarda ne kadar süre kalabileceğine (rekabet edebileceğine) kadar 

geniş bir anlam yelpazesini çağrıştırmaktadır. Bu kadar işlevsel bir kavramın ister firma isterse bölge ya da 

 
2 Acknowledgements: This study; It was prepared within the scope of the "Entrepreneurship Index Project" coded TR10-18-YMP-

0073, which is carried out by the Entrepreneurial Businessmen Foundation (GİV) and supported by the Istanbul Development Agency 

under the 2018 Innovative and Creative Istanbul Financial Support Program. The opinions in the article belong to the authors, it is 

not the official opinion of Istanbul Development Agency. 
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ülke düzeyindeki muhtemel yansımalarını ve etkilerinin düzeyini tespit etmek de firma yöneticileri ve 

paydaşlar kadar firma dışındaki politika yapıcılar ve karar vericiler dahil geniş bir kesimi ilgilendirmektedir.   

Çalışma, Türkiye’ye özgü bir “Girişimcilik Endeksi (GENDEKS)” geliştirmek amacıyla uygulanmaktadır. Bu 

amaca yönelik olarak İSO ve ITO kapsamında ilk 500 firma arasından seçilecek biri lokomotif biri de 

destekleyici sektör olmak üzere iki sektörde faaliyette bulunan firmalardan örneklem seçilmiştir. Uluslararası 

ve ulusal ekonomik faaliyetlerin belirleyici sektörleri olarak gösterilen imalat sanayi ve toptan ve perakende 

ticaret alanında NACE 2li kodlama kapsamındaki firmalar seçilmiştir. Bu sektörlerdeki gelişmeler ve özellikle 

girişimcilik performansı bir bütün olarak Türkiye ekonomisinin gelişimini belirleyici güce sahiptir.   

2. GİRİŞİMCİLİK ve ORGANİZASYONEL GİRİŞİMCİLİĞİN ÖLÇÜLMESİ 

Schumpeter’e (1932) göre girişimcilik bireysel bir davranıştır. Girişimci, bir şeyler yapma duygusunun 

peşinden giderek düşünme, araştırma, planlama, ekip kurma, sermaye bulma ve organizasyon (iş) kurma gibi 

eylemlerle –gerektiğinde risk üstlenerek- düşündüğü fikri hayata geçirmeye ve başarılı olmaya çalışan kişidir.  

Girişimcilik, niteliği itibarıyla mevcut bir firmada yeni bir girişime başlama etkinliğidir. Firmada; yeni 

ürünler, süreçler, hizmetler ve teknolojiler sunarak büyümeyi ve yenilenmeyi teşvik eder. Girişimcilik, özünde 

yenilik teması taşımaktadır ve bu tema girişimcilik tanımlarının çoğuna yansımıştır (Sinha ve Srivistava, 2013: 

98; de Jong vd., 2011: 4; Napier ve Nilsson, 2006: 269). Camelo-Ordaz vd. (2011: 514) girişimcileri ‘firmanın 

yaratıcı yeteneklerinin mimarları, destekleyicileri ve geliştiricileri’ olarak tanımlar.  

2.1. Girişimcilik ve Önemi 

Girişimcilik, hem makro (ülke) hem de mikro (firma) düzeyde önemlidir. Makro düzeydeki önemi, yönetilen 

ekonomiden girişimci ekonomiye geçişin (gelişmiş ülkeler dahil) bütün dünyada en önemli konuların başında 

gelmesiyle ilgilidir. Bilginin, ekonomik büyümenin anahtar itici gücü olarak fiziksel sermayenin ve emeğin 

yerini giderek daha fazla alması, yeni bilgi üretme sürecinde, büyük firmalardan ziyade artık bireylerin öncü 

faktör durumuna gelmiştir. BU kapsamda büyük holdinglerle birlikte artık yeni ve küçük firmalarında yeni 

üretilen bilgilerin pazarlanabilir mal ve hizmetlere dönüştürülmesinde baskın bir rol oynaması, antitröst 

yasaları ve küçük işletmelerin korunmasına yönelik geleneksel sanayi politikalarının, yerini yavaş yavaş 

girişimcilik inovasyonunu teşvik eden ve yüksek büyüme potansiyeli olan yeni işletmeler kurmayı 

kolaylaştırma amaçlı daha geniş kapsamlı bir girişimcilik politikaları ile değiştirilmesi gibi işaretler fiziksel 

sermayeden fiziksel olmayan sermayeye geçiş sürecinin dikkat çeken işaretleri olarak yerini almaktadır (Szerb 

vd. , 2013: 1).   

Bir firmada organizasyonel ve ekonomik gelişme büyük ölçüde girişimciliğe bağlıdır. Firmanın performansı 

da büyük oranda girişimciliğin sonucudur (Antoncic, 2007: 309). Girişimcilik aynı zamanda büyüme ve 

karlılıkla da bağlantılıdır (Covin ve Slevin, 1991: 8; Antoncic, 2007:309) ve başarılı işletmelerin bir özelliği 

olarak ortaya çıkar (Peters ve Waterman, 1982: 2; Kanter, 1984: 3; Pinchot, 1985: 3; Camelo-Ordaz vd., 2011: 

517). Girişimcilik rekabetçi veya zorlu ortamlarda firma performansını arttırmak için gereklidir (Covin ve 

Slevin, 1989: 75). Araştırmalar gittikçe artan şekilde gerekli bir başarı stratejisi olarak organizasyonel 

girişimciliği geliştirmenin önemini göstermektedir (Hornsby vd., 2013:937). Organizasyonel girişimcilik firma 

performansı üzerinde direkt ve oldukça pozitif bir etkiye sahiptir (Bojica ve Del Mar Fuentes Fuentes, 2012: 

397; Urbano ve Turro, 2013: 379). Organizasyonel girişimciliğe, artan hissedar değeri, firma rekabetçiliğini ve 

yenilikçiliği artırma ve sürdürme dâhil birçok pozitif organizasyonel çıktılar bakımından önemli değer 

atfedilmektedir. Zahra vd. (2005:145), hissedar değeri bakımından eğer firmalar hissedarları için yeni 

pazarlarda rekabet ederek değer oluşturacaklarsa, organizasyonel girişimcilik becerilerinin gelişiminin 

zorunlu olduğunu belirtmektedir. Organizasyonel girişimcilik, değerli bir refah yaratma süreci (Ireland vd.) 

ve aynı zamanda bugünün dünyasında firmanın kurumsal hayatiyeti ve refah üretimi için bir zorunluluktur 

(Antoncic ve Hisrich, 2004: 518). 

2.2. Girişimciliği Etkileyen Faktörler 

İster firma düzeyinde isterse bölge ya da ülke düzeyinde olsun, çevre şartları girişimciliğin beslendiği ve 

destek bulduğu (ya da aksine köreltildiği) şartları sağlayan bağlamdır. Girişimcilik –makro düzeyde- bölgesel 

bir süreçtir. Çünkü girişimciliğin belirleyicilerinin etkisi, üretim için kaynaklara erişim, finansmana erişim ve 

bölgesel ağlara dahil olmak dahil mesafeye bağlı olarak hızla azalmaktadır (Szerb vd., 2013: 13).  
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Bölgesel girişimcilik talebi, nüfus artışı ve nüfus yoğunluğu ile yakından bağlantılıdır (Delmar ve Davidsson, 

2000:3). Yoğun nüfusa sahip bölgelerde girişimcilik faaliyetlerinin daha çok olduğu tespit edilmiştir 

(Sternberg, 2004: 226). Bölgesel ekonomik kalkınma için girişimciliğin türü de önemli etkenlerden biridir.  Bazı 

girişimcilik türler diğerlerine göre daha fazla katma değer ve refah üretme potansiyeline sahip bulunmaktadır. 

Bölgelerdeki endüstriyel yoğunlaşmanın, kümelenmenin, birbirine bağlı firmaların ve ilişkili kurumların, yeni 

firma kurulumunda pozitif bir etkisinin olduğu belirtilmektedir (Rocha ve Sternberg, 2005: 267).  

Kişinin içinde bulunduğu ağlar ya da gruplar da –rol model oluşturması itibarıyla- kişilerin girişimci olma 

kararlarını etkilemektedir. Yüksek miktarda girişimcinin bulunduğu bir bölge–diğer girişimcilerden bilgi ve 

kaynaklara ulaşım daha kolay olduğundan- doğal olarak yeni girişimcilik eylemlerini teşvik eder (Bosma vd., 

2012: 2). Girişimciliği etkileyen önemli faktörlerden bir diğeri de sermayedir. Sermaye, fiziksel sermaye ve 

entellektüel sermaye olarak ayrılmaktadır. Entelektüel sermayenin temelini beşeri sermayenin nitelikleri 

oluşturur. Kendi içinde beşeri sermaye, sosyal sermaye ve örgütsel sermaye şeklinde alt bileşenlere sahiptir (Ulusoy 

vd., 2015: 134). Sosyal sermaye, yeni firma kurulumunda değerli kaynakların elde edilebildiği (ilişki ya da 

iletişim) ağ(ı)dır. Bu ağın neden önemli olduğuna ilişkin literatürde çok sayıda referans mevcuttur. Finans 

kaynaklarına (Kerr ve Nanda, 2009: 1) ve fikirlere erişim, fırsatların tespiti ve tanımlanması (Shane ve 

Venkataraman, 2000: 217) ve firmaya yardım edecek iş gücü kaynaklarına erişim (Dahl ve Sorenson, 2009: 172), 

sosyal sermayenin yeni bir firmaya sağlayabileceği kaynaklardan sadece bazıları olarak literatürde yerini 

almıştır.  

Girişimcilik kapasitesini etkileyen önemli diğer bir faktör de eğitimdir. Yüksek düzeyde eğitim, bireylerin iş 

kurma sürecine dâhil olma ihtimalini olumlu yönde etkilemektedir (Delmar ve Davidsson, 2000: 5). Belli 

mesleklerde yeterli işgücünün mevcudiyeti de girişimciliği etkileyen faktörlerdendir. Bir bölgedeki yeterli 

işgücünün oraya yeni girişimleri cezbettiği bilinmektedir. Yetişmiş üretim gücünün de yeni girişimleri teşvik 

ettiğine ve diğer firmaları belli bir bölgeye çektiğine ilişkin bulgular mevcuttur (Fotopoulos ve Spence, 1999: 

1753). Bir başka faktör ise belli bir bölgedeki üretken (yaratıcı) sınıftır. Yüksek oranlı üretken (insan kaynağı) 

sınıfına sahip bölgeler –ki çoğunlukla şehir alanlarıdır- kırsal alanlardan daha fazla ‘yeni girişim’ ile 

tanımlanabilir.  

Benzer şekilde literatür mülkiyet haklarının korunmasının da ekonomik büyüme için özel bir öneme sahip 

olduğuna işaret etmektedir (Rodrik vd.,2004: 133; Acemoglu ve Johnson, 2005: 948). Mülkiyet hakları sistemi, 

özellikle düşük ve orta gelir grubundaki ülkelerde girişimcilerin ‘giriş’ kararlarını belirlemede hayati bir 

öneme sahiptir (Aidis vd.,2010: 3).  

Finansman imkânları da girişimciliği direkt etkileyen unsurlardan biridir. Küçük ve yeni kurulmuş firmalar, 

sermaye finansmanına büyük ve yerleşik firmalardan daha fazla bağımlıdırlar. Parker (2004) Bireysel servet 

durumu, bireylerin girişimci olma ve yenilik yapma eğilimlerini belirleyen önemli bir etken olduğunu 

söylemektedir. Benzer şekilde bankacılık sisteminin gelişmiş ve borçlanma imkânlarının olması da 

girişimciliği etkileyen faktörlerdendir (Winton ve Yerramilli, 2008: 51-52).  

Girişimcilikte önemli konulardan biri de devletin rolüdür. Devlet, girişimciliği birçok bakımdan etkileme 

gücüne sahiptir ve genel bir ifadeyle, büyük bir kamu sektörü girişimcilik faaliyetlerini azaltır (Aidis vd., 2010: 

7). Kamu düzenlemeleri de girişimcilik faaliyetlerini etkilemektedir. Düzenleyici kurumlar, kanun ve 

yönetmelikler gibi yasal olarak onaylanmış kontrol sistemleridir. Ancak bir ülkedeki düzenlemeler sadece 

kanun ve yönetmelikler gibi resmi (formel) düzenlemelerden ibaret değildir.  

Düzenlemelerle ilişkili bir başka konu da destekleyici kurumlardır. Meyer ve Peng’e (2005) göre Bazı ülkeler 

girişimcilik faaliyetlerini önemli ölçüde destekleyip teşvik ederken, diğer bazıları girişimcilik faaliyetlerinin 

önüne yasal sınırlamalar, bürokratik süreçler vb. birçok bakımdan adeta set çekmektedirler. Yolsuzluk; 

maliyetleri artırıp, girişimcilik faaliyetlerinin getirisini azaltarak firma girişine olumsuz etkileri olan bir 

unsurdur (Anokhin ve Schulze, 2009: 466).  

Firma düzeyindeki girişimcilik faaliyetlerini etkileyen önemli bir faktör, örgütsel çevredir. Örgütsel çevre de 

kendi içinde çeşitli alt bileşenlerden oluşmaktadır. Yönetimin desteği, ödül ve teşvik sistemi, merkezileşme, 

resmileşme, iletişim, iş takdiri ve zamanın yeterliğidir (Ulusoy vd., 2015: 128). Bir ülkedeki şartlar, girişimcilik 

için tamamen elverişli veya negatif nitelikli olabilir. Girişimcilik faaliyetlerinin kurumlar ve güvenilir bir 

yönetişim sistemi tarafından desteklendiği olumlu bir iş ortamı, girişimciliğin ve bir girişimcilik etkisinin 

oluşturulmasında olumlu etki yaratacaktır (Davidsson ve Henrekson, 2002: 99). 
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3. ORGANİZASYONEL GİRİŞİMCİLİĞİ ÖLÇME SORUNU VE ENDEKS ÖLÇÜM ARAÇLARI 

Organizasyonel girişimcilik literatürünün girişimcilik konusunun ölçülmesine iki açıdan baktığı 

görülmektedir. Makro düzeydeki endekslerin amacı, girişimcilik kapasitelerini ve düzeylerin ülke ya da bölge 

düzeylerinde tespit etmek, ülkeler ya da bölgeleri girişimcilik kapasitesi bakımından kıyaslamak, karar 

vericilere bu alanlardaki genel girişimcilik düzeyleri konusunda bilgi vermek ve onları politika üretimi ve 

uygulanması konularında yönlendirmektir. Makro düzeyde girişimcilik düzeylerinin ve/veya kapasitelerinin 

ölçülmesi amaç bakımından olduğu kadar yöntem bakımından da bazı farklılıklar gösterebilmektedir. 

Literatürde, makro düzeydeki girişimcilik endeks çalışmalarında ülke ya da bölgelere ilişkin makro veriler 

kullanılırken, mikro (firma) düzeyindeki endeks çalışmalarında firma düzeyinde veriler toplanmakta ve 

kullanılmaktadır.   

Girişimcilik kapasitesinin ölçülmesinde firma düzeyinde organizasyonel kültür, entelektüel sermaye, 

yönetimin desteği, firma stratejileri, zaman ve kaynak imkânları, risk üstlenebilme vb. birçok belirleyiciden 

(ve bunların alt elemanlarından) oluşan uzun bir ‘belirleyiciler listesi’ ortaya çıkarken, araştırma bulgularında 

çoğu zaman yeteri düzeyde bir paralellik gözlenmemektedir. Bir çalışmada etkili bulunan bir etken (belirleyici 

ya da boyut), bir başla çalışmada aynı derecede önemli ya da etkili bulunmayabilmektedir. Dahası, hemen 

hemen bütün ampirik çalışmalar, listedeki diğer etkenlerin önemli olup olmadığını kontrol etmeksizin sadece 

belli parçalar ya da boyutları üzerinde odaklanmış bulunmaktadırlar (Srivastana ve Agrawal, 2010). Bu 

sebeple bir ülke bağlamında geliştirilen girişimcilik ölçeklerinin bir başka ülke bağlamında da geçerli olup 

olmadığı ya da hangi düzeye kadar geçerli olduğu en azından test edilmesi gereken bir olgudur. 

Uluslararası alanda girişimcilik konusunda üç endeks ölçüm aracı incelenmiştir: Global Girişimcilik Endeksi 

(GEDI: Global Entrepreneurship and Development Instituse), OECD EuroStat Girişimcilik Göstergeleri 

Programı (OECD EuroStat Entrepreneurship Indicators Programme) ve Bölgesel Girişimcilik ve Gelişme 

Endeksi (Regional Entrepreneureship and Development Index).  

Global Girişimcilik Endeksi, (GEDI: The Global Entrepreneurship and Development Institute  ): Global 

Girişimcilik Endeksi(GGE), her ekonomideki girişimcilik seviyesinin iyi bir göstergesidir. GGE Global 

Girişimcilik ve Gelişim Enstitüsü (Global Entrepreneurship and Development Institute (GEDI)) tarafından 

katkı sağlanan bir endekstir. Bu enstitü girişimcilik, ekonomik kalkınma ve refah arasındaki ilişkiler 

konusunda araştırma ve bilgi üreten bir organizasyondur (thegedi.org., 2020). GGE Zoltán J. Ács ve László 

Szerb tarafından geliştirilmiş ve farklı ülkelerin farklı gelişim aşamalarındaki girişimcilik performanslarını 

karşılaştırmakta (Szerb ve Ács, 2009: 426) hem girişimciliğin kalitesini hem de girişimcilik ekosisteminin 

kapsamını ve derinliğini ölçmektedir (Ács vd.,2018: 3). 

OECD-Eurostat Girişimcilik Göstergeleri Programı (The OECD-Eurostat Entrepreneurship Indicators 

Programme ): OECD-Eurostat Girişimcilik Göstergeleri Programı (GGP) 2006 yılında başlatılmıştır. Program 

karşılaştırılabilir verilerin toplanmasına izin veren analitik bir model ve ölçüm altyapısına dayanarak politik 

ve uluslararası göstergeler geliştiren bir programdır ve 2007 yılından itibaren metodolojik araçlar üretmiştir. 

2011 yılından itibaren yıllık olarak “Bir Bakışta Girişimcilik (Entrepreneurship at a Glance)” adıyla girişimcilik 

performansının temel göstergelerini toplu ve güncel olarak yayınlanmaktadır (OECD). GGP temelde 

karakterize eden özellikler üç unsurdan oluşmaktadır. İlk olarak; girişimcilik göstergelerinin temel seti 

oluşturulmuştur. Bu set işletmelerin doğum, ölüm, hayatta kalma ve işletme büyümesi istatistiklerinin 

toplanmasıyla elde edilmiştir. İkinci olarak; OECD-Eurostat Girişimcilik Göstergeleri Programı 

göstergelerinin temel setini hesaplamak için kaynak olarak Ulusal İstatistik Ofisleri tarafından tutulan 

istatistiksel iş sicilleri kullanılmıştır. Üçüncü olarak, uyumlu veritabanı için istatistikler, daha öncesinde 

üzerinde taraflarca mutabakata varılmış bir metodolojiye uygun olarak Ulusal İstatistik Ofisleri tarafından 

doğrudan üretilmiştir. (Lunati, 2012: 44).  

 

https://thegedi.org/theinstitute/
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Bölgesel Girişimcilik Ve Gelişme Endeksi (REDI: Regional Entrepreneurship and Development Index) : 

Bölgesel Girişimcilik ve Gelişme Endeksi (BGGE) Global Girişimcilik Endeksini geliştiren Szerb ve arkadaşları 

tarafından çok miktarda veri toplayarak geliştirilmiştir ve girişimci ekosistemlerinin durumunu 

değerlendirmek için araç işlevi gören ilk ve tek endeks olarak kabul edilmiştir (Szerb vd., 2017:7). Endeks 

Avrupa Birliği Üyesi 24 ülke ve bu ülkelere bağlı toplam 125 alt bölgelerde uygulanmaktadır 

(thegedi.org,2020). Dolayısıyla, ülke düzeyindeki verilere ek olarak, göstergeler artık bölgesel, kurumsal ve 

bireysel değişkenleri de içermektedir (Szerb vd., 2017:9).   

Türkiye’de girişimcilik ve girişimcilik endeksi üzerine yapılan çalışmalar diğer ülkeler tarafından yapılan 

çalışmalardan çok sonra yapılmış ve nispeten son on yıla kadar sınırlı sayıdadır.  

4. YÖNTEM 

Çalışmanın amaçlarına uygun olarak yapılmış olan bilimsel metodoloji aşağıda açıklanmıştır.  

4.1. Çalışmanın Amacı 

Çalışmanın birden çok amacı vardır. Öncelikli amaç ise bilimsel kriterlere uygun girişimcilik ölçeğini 

geliştirmek ve elde edilen ölçek ile girişimciliğin genel düzeyi ile birlikte alt boyutlarını da ölçme görevini 

yerine getirmesidir. İkinci olarak geliştirilen ölçek kullanılarak Girişimcilik Endeksi (GENDEKS) elde 

edilecektir. Ölçekte olduğu gibi GENDEKS hem genel anlamda girişimciliği hem de girişimciliğin alt boyutları 

için endeks değeri üretecektir. Endeksin karşılaştırılabilir ve izlenebilir olması için elde edilen puanlar 

istatistiksel ve ölçme-değerlendirme yöntemleriyle standart puana dönüştürülecektir. Böylece her bir kesit 

veride her bir firma için endeks değeri elde edilebileceği gibi firmaların birbirleriyle ve sektör ile 

karşılaştırmaları da mümkün olacaktır.   

4.2. Evren ve Örneklem 

Veriler birincil veri olarak anket aracılığıyla elde edilmiştir. Anket uygulanacak sektörlerin seçimi konusunda 

uluslararası ve ulusal ekonomik faaliyetlerin belirleyici sektörleri olarak gösterilen imalat sanayi ve toptan ve 

perakende ticaret alanında İSO ve İTO’ya kayıtlı firmalar seçilmiştir. Çünkü İmalat Sanayii; ekonomi 

açısından lokomotif bir sektördür, sağlıklı ekonomik büyümede en önemli unsurdur. Ayrıca   Ar-Ge 

harcamaları büyük ölçüde imalat sanayii bünyesinde gerçekleştirilmektedir.   Toptan ve Perakende Sektörü; 

Perakende, gerek teknolojik gelişmeler gerekse değişen tüketici davranışlarıyla, devamlı olarak dönüştürücü 

bir değişim süreci içinde olan sektörlerin başında geliyor.   

Çalışmanın istatistiksel analiz temelleri kapsamında; duyarlılık, güven düzeyi ve seçilecek örnekteki birim 

sayısı birbiri ile ilişkili boyutlar sınanmıştır. İstenilen düzeyde duyarlılık ve güvenirliliği sağlayan örnek çapı 

yığındaki birim sayısına bağlı olarak aşağıdaki formülde verilmiştir. 

( )

( )22

2

zsNd

zsN
n

+
=    (1) 

Burada N yığındaki birim sayısını, z istenilen güvenirlilik düzeyi için standart normal dağılımdaki kritik 

değeri, d duyarlılığı, s ise standart sapmayı göstermektedir.  Eğer örnekleme çalışması yığındaki oran üzerine 

ise; orana ilişkin varyans 
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şeklinde ifade edilir. [1] 

Yığından seçilecek örneklem sayısı yukarıda (2) ile verilen formül uygulanarak elde edilir. Araştırmada örnek 

çapının belirlenmesinde kullanılan metodoloji, örnek çapının belirlenmesinde bir denek maliyetini örtük 

şekilde dikkate almaktadır. Nitekim yapılan çalışmada hedef grup 1.000 adet büyük işletme temsilcileri olması 
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nedeniyle çok pahalı bir saha uygulama maliyetine sahiptir. Bu konu da dikkate alınarak araştırmaya katılacak 

firma sayısı İstanbul’daki 1000 işletmeyi kapsayacak şekilde sınırlandırılmıştır ve örneklem sayısı;  

i. %95 güvenirlik ve %5 duyarlılık ile örneklem çapı 278; 

ii. %95 güvenirlik ve %6 duyarlılık ile örneklem çapı 211 olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın metodolojik 

çerçevesi ve veri toplama maliyeti (zaman ve ekonomik maliyetler) proje bilim ekibi tarafından 

değerlendirilerek örnek sayısının 250 olması uygun görülmüştür.  

Anket uygulaması ise İSO ve İTO’ ya kayıtlı firmalar arasında imalat sanayi sektöründe 300, toptan ve 

perakende sektöründe 757 ve sektör ayrımı yapmaksızın 1057 firmaya uygulanmıştır.  Uygulamanın geçerlilik 

ve güvenirlilik analizleri yapılmıştır. Anket yüz yüze ve online olarak yapılmıştır. Anket uygulanmadan önce 

firmalardan randevu alınmıştır.  

4.3. Veri Toplama Araç ve Teknikleri  

Çalışmada, veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır.  Çalışmada bulunan ifadeler 7’li likert 

kullanılarak ölçülmüştür. Anket çalışması için, uluslararası alanda girişimcilik konusunda üç endeks ölçüm 

aracı incelenmiştir: Global Girişimcilik Endeksi (GEDI: Global Entrepreneurship and Development Instituse), 

OECD EuroStat Girişimcilik Göstergeleri Programı (OECD EuroStat Entrepreneurship Indicators Programme) 

ve Bölgesel Girişimcilik ve Gelişme Endeksi (Regional Entrepreneureship and Development Index). 

Çalışmanın başlangıcında Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) yetkilileri, alan uzmanları, metodoloji ve istatistik 

uzmanları, çeşitli sektörlerin temsilcileri ile yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerden elde 

edilen veriler ölçeğin içeriği, kapsamı ve sonuçta elde edilecek çıktıların neler olması gerektiği konusunda 

değişkenlerin ve ağırlıklarının belirlenmesinde katkılar ağlamıştır.   Yapılan değerlendirmeler neticesinde 

ölçeğin firma faaliyetleri ve girişimcilik algısı olarak iki bileşenden oluşmasının doğru olacağına karar 

verilmiştir.    

Geliştirilen ölçek (GENDEKS) doğası gereği alt boyutlardan (entelektüel sermaye, örgütsel çevre ve 

girişimciliğin çıktıları) oluşmaktadır. Entelektüel sermaye 15, örgütsel çevre 31 ve girişimciliğin sonuçları 10 

ifadeden oluşmakta ve ifadeler 7’li likert ile ölçülmektedir. Hem alt boyutla’rın hem de ölçeğin puanının elde 

edilmesi bu çalışmanın temel amacıdır. Bu puanlar hem her bir firma için hem de sektör, şehir, araştırma 

dönemi gibi gruplandırma değişkenleri için hesaplanabilecektir.  Puan hesaplama aşağıda verilen algoritma 

aşamalarından oluşur. 

a. Ham puanların elde edilmesi: bu aşamada her bir boyut/ölçeğin kendisi için ilgili maddelerden puanlar 

hesaplanmış; ağırlıklar doğrulayıcı faktör analizinden (DFA) elde edilen etki katsayıları kullanılmıştır.  

b. Ham puanlar madde sayısının farklı olmasından arındırmak için standartlaştırılmıştır.   

c. T skorlarının elde edilmesi: Birbirinden biçimsel farklılığa sahip ölçme değerlerinin karşılaştırılmasının 

daha anlamlı olması için puanlar T puanına dönüştürülmüştür.   

Ölçek ifadelerinin değerlendirilmesine ilişkin frekans analizi, standart sapma açıklayıcı faktör analizi, 

doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizi yapılmıştır. Grup ortalamalarının birbirinden farklı olup 

olmadıklarına yönelik Student t-test uygulanmıştır. Ayrıca, gruplar arası farklılıklar ile farklılığın hangi 

gruplarda oluştuğunu gösteren Anova ve Tukey test sonuçlarına ve yorumlarına yer verilmiştir. 

4.4. Pilot Çalışma 

Ölçeğin yapısındaki boyutların birçoğu literatürde detaylı olarak çalışılmış ve boyutların her biri literatürde 

farklı çalışmalar tarafından da olsa onaylanmış durumdadır.  Ancak   ölçek geliştirme sürecinin bir parçası 

olarak da nihai ölçek yapısının pilot çalışma sonucunda –somut verilere ve gerekli istatistiksel analizlere 

dayanarak- oluşturulması gerekir. Pilot çalışmaya konu edilen GENDEKS Ölçeği’nin yapısı şu şekildedir: 
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Şekil 1: Örgütsel Girişimcilik Ölçeğinin Yapısı (Mantıksal Modeli) 

Ölçek geliştirmenin diğer bir temel unsuru 50 işletme üzerinde yapılan pilot uygulama ile araçtaki 

değişkenlerin ve boyutların yapılan Chronbach’s Alpha, Keşfedici Faktör Analizi (KFA) ve Doğrulayıcı Faktör 

Analizi (DFA) sonuçlarına bağlı olarak son hali verilmiştir. 

Bartlett Testi sonuçları, maddelere faktör analizi uygulamanın doğru bir karar olacağını ve faktör analizinin 

yapılması gerektiğini; KMO katsayısı ise faktör analizi için örneklem çapının yeterli olduğunu göstermektedir. 

Analiz sonuçlarına göre entelektüel sermaye ölçeğini 3 boyutlu olarak almanın, toplam varyansın 

(rotasyondan sonra) yaklaşık %58’ini açıkladığını göstermektedir. Açıklanan varyans oranının yüksekliği, 

geliştirilen ölçeğin faktör yapısının gücünü gösterir. Sosyal bilimlerde %40 ile %60 arasındaki bir oran kabul 

edilebilir bir orandır. Faktör yükleri incelendiğinde “Üretim personeli müşterilerden gelen her türlü bilgi, 

öneri ve görüşler hakkında sürekli bilgilendirilir” ve “Firmamızın bütün birimlerinde ‘sürekli iyileştirme’ 

esastır” maddelerinin birden fazla faktörde 0,400’ün üzerinde bir faktör yükü ile yer aldığı görülmektedir. 

Dolayısıyla bu maddelerin kavramsal olarak incelenmesi ve gerekirse alan uzmanlarının da 

değerlendirmesiyle ölçekten çıkarılması uygun bir karar olacaktır. Bu doğrultuda ölçeğin doğrulayıcı faktör 

analizinde bu iki madde çıkarılarak model oluşturulmuş ve analiz yapılmıştır. 

Pilot çalışma sonrası elde edilen bulgular değerlendirilmiş, güvenirlilik ve geçerlilik çalışma bulgularına göre 

anket mevcut haliyle uygulanabilir olarak değerlendirilmiştir (Tablo 3). 

Tablo 1: Modelin Geçerliliği İçin Entelektüel Sermaye, Organizasyonel Çevre, Girişimciliğin Sonuçları 

Boyutlarında Uyum İstatistiği 

  Entelektüel sermaye Organizasyonel çevre Girişimciliğin sonuçları 

İndeks Düzey 1 Düzey 2 Düzey 1 Düzey 2 Düzey 1 

χ2/df 4,275 4,501 4,439 4,522 3,881 

GFI 0,965 0,963 0,907 0,902 0,983 

CFI 0,967 0,964 0,92 0,914 0,987 

RMSEA 0,056 0,058 0,057 0,058 0,052 

Çalışmada kullanılan ölçek modellerinin geçerliliği için uyum istatistiği değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Elde 

edilen bulgulara göre etki modeli için uyum indeks değerleri kabul edilebilir değer aralığında olduğu 

görülmektedir. 

Ölçek geliştirmenin temel unsurlarından birisi güvenirlik ve geçerlilik çalışmasıdır. Yani ölçeğin hem ölçme 

işlemini gerçekleştirmesi hem de ölçülmek istenen özelliği ölçmesi olarak kısaca tanımlanabilecek güvenirlik 

ve geçerlilik konusunda çalışmalar yapılmıştır 

Güvenilirlik, bir ölçeğin ölçüm konusuna ilişkin farklı zamanlarda yapılan ölçümlerde aynı ölçüm sonucunu 

verme kapasitesidir.   Güvenilirlik analizinde, temel analiz Cronbach Alpha (α) değerinin hesaplanmasıdır.   

(Tablo 2).  GENDEKS Ölçeği’ndeki boyutlar itibarıyla Cronbach’s Alpha sonuçları görülmektedir. Ölçekteki 

‘Entelektüel Sermaye’ ve ‘Girişimciliğin Sonuçları’ boyutlarına ilişkin güvenirlik 0.9’a yakın olması nedeniyle 
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oldukça ‘iyi’; ‘Örgütsel Çevre’ boyutuna ilişkin güvenirliğin ise 0.9’un üzerinde olması dolayısıyla 

‘mükemmel’olduğu ifade edilebilir. 

Tablo 2: GENDEKS Ölçeğindeki Alt Boyutlar’ın Güvenirliğine İlişkin Cronbach’s Alpha Katsayıları 

 Ölçek (Boyutu) Madde Sayısı Cronbach's Alpha Katsayısı 

Entelektüel Sermaye 15 ,864 

Örgütsel Çevre 31 ,930 

Girişimciliğin Sonuçları 10 ,892 

 

4.5. GENDEKS Firma Karnesi 

GENDEKS projesi sonucunda elde edilen verilere dayalı olarak programdan (GENDEKS yazılım programı) 

firmaların girişimcilik konusunda karneleri oluşturulabilecektir; zayıf, orta ve başarılı oldukları alanlar tespit 

edilecektir.   Yazılım sürecinde öncelikle yazılım metodolojisi oluşturulmuştur. Bu kapsamda uygulamanın 

taşıması gereken temel özellikler belirlenmiş, sonrasında yazılımda bulunması gereken analizler, ölçüm 

değişkenleri ve performans göstergeleri tanımlamaları yapılmıştır. Devamında kodlama ve yazılıma 

geçilmiştir.  GENDEKS yazılımının nitelikleri göz önüne alındığında en uygun model olarak Spiral modelin 

daha uygun olduğuna karar verilmiştir.  Ayrıca, proje kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde imalat 

sanayi ve toptan ve perakende sektöründe faaliyet yürüten firmalardan birer tanesinin örnek firma karneleri 

oluşturulmuştur. 

5. BULGULAR  

Tablo 3: Ankete Katılan Firmaların Firma Bilgilerine Göre Frekans Dağılımları 

Kayıtlı Olduğu Meslek Örgütü Sayı Yüzde 

Ticaret odası 240 25,5 

Sanayi odası 170 18,0 

Sanayi ve Ticaret odası 521 55,2 

Diğer 12 1,3 

Toplam 943 100,0 

Firmanın Faaliyet Yeri Sayı Yüzde 

Organize sanayi bölgesi 854 84,8 

Teknokent 88 8,7 

Diğer 65 6,5 

Toplam 1007 100,0 

Sektör Sayı Yüzde 

Toptan ve perakende ticaret 300 28,4 

İmalat sanayi 757 71,6 

Toplam 1057 100,0 

Personel sayısına göre gruplama Sayı Yüzde 

Küçük ölçekli işletme 506 50,0 

Orta ölçekli işletme 291 28,7 

Büyük ölçekli işletme 216 21,3 

Toplam 1013 100,0 

Firmanızda son üç yılda Ar-Ge olarak tanımladığınız bir faaliyet yürütüldü 

mü? Sayı Yüzde 

Evet 487 46,1 

Hayır 570 53,9 

Toplam 1057 100,0 

Firmanızda bağımsız bir Ar-Ge Bölümü var mı? Sayı Yüzde 

Evet 456 43,2 

Hayır 600 56,8 

Toplam 1056 100,0 

Tablo 3’e göre: ankete katılan firmaların frekans dağılımlarından elde edilen sonuçlara göre;  % 61’i limited 

şirket, firmaların büyük oranda (yaklaşık %55) sanayi ve ticaret odasına kayıtlı oldukları görülmüştür. 

Faaliyet gösterdikleri yer bakımından firmaların yaklaşık %85 i organize sanayi bölgelerinde faaliyet 
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göstermektedir. Sektör bazında ise çalışmaya katılan firmaların büyük çoğunluğunun (yaklaşık % 72) imalat 

sanayinde faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Analize alınan firmalar içine pilot çalışmadaki firmalarda dahil 

edilmiştir. 

Tablo 4: Entelektüel Sermaye Kapsamında Boyutların Sektörlere Göre Açıklayıcı İstatistik Değerleri 

Tablo 4’de liderlik boyutunda sektörler arası ortalamalar incelendiğinde en düşük ortalamanın iki sektör 

içinde “Firma liderimiz çalışanlarınca gerçekleştirilebilir hedefler gösterir” maddesinde ve en yüksek ortalamanın 

“Liderimiz, sürekli yeni pazar fırsatlarını araştırır ve inceler” maddesinde olduğu görülmektedir. Bu durum 

örgütsel girişimcilik konusunda liderlerin girişimcilikte önemli bir etken olduklarını göstermektedir. Beşeri 

sermaye boyutu incelendiğinde imalat sanayide en düşük ortalamanın “Firmamızda çalışanların girişimciliğe 

yönelik eğitimlerine ve gelişimlerine imkan verilir” maddesinde iken toptan ve perakende ticarette en düşük 

ortalamanın “Firmamızda çalışanların seçiminde ‘girişimcilik potansiyeli’ önemli bir kriterdir” maddesindedir.  

Tablo 5: Organizasyonel Çevre Kapsamında Boyutların Sektörlere Göre Açıklayıcı İstatistik Değerleri 

  Top. ve Per. Tic. İmalat San. 

ORGANİZASYONEL ÇEVRE Ort. Std. 

Sapma 

Ort. Std. 

Sapma 

Firmamızda her düzeydeki çalışanın fikir ve önerileri değerlendirilir 5,20 1,326 4,89 1,378 

Firmamız çalışanların kendi inisiyatifleriyle başlattıkları girişimcilik faaliyetlerini 

destekler 

4,92 1,315 4,77 1,329 

Firmamız, yenilikçi bir kuruluş olmayı başarmak için net bir vizyona sahiptir 4,79 1,255 4,66 1,263 

Firmamız, örgütsel girişimciliği firma hedeflerine ulaşmada önemli bir araç olarak 

görür 

4,96 1,107 4,82 1,128 

Firmamız, bütün çalışanlarca bilinen açık ve net hedeflere sahiptir 4,79 1,174 4,59 1,266 

Yönetim Desteği/Politikalar ve Yaklaşımlar 4,93 0,899 4,75 0,921 

Firma personeli, yenilikçi çalışmaları ‘olumsuz’ sonuçlansa dahi kendini güvende 

hisseder 

4,99 1,361 4,89 1,281 

  
Top. ve Per. 

Tic. İmalat San. 

ENTELEKTÜEL SERMAYE 
Ort. 

Std. 

Sapma Ort. Std. Sapma 

Liderimiz, sürekli yeni pazar fırsatlarını araştırır ve inceler 4,99 1,388 4,94 1,318 

Üst düzey yöneticilerimiz önemli sorunları katılımcı bir yaklaşımla çözer 4,78 1,338 4,66 1,345 

Firma liderimiz, firmadaki tüm çalışanlara örgütsel girişimcilik bakış açısını 

kazandırır 

4,71 1,239 4,61 1,278 

Firma liderimiz çalışanlarınca gerçekleştirilebilir hedefler gösterir 4,51 1,228 4,51 1,265 

Liderlik 4,75 1,028 4,68 1,033 

Firmamızda, örgütsel girişimcilik kapasitesi gelişmiş geniş ve dinamik bir kadro 

mevcuttur 

4,87 1,372 4,80 1,376 

Firmamızda örgüt içi dirence karşı girişimciliği teşvik eden  bir yapı vardır 4,89 1,243 4,74 1,260 

Firmamızda takım çalışmasına ortam hazırlanır 4,73 1,358 4,64 1,304 

Firmamızda çalışanların girişimciliğe yönelik eğitimlerine ve gelişimlerine 

imkan verilir 

4,62 1,260 4,50 1,258 

Firmamızda çalışanların seçiminde ‘girişimcilik potansiyeli’ önemli bir kriterdir 4,58 1,322 4,52 1,336 

Beşerî sermaye 4,74 0,964 4,64 0,974 

Yöneticilerimiz paydaşlarımızı düzenli olarak ziyaret ederler 5,15 1,343 5,00 1,376 

Çalışanlar problem ya da fırsatlara yönelik planlama için periyodik olarak bir 

araya gelirler 

5,03 1,281 4,79 1,346 

Firmamızda, çalışanlar farklı işlerde düzenli rotasyona tabi tutulur 4,94 1,209 4,92 1,170 

Firmamızın bütün birimlerinde ‘sürekli iyileştirme’ esastır 4,85 1,287 4,62 1,361 

Üretim personeli müşterilerden gelen her türlü bilgi, öneri ve görüşler hakkında 

sürekli bilgilendirilir 

4,53 1,297 4,48 1,291 

Firmamız çalışanları arasında iletişim ve bilgi paylaşımı yüksektir 4,74 1,275 4,61 1,282 

Organizasyon Sermayesi 4,87 0,832 4,74 0,930 
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Firma çalışanları, işlerini yapmak için gerekli bilgi, araç-gereç ve ekipmanlara 

kolayca ulaşabilirler 

4,87 1,361 4,74 1,427 

Firmamız yeni düşünceleri teşvik eden ve destekleyen bir sisteme sahiptir 4,78 1,084 4,75 1,153 

Firma personeli, yenilikçi çalışmalar yapma konusunda kendini yetkili hisseder 4,87 1,256 4,76 1,197 

Firmamızda yenilikçi çalışmalar için gerekli serbestlik mevcuttur 4,74 1,390 4,64 1,378 

Organizasyonel Kültür ve Girişimcilik Atmosferi 4,85 0,933 4,76 0,927 

Firmamızda kaynak yönetimi paylaşıma imkân tanır ve esnekliği teşvik eder 4,88 1,379 4,74 1,404 

Sadece önemli firma kararları örgütün üst seviyelerinde alınır 4,83 1,343 4,72 1,310 

Firmamızda, rutin ve günlük işler için verilen kararlar, üst düzey yöneticilerden 

onay gerektirmez 

4,65 1,374 4,62 1,312 

Firmamızda, orta ve üst düzey çalışanlar için bağımsız karar verme teşvik 

edilmektedir 

4,68 1,345 4,68 1,263 

Merkezileştirme 4,76 1,050 4,69 1,014 

Firmamız yenilikçi, riskli ve proaktif davranışlar gerektiren hedefler belirler ve 

bunların gerçekleştirilmesini teşvik eder  

4,85 1,323 4,74 1,398 

Firmamız, çalışanların projelerini geliştirmeleri için gerekli finansal desteği sağlar 4,65 1,145 4,61 1,258 

Firmamızda bireysel risk üstlenenler, başarılı olmasalar dahi, takdir edilir 4,47 1,209 4,55 1,248 

Kurumumuzun ödül sistemi, çalışanlar için teşvik edici kazanç potansiyeline 

sahiptir 

4,69 1,229 4,62 1,292 

Yenilikçi çalışmalar firma yöneticileri tarafından teşvik ve takdir edilir 4,84 1,237 4,75 1,232 

Ödül –Teşvik Sistemi 4,70 0,880 4,65 0,958 

Firmamız, paydaşların firma ürün ve faaliyetleri hakkındaki görüş ve önerilerini 

paylaşmalarını teşvik eder 

4,94 1,282 4,80 1,212 

Firmadaki kurumsal planlar, hedefler ve değişiklikler hakkında çalışanlar 

bilgilendirilir 

4,99 1,428 4,76 1,342 

Firmadaki büyük değişiklikler hakkında çalışanların fikirleri ve geri bildirimleri 

talep edilir 

4,94 1,317 4,77 1,299 

Firmamızda, üst düzey yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişim kanalları sürekli 

açıktır 

4,91 1,360 4,67 1,305 

Organizasyonel İletişim 4,94 1,031 4,75 0,976 

Çalışanlar, kurumsal kurallara ve prosedürlere uyumları sürekli izlenirler 5,13 1,347 4,96 1,365 

Firmamızda, çalışanların yazılı ve net iş tanımları mevcuttur 4,99 1,355 4,86 1,335 

Çalışanlar firmamızı tamamen kurumsallaşmış bir yapı olarak görürler 4,85 1,345 4,78 1,300 

Çalışanlar karar alırken firmanın politika belgeleri,  kılavuzlar,  el kitabı gibi 

belgelere başvururlar 

4,94 1,267 4,74 1,295 

Resmileştirme 4,98 1,060 4,84 1,032 

Firmamızda çalışanların iş yükü, yenilikçi projeler yürütmelerini engelleyecek 

düzeyde değildir 

4,91 1,251 4,68 1,269 

Firmamız, çalışanlarına problemleri çözmede gereken esnekliği tanır 4,61 1,297 4,53 1,236 

Firmada, işin nasıl yapılacağına karar vermek çalışanın takdirindedir 4,52 1,312 4,34 1,372 

Firmamız, katı iş tanımlarından ziyade esnek iş tasarımlarına sahiptir 4,74 1,171 4,66 1,224 

İş Takdiri ve Kontrolü 4,70 0,934 4,55 0,980 

Tablo 5’de yönetim desteği/politikalar ve yaklaşımlar boyutunda ortalamalar incelendiğinde en düşük 

ortalamanın “Firmamız, bütün çalışanlarca bilinen açık ve net hedeflere sahiptir” ve “Firmamız, yenilikçi bir kuruluş 

olmayı başarmak için net bir vizyona sahiptir ”maddesinde ve en yüksek ortalamanın “Firmamızda her düzeydeki 

çalışanın fikir ve önerileri değerlendirilir” maddesinde olduğu görülmektedir. Bu durumda firmaların yönetim 

desteği/politikaları ve yaklaşımları boyutunda organizasyonel girişimcilik konusunda destekleyici bir yapıda 

oldukları görülmektedir.  

Organizasyonel Kültür ve Girişimcilik Atmosferinde ortalamalar incelendiğinde en düşük ortalamanın 

“Firmamızda yenilikçi çalışmalar için gerekli serbestlik mevcuttur” ve “Firmamız yeni düşünceleri teşvik eden ve 

destekleyen bir sisteme sahiptir” maddesinde ve en yüksek ortalamanın “Firma personeli, yenilikçi çalışmaları 

‘olumsuz’ sonuçlansa dahi kendini güvende hisseder” maddesinde olduğu görülmektedir. Bu durumda firmaların 

organizasyonel kültür ve girişimcilik atmosferine sahip yapıda oldukları görülmektedir. 
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 Ödül-Teşvik Sistemi boyutunda imalat sanayide firmaların çalışanlarda girişimciliğin geliştirilmesi için 

motivasyon unsuru olarak ödül ve teşvik unsurlarını kullanırken, toptan ve perakende sektöründe firmaların 

girişimcilik konusunda çalışanlarına bağımsız karar alma ve uygulama konularında destek olduğu, katı 

bürokratik yapılanmalardan uzak olduğu görülmektedir. 

Tablo 6: Türkiye Organizasyonel Girişimcilik Endeksi (Genel) Anketi Kapsamında “Genel Değerlendirme” 

Boyutu Maddelerinin Sektörlere Göre Açıklayıcı İstatistik Değerleri 

  
Top. ve Per. 

Tic. İmalat San. 

GİRİŞİMCİLİĞİN SONUÇLARI 
Ort. 

Std. 

Sapma Ort. 

Std. 

Sapma 

Firmamızın rekabetçi gücü artmıştır  5,14 1,406 4,92 1,439 

Firmamızda verimlilik artışı sağlanmıştır 5,12 1,404 4,80 1,488 

Son üç yılda müşterilerimizle iş hacmimiz artmıştır 5,17 1,353 4,97 1,271 

Firmamızın imajı ve itibarı artmıştır 5,10 1,328 4,87 1,343 

Firmamız, yeni müşteriler kazanmıştır 4,92 1,463 4,84 1,401 

Müşterilerimizin memnuniyeti artmıştır  5,00 1,274 4,90 1,238 

Son üç yılda firmamızın iş süreçlerinde iyileştirmeler yapılmıştır  4,80 1,313 4,64 1,354 

Personelimizin yeni iş fikirleri geliştirme ve uygulama kapasiteleri artmıştır 4,83 1,258 4,77 1,194 

Firmamız, son üç yılda (rakiplerine göre) pazara daha yüksek oranda yeni ürün 

sunmuştur 

4,68 1,366 4,60 1,323 

Firmamız, pazara yeni ürünler sunma bilgi ve beceri kapasitesini artırmıştır  4,75 1,284 4,64 1,228 

Girişimciliğin sonuçları 4,95 0,973 4,80 0,942 

Tablo 6’de girişimciliğin sonuçlarında ortalamalar incelendiğinde en düşük ortalamanın “Personelimizin yeni 

iş fikirleri geliştirme ve uygulama kapasiteleri artmıştır” ve “Firmamız, son üç yılda (rakiplerine göre) pazara daha 

yüksek oranda yeni ürün sunmuştur” maddesindedir. En yüksek ortalamanın “Firmamızın rekabetçi gücü 

artmıştır ” ile “Son üç yılda müşterilerimizle iş hacmimiz artmıştır” maddelerinde olduğu görülmektedir. Bu 

durum firmaların son üç yılda girişimcilik faaliyetleri sonucunda hem firma adına, hem müşteriler adına hem 

de çalışanlar adına oldukça olumlu çıktılar elde edildiği görülmektedir. Ayrıca girişimciliğin sonuçları 

kapsamında toptan ve perakende sektörünün ortalama puanları daha yüksektir. 

Tablo 7: Organizasyonel Girişimcilik Ölçeği Sektörlere Göre Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

  Top. ve Per. Tic. İmalat San. 

ÖLÇEK GENELİ 
Ort. Std. Sapma Ort. 

Std. 

Sapma 

Girişimciliğin sonuçları 4,95 0,973 4,80 0,942 

Entelektüel sermaye 4,79 0,800 4,69 0,852 

Organizasyonel çevre 4,84 0,758 4,71 0,784 

Ölçek puanı 4,85 0,760 4,72 0,780 

Tablo 7’da bütün maddelerin ve boyutların ortalamalarının yüksek olması firmaların girişimcilik konusuna 

önem verdiklerini göstermektedir. Ayrıca toptan ve perakendecilik sektöründe ortalama puanlar daha 

yüksektir.  

Tablo 8: Firma Faaliyetleri ve Girişimcilik Ölçeği Puanlarının Sektör Bakımından İncelenmesi 

  Sektör N Ort. Std. Sapma t p 

T Puan BE Toptan ve Perakende Ticaret 300 7,34 1,199 1,715 0,087 

  İmalat Sanayi 757 7,19 1,262   

T Puan BC Toptan ve Perakende Ticaret 300 17,54 2,707 2,417 0,016 

  İmalat Sanayi 757 17,09 2,739   

T Puan BK Toptan ve Perakende Ticaret 300 3,13 0,622 2,523 0,012 

  İmalat Sanayi 757 3,02 0,605   

T Puan B Toptan ve Perakende Ticaret 300 28,01 4,282 2,378 0,018 

  İmalat Sanayi 757 27,31 4,336   
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Firma faaliyetleri ve girişimcilik ölçeği puanlarının sektör bakımından incelenmesi Tablo 8’da verilmiştir. 

Genel olarak ortalamalar incelendiğinde toptan ve perakende ticaret sektörünün puanlarının daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Yapılan student-t testine göre aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: Entelektüel Sermaye (T 

Puan BE) konusunda sektörlere göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. Buna göre entelektüel 

sermaye konusunda iki sektörün de “aynı” düzeyde olduğu söylenebilir. Organizasyon Sermayesi (T Puan 

BC) konusunda sektörlere göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu sonuca göre toptan ve 

perakende ticaret sektörünün organizasyon sermayesi konusunda daha yüksek puana sahip olduğu 

söylenebilir. Bu boyutta toptan ve perakende ticaret sektöründe personel yapısının hem firma içi hem de firma 

dışı faaliyetlerinde daha duyarlı olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Girişimciliğin Sonuçları (T Puan BK) 

konusunda sektörlere göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu sonuca göre toptan ve perakende 

ticaret sektörünün girişimciliği sonuçları konusunda daha yüksek puana sahip olduğu söylenebilir. Diğer bir 

ifadeyle girişimcilik çalışmaları sonucunda sonuç alma konusunda toptan ve perakende ticaret sektörü 

firmalarının daha başarılı olduğu söylenebilir. Girişimcilik ölçeği (T Puan B) konusunda sektörlere göre 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.  

Firma faaliyetleri ve girişimcilik ölçeği puanlarını sektör bakımından genel olarak değerlendirildiğinde toptan 

ve perakende sektörünün puanlarının daha yüksek olduğu diğer bir ifadeyle hem girişimcilik faaliyetleri hem 

de girişimcilik algısında imalat sanayi sektörünün önünde olduğu söylenebilir. 

Tablo 9:  Firma Faaliyetleri ve Girişimcilik Ölçeği Puanlarının İşletme Büyüklüğü Bakımından İncelenmesi 

  İşletme 

Büyüklüğü 

N Ort. Std. Sapma F p Farklılığın Kaynağı 

T Puan BE Küçük işletme 506 7,50 1,190 35,319 0,000 Küçük işletme ile orta işletme 

  Orta işletme 291 7,32 1,154     Küçük işletme ile Büyük işletme 

  Büyük işletme 216 6,69 1,230     Orta işletme ile Büyük işletme 

  Total 1013 7,28 1,228       

T Puan BC Küçük işletme 506 17,78 2,629 42,975 0,000 Küçük işletme ile orta işletme 

  Orta işletme 291 17,62 2,477     Küçük işletme ile Büyük işletme 

  Büyük işletme 216 15,89 2,652     Orta işletme ile Büyük işletme 

  Total 1013 17,33 2,696       

T Puan BK Küçük işletme 506 3,17 0,565 37,723 0,000 Küçük işletme ile orta işletme 

  Orta işletme 291 3,13 0,598     Küçük işletme ile Büyük işletme 

  Büyük işletme 216 2,77 0,603     Orta işletme ile Büyük işletme 

  Total 1013 3,08 0,604       

T Puan B Küçük işletme 506 28,46 4,118 45,521 0,000 Küçük işletme ile orta işletme 

  Orta işletme 291 28,07 3,947     Küçük işletme ile Büyük işletme 

  Büyük işletme 216 25,35 4,194     Orta işletme ile Büyük işletme 

  Total 1013 27,68 4,262       

Firma faaliyetleri ve girişimcilik ölçeği puanlarının işletme büyüklüğü bakımından incelenmesi Tablo 9’de 

verilmiştir. İşletme büyüklüğü bakımından farklılık olup olmadığına karar vermek için yapılan ANOVA 

testine göre her puan alanında işletme büyüklüğü bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. 

Farklılığın kaynağını belirlemek için yapılan Tukey testine göre her bir puan türünde her ölçekteki işletmenin 

puanları birbirinden farklı bulunmuştur. Tabloya genel olarak bakıldığında işletme büyüklüğü açısından 

küçük işletmelerin girişimcilik faaliyetlerin büyük işletmelere oranları daha fazla olduğu söylenebilir. Bu 

durum küçük işletmelerin büyüme ve gelişme konusunda daha dinamik bir yapı sahip oldukları şeklinde 

değerlendirilebilir.  

Yapılan analizler sonucunda spiral modele göre firma faaliyetleri ve girişimcilik ölçeğini ve scatter grafiğine 

göre de girişimcilik puanları ele alınmaktadır. 
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Şekil 2 : Firma Faaliyetleri 

 

 

 

 
Şekil 3: Girişimcilik Ölçeği 
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Şekil 4: Girişimcilik Puanı 
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Şekil 5. Scatter Grafiği Yorumu 

 

Şekil 5’te görüldüğü üzere, firmanın girişimcilik boyutlarının birlikte görselleştirildiği scatter grafikte 

firmanın konumu dokuz küme ile sınıflandırılmıştır. Küme 3, 6 ve 9 faaliyetleri ile girişimcilik ölçeği 

puanlarının birbiri ile tutarlı olan firmaların kümeleridir. Küme 2, 5 ve 8 kümelerinde yer alan işletmelerin 

göreceli olarak firma faaliyetleri düşük olmasına karşın, ölçek puanları yüksek olduğu görülebilir. Bu 

durumda girişimcilik boyutları bakımından yönetsel olarak başarılı bir işletme olmalarına karşın bu 

başarılarını faaliyete dönüştürmede aynı başarıyı gösteremedikleri şeklinde bir tutarsızlık olduğu yorumu 

yapılabilir. Küme 1, 4 ve 7 kümelerinde yer alan işletmelerin göreceli olarak firma faaliyetleri yüksek olmasına 

karşın, ölçek puanları düşük olduğu görülebilir. Bu durumda firmanın girişimcilik faaliyetleri bakımından 

sağladığı başarıyı girişimcilik boyutları bakımından yakalayamadığı şeklinde bir tutarsızlık olduğu yorumu 

yapılabilir. 

 

Performans Ölçeği Firma Skoru 
Sektör/Genel 

Ortalama 
Normal Min. Normal 

Maks. 

Etiket 

Firma Faaliyetleri 16.48 20.78 17.814 24.066 Zayıf 

Ölçek Puanı 24.66 27.51 23.728 32.292 Orta 

FİRMA 3 NOLU KÜMEDEDİR. 

 

Şekil 4 ve 5’e göre firma 3 nolu kümededir. Yani firma faaliyetleri ve girişimcilik ölçeği puanları birbiri ile 

tutarlı olan firmaların kümeleridir.  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Baumol (1990) tarihsel olarak tüm toplumların sürekli bir girişimci faaliyet arzına sahip olduğunu, ancak 

girişimci faaliyetlerin üretken, verimsiz ve yıkıcı girişimcilik arasında eşit olmayan bir şekilde dağıldığını 

gözlemlemektedir. Kurumlar güçlendikçe ve teşvik yapısı değiştikçe giderek daha fazla girişimci faaliyet 

ekonomik kalkınmayı güçlendiren üretken girişimciliğe doğru kaymaktadır (Acemoğlu ve ark., 2005).  

Firma büyümesi karlılığı ve piyasadaki rekabetçi baskılara dayanma kabiliyetinde en önemli hususun; yeni 

ürünler, süreçler, hizmetler, teknolojiler sunarak büyümeyi ve yenilenmeyi yönlendiren girişimciler olduğu 

tespit edilmiştir. Nitekim, firma düzeyi ve ekonomik kalkınma büyük ölçüde mevcut örgütlerdeki 

girişimciliğe bağlıdır Çünkü firma performansı girişimciliğin en önemli sonucu olarak kabul edilir.  Kurumlar, 

genel olarak ekonomik davranış ve ekonomik işlemlerin kritik belirleyicileri olup, girişimcilerin arz ve talebi 

üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiler uygulayabilirler ve ülkelerin neden zengin ve fakir olduğu konusundaki 

anlayışımızdaki boşluğu temsil edebilir. Girişimcilik, ekonomik kalkınmanın yenilik odaklı aşaması için çok 

önemlidir (Ács ve Szerb. 2009).  

Daha önceki çalışmalar ve dünya genelinde uygulanan girişimcilik yaklaşımları incelenmiş ve Türkiye’de 

GENDEKS gibi çok geniş kapsamlı, firma ve sektör bazında girişimciliği ölçen herhangi bir ölçüm aracının 

geliştirilmemiş olması çalışmanın temelini oluşturmuştur.  Pilot uygulamadan elde edilen verilerin 

analizinden, GENDEKS Ölçeği’ne ilişkin Chronbach’s Alpha katsayısının 0,80’in üzerinde olduğu tespit 

edilmiştir. Keşfedici Faktör Analizi (KFA) bulgularından, geliştirilen ölçeğin yapısının tutarlılık içinde olduğu 

ve ölçeğin literatür taramasından elde edilerek geliştirilen yapısının KFA sonuçları tarafından da 

onaylandığını göstermektedir. Bu durum, ölçeğin geliştirme aşamasında sağlam bir literatür taramasına 

dayalı olarak geliştirildiğini ve GENDEKS Ölçeği için doğru bir ölçek yapısının kurgulandığını ayrıca 

onaylamaktadır. İlaveten, pilot uygulama verilerine dayalı olarak gerçekleştirilen Doğrulayıcı Faktör Analizi 

(DFA) sonuçları da ölçek için geliştirilen yapının (modelin) istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 

onaylamaktadır.  

Ayrıca çalışmada: örgütsel girişimcilik konusunda liderlerin girişimcilikte önemli bir etken olduklarını 

göstermektedir. Firmaların yönetim desteği/politikaları ve yaklaşımları boyutunda organizasyonel kültür ve 

girişimcilik atmosferine sahip yapıda oldukları görülmektedir. İmalat sanayide firmaların çalışanlarda 

girişimciliğin geliştirilmesi için motivasyon unsuru olarak ödül ve teşvik unsurlarını kullanırken, toptan ve 

perakende sektöründe firmaların girişimcilik konusunda çalışanlarına bağımsız karar alma ve uygulama 

konularında destek olduğu, katı bürokratik yapılanmalardan uzak olduğu görülmektedir. Küçük işletmelerin 

girişimcilik faaliyetlerin büyük işletmelere oranları daha fazla olduğu söylenebilir. Bu durum küçük 

işletmelerin büyüme ve gelişme konusunda daha dinamik bir yapı sahip oldukları şeklinde 

değerlendirilebilir. Firmaların son üç yılda girişimcilik faaliyetleri sonucunda hem firma adına, hem 

müşteriler adına hem de çalışanlar adına oldukça olumlu çıktılar elde edildiği görülmektedir. Bütün 

maddelerin ve boyutların ortalamalarının yüksek olması firmaların girişimcilik konusuna önem verdiklerini 

göstermektedir.  

Firma faaliyetleri ve girişimcilik ölçeği puanlarını sektör bakımından genel olarak değerlendirildiğinde toptan 

ve perakende sektörünün puanlarının daha yüksek olduğu diğer bir ifadeyle hem girişimcilik faaliyetleri hem 

de girişimcilik algısında imalat sanayi sektörünün önünde olduğu söylenebilir. GENDEKS’te girişimcilerin 

performanslarını karşılaştırma olanakları doğmaktadır. Girişimciler böylece gelişimi önündeki engelleri en 

etkin şekilde kaldırabilir. Firma girişimcilik puanları 3 numaralı bölgede yoğunlaşmıştır yani girişimcilik 

ölçeği puanları birbiri ile tutarlı olan firmaların oluşturduğu kümelerdedir. 
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Amaç – Söz konusu bu çalışmanın temel amacı, çalışan bireylerin öz-şefkat, içsel motivasyon ve iş 

tatminleri arasındaki ilişkiyi incelemek, bu bağlamda da öz-şefkatin iş tatminine olan etkisinde içsel 

motivasyonun aracı etkisini araştırmaktır. 

Yöntem – Ankara’da faaliyet gösteren bazı kamu kurumu ve özel sektör çalışanları arasından 325 

kişi üzerinde yapılmış ve 314 kullanılabilir anket elde edilmiştir.     Verilerin analizinde değişkenler 

arasındaki ilişkiyi göstermek için korelasyon analizi yapılmış ve değişkenlerin birbirleri üzerindeki 

etkisini belirlemek için regresyon analizleri yapılmıştır. Analizlerde SPSS 23.0 programı 

kullanılmıştır. 
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ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca öz-şefkatin iş tatminine etkisinde içsel motivasyonun tam aracılık 

etkisi söz konusudur. 

Tartışma – “Kendine şefkatle yaklaşan dolayısıyla öz-şefkati yüksek olan çalışan bireylerin, 

olumsuz durumlar karşısında kendine acımasızca yaklaşan ve kendini suçlayan bireylere göre içsel 

motivasyonları nasıldır? Dolayısıyla öz-şefkat ve içsel motivasyonu yüksek olan çalışanların iş 

tatminlerini de artıracak mıdır?” sorusundan hareketle gerçekleştirilen bu çalışmada, öz-şefkati 

yüksek bireylerin içsel motivasyonlarının da yüksek olduğu ve bu bağlamda da bireylerin iş 

tatminlerine olumlu ve artırıcı etkide bulunduğu görülmüştür. 
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Purpose – The main purpose of this study is to examine the relationship between self-compassion, 

intrinsic motivation, and job satisfaction of individuals, and in this context, to investigate the 

mediating effect of intrinsic motivation in the effect of self-compassion on job satisfaction. 

Design/methodology/approach – The study was conducted on 325 people among some public and 

private sector employees operating in Ankara and 314 usable questionnaires were obtained. In the 

analysis of the data, correlation analysis was performed to show the relationship between variables, 

and regression analyzes were performed to determine the effect of variables on each other. SPSS 23.0 

program was used in the analysis.  

Findings – As a result of research and analysis conducted on working individuals, a positive 

relationship was found between self-compassion and intrinsic motivation, intrinsic motivation and 

job satisfaction, self-compassion, and job satisfaction. Also, there is a full mediating effect of intrinsic 

motivation in the effect of self-compassion on job satisfaction. 

Discussion – What is the intrinsic motivation of working individuals who approach themselves with 

compassion and thus have high self-compassion compared to individuals who approach themselves 

mercilessly in the face of negative situations and blame themselves? Therefore, will it increase the 

job satisfaction of employees with high self-compassion and intrinsic motivation?” In this study, 

based on the question, it was observed that individuals with high self-compassion also had the high 

intrinsic motivation and had a positive and enhancing effect on their job satisfaction. 
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1. Giriş 
Varlığı Budizm felsefesine kadar dayanan şefkat kavramı çoğu araştırmacının merakını cezbetmiştir. Şefkat 

kavramından pek de farklı olmayan öz-şefkatin, ilk olarak Neff (2003a) tarafından organize bir tanımı 

yapılmış, öz-şefkati ölçmek için bir ölçüm aracı geliştirilmiş (2003b) ve öz-şefkat özellikle sosyal bilimcilerin 

eğildiği bir konu olmuştur. Neff’in de öncülük ettiği ve bu konuda yapılan ilk çalışmalar ruhsal sağlık ve 

psikoloji alanında gerçekleştirilmiştir (Barnard ve Curry, 2011; Mills ve Diğ., 2007; Neff ve Diğ., 2005; Neff ve 

Diğ, 2007; Neff ve McGehee, 2009; Neff ve Yarnell, 2012; Williams ve Diğ. 2008). Öz-şefkat daha sonra 

işletme/yönetim gibi farklı disiplinlerin de çalıştığı konu olmuştur. Söz konusu bu çalışmanın konusu gereği  

bu alanda yapılan çalışmalara bakıldığında öz-şefkati yüksek olan bireylerin iş tatmininin de yüksek olduğu 

(Vaillancourt ve Wasylkiw, 2019; Sloane, 2018; Moraes ve Diğ., 2015; Abacı ve Arda, 2013),  içsel motivasyonu 

yüksek olan bireylerin iş tatminlerinin arttığı (Doğan ve Aslan, 2018; Masvaure ve Diğ., 2014; Rich, 2006; 

Huang ve Vliert, 2003; Lambert, 1991; Mottaz, 1985; Lawler ve Hall, 1970) ve bununla birlikte öz-şefkat ile içsel 

motivasyon arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (Neff, 2005; Aydıntan, 2019).  

Yukarıda da bahsedildiği gibi çeşitli alanlarda araştırma konusu olan öz-şefkat, ister örgütsel yapıda ister 

sosyal alanda olsun temelde bireysel düzeyde kişinin kendini iyi hissetmesi, iş ya da sosyal çevresinde 

karşılaştığı sorunlarla daha kolay mücadele edebilmesi için gerekli olduğu yapılan çalışmalar neticesinde de 

ortaya konmuştur. Ayrıca öz-şefkat özellikle içsel motivasyonla desteklendiğinde bireyin sosyal yapı içinde 

ve gerek akademik gerekse iş yaşamında kendisinden beklenilen ya da kendi amaçları çerçevesinde 

gerçekleştirmek istediği hedeflere ulaşmasında etkili olduğu görülmüştür. İş yaşamı değerlendirildiğinde öz-

şefkat ve içsel motivasyon bağı, çağımız koşulları göz önüne alındığında artan rekabet ve bu bağlamda da 

bireyin daha aktif bir rol üstlenmesi onun işinde iyi bir performans izlemesinin yanında kendini iyi hissetmesi, 

yaptığı işi sevmesi bireyin kendine bu rekabetçi ve stresli ortamla baş edebilmesi için oldukça faydalıdır. Bu 

doğrultuda da söz konusu bu çalışmanın amacı, öz-şefkat ile iş tatmini arasındaki ilişkide içsel motivasyonun 

aracı olarak etkisini incelemektir ve Neff’in (2005) öz-şefkat ile içsel motivasyon arasında pozitif ve anlamlı 

bir sonuç bulduğu üniversite öğrencilerine yapmış olduğu çalışmaya dayanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 

çalışma, Ankara’da faaliyet gösteren bazı kamu kurumu ve özel sektör çalışanları üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Öz Şefkat 

Alan yazın incelendiğinde “self-compassion” kavramının Türkçe’ye “öz-şefkat” (Karaoğlu, 2019; Yıldırım ve 

Sarı, 2018; Yağbasanlar, 2017; Demir, 2014, s. 79; Kantaş, 2013; Andiç, 2013; Bayramoğlu, 2011), “öz-duyarlık” 

(Arslan, 2019; Turan ve Diğ., 2019; Korkmaz, 2018; Sünbül, 2016; Alp, 2012; Arda, 2012; Akın, 2009; Akın ve 

Diğ., 2007) ve “öz-anlayış” (Sarıcalıoğlu ve Aslan, 2019; Alibekiroğlu ve Diğ., 2018; Özyeşil, 2011; Deniz ve 

Diğ., 2012) gibi bir kaç farklı şekilde çevrildiği görülmektedir. Bu çalışmada self compassion kavramının 

karşılığı olarak öz-şefkat kullanılacaktır. 

Öz-şefkat, Neff (2003a) tarafından, kişinin acı çekmek, başarısızlık ve yetersizlikler gibi deneyimlerin insani 

bir durum olarak kabul edilmesi gerektiğini ve bu durumlarla bilinçli bir şekilde baş edilmesi ve bu bağlamda 

da bireylerin kendilerini yargılama, eleştirme ve cezalandırmadan kaçınarak; kendine kibar, nazik ve anlayışla 

yaklaşması durumu olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma bakıldığında, öz-şefkatin Budizm felsefesine dayandığı 

görülmektedir. Budizm felsefesine göre öz-şefkat psikolojik açıdan iyi olmayı ifade etmekte ve bazı mental 

hastalıkları iyileştirmek için bir alternatif olabileceği vurgulanmaktadır. Öz-şefkatin olumlu bir öz tutum 

olduğu ve depresyon gibi kendini yargılamanın olumsuz sonuçlarına karşı bir izolasyon görevi gösterdiği 

görülmüştür (Neff, 2003a; s.86). Budizm felsefesinde önemli bir kavram olan öz-şefkatin yapısı batı psikoloji 

çevresinde benlik kavramları (self-concepts) ve benlik tutumları (self-attitudes) ile ilgilidir (Neff, 2003b; s.223). 

Neff’in yaklaşımına bakıldığında, birey olumsuz bir durumla karşılaştığında odaklanması gereken durumun 

-her insanın hata yapabileceği- dolayısıyla kendine daha anlayışla yaklaşıp hem psikolojik durumunu 

iyileştirerek hem de olumsuz durumun çözülemeyen bir sorun haline gelmesine engel olmaya çalışmaktadır. 

“İnsan beşer kuldur şaşar” (İnsan, yaratılış gereği hata yapabilir, yanılır ve bazen de şaşırır. Dünyada 

yanılmayan kimse yoktur. Bu nedenle de insanların bazen şaşırmasını, yanılmasını hoşgörmek gerekir.) 

atasözümüz de bu durumu açıklamaktadır. 
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Başka bir ifadeyle şefkat duygusu, kişinin olumsuz durumlar karşısında kendisini suçlamak yerine bu 

olumsuz durumları hafifletmek, kendini motive edici davranışlar sergilemesini sağlamaktadır. Örneğin 

ebeveynler çocukların kendilerine zarar vermelerini istemez ve onların iyiliği için bir takım kısıtlamalar 

getirebilir, çocuklarına şefkatle yaklaşarak onların bu olumsuz tutumlarından vazgeçmelerini sağlarlar. Öz-

şefkat de benzer şekilde kendilerini cezalandırmaları yerine kendilerine şefkatle yaklaşmanın kişinin hem 

kendisine hem de başkalarına sevecen ve kibar davranarak kendisi de dahil tüm insanların merhamete layık 

olduğunu düşünmesini sağlar (Neff, 2003a: s.87, Neff, 2003b; s.223). Buradan da anlaşılacağı üzere öz-şefkatli 

bireylerin sadece kendisine karşı sevecen ve kibar yaklaşması değil aynı zamanda diğer insanlara karşı empati 

duyması da gelişmektedir. Bir çok teorisyen şefkati (compassion) bir süreç olarak görmektedir. Örneğin 

McKay ve Fanning (1992) şefkatin, anlayışı, kabullenişi ve affetmeyi geliştirdiğini düşünmektedir. Bununla 

birlikte öz-şefkat kendine acımadan farklıdır (Goldstein ve Kornfield, 1987: Akt, Neff, 2003a; s.88). Bireyler 

kendilerine karşı acıma duygusu hissettiklerinde diğer bireylerden kendinlerini ayrı görürler ve bu acıma 

duygusunu abartarak diğerleri acı çekmiyormuş, sadece kendisi acı çekiyormuş gibi hissederler. Öz-şefkati 

yüksek olan bireyler ise diğer bireylerle empati kurarlar (Neff, 2003b; s.224). Bazı insanlar çoğu zaman başına 

kötü bir olay geldiğinde kendisini suçlama, başına gelen şeyin kendi eksikliği ya da hatasından dolayı başına 

geldiğini düşünürler ve kendisine acımasızca yaklaşırlar. Bunun sonucunda kendini belki de işin içinden 

çıkılamayacak bir duruma sokarlar. Oysa ki kişi bu katı tutumunu bir kenara bırakıp kendisine şefkatle 

yaklaşsa bir bakıma olumlu düşünerek durumu daha ılımlı ve insanlarla iletişimini daha iyi duruma 

getirebilir. Bu da iş arkadaşlarıyla uyum içinde çalışmasına olanak sağlar. Öz-şefkat üç temel bileşen içerir. 

Bunlar; 1. sert öz eleştiri ve yargılamaktan ziyade kendini anlamak olarak ifade edilen, “öz sevecenlik (self-

kindness)”, 2. insanlardan kendini ayırmak (isolating) yerine deneyimlerinin, insanlık deneyiminin bir parçası 

olarak kabul etmek olarak açıklanan “paylaşımların bilincinde olma (common humanity)” ve 3. kişinin 

yaşadığı acı verici duyguların onu sürüklemesine izin vermeden bu sıkıntıları bilinçli bir şekilde kabul 

etmesini sağlayan farkındalık “bilinçlilik (mindfullness)” (Neff, 2003a; s.89, Neff, 2003b; s.224).  

Öz-şefkat özetle, bireyin karşı karşıya kaldığı olumsuz durumlar karşısında bireyin kendine acımasızca 

yaklaşmasına engel olup, bu durumu hayatın normal akışı olarak görmesi ve her insanın deneyimine açık 

olabilecek bir durum olarak kabul etmesini gerektirir. Öz-şefkat kişinin acıdan kaçmak değil yalnızca bununla 

nasıl mücadele etmesi gerektiğine yardımcı olmaktadır. 

2.2. İçsel Motivasyon 

Deci (1971), içsel motivasyonla dışsal motivasyon ayrımını yapmanın zorluğundan bahsetmekle birlikte içsel 

motivasyon üzerine eğilmenin önemini vurgulamaktadır. İçsel motivasyon, insanların yenilik (novelty) ve 

mücalede (challenge) gibi çeşitli aktivitelere doğal ilgisidir. Kişisel çaba ile birşeyi başarmışlıktan sonuçlanan 

içsel durumdur (de Charms, 1968: Akt. Deci, 1971; 105). İş görenler üzerine yapılmış olan çalışmada, para 

ödülüyle (dışsal etkilerle) motive edilen bireylerin satın almak (buy off) için çalışmanın geçici bir motivasyon 

kaynağı olduğu, içsel etkilerle örneğin kişinin yaptığı işten zevk alması gibi durumlarda içsel motivasyonun 

daha kalıcı olduğu görülmüştür (Deci, 1971; s.114). İçsel etkiler dışsal etkilerden daha güçlüdür (Mottaz, 1985; 

s. 381). İçsel motivasyonun varlığı davranışlarla bağdaşmaz, bilişsel olarak kabul edilir. İçsel motivasyon 

görünürde olmayan bir faaliyetin performansını ifade eder (Davis ve Diğ., 1992; s. 1114). Deci başlangıçta içsel 

motivasyonun iki özelliğine değinmiştir. Birincisinin açlık, susuzluk gibi temel insani ihtiyaçlardan 

türetildiğidir. Ancak çocuklar aç olsalar dahi yemek yemeyi reddedip onlara daha eğlenceli gelen 

oyuncaklarla oynamayı tercih edebilirler. Bu durumda sadece biyolojik ihtiyaçların değil psikolojik 

ihtiyaçların da bireyi yönlendirdiği görülmektedir (Deci, 1971; s.105). Daha sonra Deci ve Ryan (1985), tüm 

insanlar için onların gelişimi ve hayatını işlevsel olarak sürdürmesi için özerklik (autonomy), yeterlik 

(competence) ve ilgi (relatedness) gibi bu üç temel ihtiyacın olduğundan söz etmişlerdir (Akt: Deci, 2017; s.2).  

Bireyin dışsal ödüllerle motive edilmesi içsel ödüllerle motive edilmesine göre daha az etkilidir. Dışsal ödül 

kaldırılıp içsel ödüle yönlendirildiğinde bireyin tatmin duygusu artacak ve yaptığı işten zevk duyması ve 

hedefinin anlamlı hale gelmesi sağlanacaktır. Diğer bir tabirle birey bir hedefi içsel bir ilgi nedeniyle takip 

ediyorsa hedefe ulaşmak onun için anlamlı olacak hatta hedefine ulaşamamış bile olsa hedefe ulaşma 

çabasından bile mutlu olacaktır (Robbins, 2013; s. 214). Bireyler bir görevi yerine getirirken dışsal bir ödül 

yerine, görevi kendileri için yerine getirdiklerini algıladıklarında gerçek motivasyonları artabilir, bu algılar 

bireylere kendi belirledikleri ihtiyaçlarını karşılama fırsatı sunmaktadır (Rich, 2006; s.47). 
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Bu tanımlara bakıldığında içsel motivasyon, davranışı etkileyen dış faktörlerden bağımsız olarak kişinin 

kendisinden kaynaklanan, onu harekete geçiren davranıştır. Diğer bir deyişle içsel motivasyonda birey dış 

etkenlerden etkilenmez ve kendisi tarafından motive olur. 

Potansiyelimizi gerçekleştirebilme yeteneğimiz motivasyona dayanmaktadır. Peki içsel motivasyon mu, dışsal 

motivasyon  mu? Dışsal motivasyon ödül kazanmak ya da cezadan kaçmak gibi davranışları içerirken içsel 

motivasyon ise daha çok öğrenmek, gelişmek veya bir faaliyetin bize ilginç olduğu için onu yapmaya 

yönelmemizdir (Neff, 2015; 146). Görüldüğü üzere içsel motivasyonda dışsal uyarıcılar etkin olmamaktadır. 

Kişinin kendini motive edebilmesi onun ilgi alanına ya da içsel dürtülerine hitap etmesi yeterli olmaktadır. 

2.3. İş Tatmini 

Spector (1997)’a göre iş tatmini, insanların işlerini ne ölçüde sevdikleri ya da sevmedikleridir. İş tatmini hem 

dışsal hem de içsel öğelerden etkilenmektedir. İş tatmininde içsel öğeler şirket içinde aracılık edilen ödüllerden 

kaynaklanmaktadır. İç ödüllerle motive olan bireyler iş rollerini kendileri belirlemektedir (Buitendach ve de 

Witte, 2005, s.29). İş tatmininin ayrıca içsel belirleyicileri, takdir, duygu ve entelektüel uyarım gibi bir dizi 

görevin doğası ve faaliyetidir (Herzberg, 1986; s.7). Bunun yanında iş tatmininde iki ortak yaklaşım vardır. 

Bunlardan ilki, bireyin işine karşı genel duygusal tepkisine dayanan küresel yaklaşımdır. Bunun aksine ikinci 

yaklaşım,  bir kişinin iş arkadaşları, iş koşulları, işteki ek olanaklar (fringe benefits), işin doğası, politikalar ve 

prosedürler, ödeme ve denetim gibi çeşitli iş yönleriyle ilgili tutum modelidir (Spector, 1997; s.52). Kişinin 

yaptığı işi sevmesi oldukça önemlidir. Çünkü kişi sevdiği işi yaptığında iş doyumuna sahip olur ve 

nihayetinde iş tatminine sahip olan kişi iş yerinde mutlu ve üretken olur (Erdamar ve Demirel, 2016; s.164). 

Kişinin toplam çalışma durumuna olumlu etki olarak tanımlanabilen iş tatmini, kişinin iş dışı yaşam kalitesini 

de etkileyebilir (Aydıntan ve Koç, 2016; s.72). Motivasyonla iş tatmini arasındaki ilişki karşılıklı etkileşim 

biçiminde olmaktadır. Çünkü tatmin olmuş kişinin motive olabilmesi için gerekli ortam hazırlanmıştır. Yani 

tatmin olan birey davranışını değiştirmeye ve motive edilmeye uygundur. Bununla birlikte motive olmuş 

birey de tüm çabaları sonucunda huzura erebilir ve tatmin, motivasyon yaratabilir (Eroğlu, 1998; s.252). 

2.4. Öz-Şefkat ile İçsel Motivasyon, İçsel Motivasyon ile İş Tatmini, Öz-Şefkat ile İş Tatmini 

Arasındaki İlişki 

Alan yazına bakıldığında öz-şefkat,  psikolojik çalışmalardan tutun işletme/yönetim bilimleri gibi  farklı 

disiplinlerde araştırma yapan çoğu sosyal bilimcinin çalışmalarına konu olmuştur. Öz-şefkat ile yapılan 

çalışmalara bakıldığında; öz-şefkatin, yaşam doyumu, sosyal bağlantılık, duygusal zekâ, mutluluk ve 

iyimserlik, depresyon, utanç, başarısızlık korkusu, ve tükenmişlik ile yakın ilişki içerisinde olduğu 

belirtilmiştir (Barnard ve Curry, 2011; Mills ve Diğ., 2007; Neff ve Diğ., 2005; Neff ve Diğ, 2007; Neff ve 

McGehee, 2009; Neff ve Yarnell, 2012; Williams ve Diğ. 2008). Öz-şefkatin yaşam doyumu, sosyal bağlılık, 

duygusal zekâ, mutluluk ve iyimserlikle aralarında pozitif ilişki olmasına rağmen; depresyon, utanç, 

başarısızlık korkusu ve tükenmişlikle negatif ilişkide olduğu desteklenmiştir. Ayrıca öz-şefkatin mental 

hastalıklar  ve psikoterapi alanındaki etkisini ortaya koyan çalışmaları meta-analiz çalışmasında derleyen 

Macbeth ve Gumley (2012) de benzer sonuçların olduğunu ifade etmişlerdir.  

Diğer yandan bu çalışmanın konusu ve amacı gereği alan yazına bakıldığında öz-şefkatin iş tatminiyle ilişkisi 

(Vaillancourt ve Wasylkiw, 2019; Sloane, 2018; Moraes ve Diğ., 2015; Abacı ve Arda, 2013) incelenmiş ve öz-

şefkatle iş tatmini arasında pozitif ilişki görülmüştür. Başka bir deyişle öz-şefkati yüksek olan bireylerin iş 

tatmininin de yüksek olduğu ifade edilebilir. Bu açıklamalar doğrultusunda çalışmanın birinci hipotezi 

aşağıdaki gibidir: 

H1: Öz-şefkat ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

Diğer yandan içsel motivasyonun iş tatminiyle olan ilişkisi (Doğan ve Aslan, 2018; Masvaure ve Diğ., 2014; 

Rich, 2006; Huang ve Vliert, 2003; Lambert, 1991; Mottaz, 1985; Lawler ve Hall, 1970) incelendiğinde içsel 

motivasyonla iş tatmini arasında pozitif ilişki bulunmuş ve içsel motivasyonun iş tatminini etkilediği 

görülmüştür. Bu doğrultuda çalışmanın ikinci hipotezi aşağıdaki gibi verilmiştir: 

H2: İçsel motivasyon ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

Ayrıca öz-şefkatin içsel motivasyonla ilişkisi (Neff, 2005; Aydıntan, 2019) incelenmiş olup öz-şefkat ile içsel 

motivasyon arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Öz-şefkati yüksek bireylerin içsel 
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motivasyonlarının yüksek olacağı göz önüne alınarak çalışmanın üçüncü hipotezi aşağıdaki gibi 

kurgulanmıştır: 

H3: Öz-şefkat ile içsel motivasyon arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

Tüm bu çalışmalara bakıldığında içsel motivasyonun, öz-şefkatin iş tatmini üzerindeki etkisinde aracı rolü 

olduğu düşünülerek çalışmanın dördüncü hipotezi aşağıdaki gibi kurgulanmıştır: 

H4: İçsel motivasyon, öz-şefkat ile iş tatmini arasında aracı bir etkiye sahiptir. 

3. Yöntem 

Araştırmanın amacı öz-şefkat, içsel motivasyon ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi incelerken öz-şefkatle iş 

tatmini arasındaki ilişkide içsel motivasyonun aracılık rolünün incelenmesidir. Bu bağlamda araştırmanın 

modeli Şekil 1’de verildiği üzere üç değişkenden meydana gelmektedir. Bunlar öz-şefkat, içsel motivasyon ve 

iş tatmini değişkenleridir. 

Veriler Eylül 2019 - Kasım 2019 aralığında 45 gün içinde yüz yüze ve internet üzerinden (WebSurvey) anket 

yöntemiyle toplanmıştır. Katılımcılardan gönüllülük esas alınarak, cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim 

durumu gibi herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın katılımları sağlanmıştır. Veri toplama amacıyla oluşturulan 

anket formunda demografik bilgiler ve modeldeki değişkenlere ait ölçekler kullanılmıştır.  

Bireylerin öz-şefkatlerini ölçmek için Neff (2003b)’in  Öz-Şefkat Ölçeği (Self-Compassion Scale) kullanılmıştır. 

Ölçek bu çalışmanın kavramsal bölümünde de bahsedildiği gibi  üç ana bölümden oluşmakla birlikte Neff 

ölçeğinde altı alt boyut belirlemiştir. Bu boyutlar şöyledir; 1. kendine nazik davranma (self-kindness), 2. 

kendini yargılama (self-judgement), 3. paylaşımların bilincinde olma (common humanity), 4. tecrit (isolation), 

5. bilinçlilik (mindfullnes) ve 6. farkındalık (over-ıdentification). Bu çalışmada yararlanılan anket formunda 

da bu 6 boyut yer almaktadır. Kendine nazik davranma boyutu 5 ifadeden, kendini yargılama boyutu 5 

ifadeden, paylaşımların bilincinde olma boyutu 4 ifadeden, tecrit boyutu 4 ifadeden, bilinçlilik boyutu 4 

ifadeden ve farkındalık boyutu 4 ifadeden oluşmakla birlikte ölçekte toplam 26 ifade yer almaktadır. Kendini 

yargılama, tecrit ve farkındalık boyutları olumsuz ifade içerdiğinden dolayı (yazarın uyarıları 

doğrultusunda), ifadeler ters kodlanarak analize hazırlanmıştır. Ölçekte “Acı çekerken kendime karşı nazik 

davranırım”, “Başarısızlıklarımı insan olmanın bir parçası olarak görmeye çalışırım”, “Yetersizliklerimi 

düşündüğümde kendimi dünyadan kopmuş ve izole edilmiş hissederim” gibi ifadeler yer almaktadır. 

Öz-şefkat ölçeğinde  “(1) Hemen hemen hiç bir zaman,..., (5) Hemen hemen her zaman” şeklinde 5’li Likert 

tipi bir derecelendirme yapılmıştır. 

 Bireylerin içsel motivasyonlarını ölçmek için Mottaz (1985), Brislin ve Diğ. (2005), Mahaney ve Lederer 

(2006)’in çalışmalarında kullandıkları ölçekler temel alınarak Dündar vd. (2007) tarafından geliştirilen İçsel 

Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 9 ifadeden meydana gelmektedir. Ölçekte “Yaptığım işle ilgili 

sorumluluğa sahibim”, “Kendimi işletmenin önemli bir çalışanı olarak görüyorum” gibi ifadeler yer 

almaktadır.  

İçsel motivasyon ölçeğinde “(1) Kesinlikle katılmıyorum,...,(5)Kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi 

bir derecelendirme yapılmıştır. 

Bireylerin iş tatminini ölçmek için Weiss ve Diğ. (1967) tarafından geliştirilen Minessota İş Tatmin Ölçeği Kısa 

Form’u (Short Form Minessota Job Satisfaction Questionnaire - SFMSQ) kullanılmıştır. Ölçeğin orijinalinde 

100 ifade olmakla birlikte kısa formunda 20 ifade yer almaktadır. Bu çalışmada kullanılan ifadelerden bazıları 

“Yaptığım işin beni her zaman meşgul etmesi bakımından”, Taptığım işin vicdani sorumluluk taşıma şansını 

bana vermesi bakımından”, “Bana garantili bir gelecek sağlaması yönünden yaptığım işten” şeklindedir. Bu 

ifadeler “(1) Hiç memnun değilim,...,(5) Çok memnunum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirme 

yapılmıştır. 

Ölçeklerin yanında katılımcılara; cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, faaliyet alanı ve çalışma süresi 

gibi demografik değişkenlerin yer aldığı 6 ifade yöneltilmiştir. Çalışmada kullanılan anket formunda 55 adet 

ölçek ifaleri ve 6 adet demografik değişken yer almakla birlikte toplam 61 ifadeye yer verilmiştir. 

Ayrıca çalışmada kullanılan her üç ölçek için de yazarlarından, ölçeklerini kullanıma dair izinler alınmıştır. 
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Araştırmanın evrenini Ankara’da özel sektör ve kamu kurumunda faaliyet gösteren kurumlar 

oluşturmaktadır. Söz konusu seçilen bu kurumlarda faaliyet gösteren kişi sayısı 403’tür. İlgili literatür 

tarandığında örneğin Tinsley ve Tinsley (1987; s.415)’e göre yaklaşık olarak toplamda 300 kişiye kadar her 

madde için 5-10 arası kişiye ulaşılmasını önermektedir. Ayrıca Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004; s.50) 500 evren 

büyüklüğü için 0.05 örnekleme hatasında 217 kişinin uygun olacağını ifade etmişlerdir. Bu bağlamda 

araştırma kapsamında 325 kişiye anket uygulanmış olup 9 anket eksik ve hatalı veriler içermesi nedeniyle 

analizlere dahil edilmemiş ve 314 anket formu üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde SPSS 23.0 programından yararlanılmıştır.  

Alan yazın incelendikten sonra oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de verilmiştir. Model incelendiğinde iş 

tatmini bağımlı değişken, öz şefkat bağımsız değişken ve içsel motivasyon da aracı değişkendir. 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Tablo 1’de katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, çalışma süresine ilişkin veriler 

bulunmaktadır. 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Özellikler 

  Sıklık Yüzde 

Cinsiyet Kadın 166 52,9 

Erkek 148 47,1 

 

 

 

Yaş 

18-29 Yaş 102 32,5 

30-39 Yaş 142 45,2 

40-49 Yaş 52 16,6 

50-59 Yaş 14 4,5 

60 Yaş ve üzeri 4 1,3 

Medeni Durum Bekâr 138 43,9 

Evli 176 56,1 

 

 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 9 2,9 

Ortaöğretim (Lise) 28 8,9 

Yüksek Okul 35 11,1 

Fakülte (Lisans) 172 54,8 

Lisansüstü 70 22,3 

 

 

Çalışma Süresi 

0-5 Yıl 128 40,8 

6-10 Yıl 74 23,6 

11-15 Yıl 46 14,6 

16 Yıl ve üzeri 66 21,0 

Faaliyet Alanı Özel 134 39.5 

Kamu 190 60.5 

 Toplam 314 100,0 

Tablo 1’de katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bazı önemli sonuçlara bakıldığında, katılımcıların % 

52.9’unu kadınların, %47.1’ni erkeklerin oluşturduğu görülmektedir. En fazla yaş gurubunun %45.2 ile 30-39 

yaş grubu olduğu, %32.5 ile 18-29 yaş grubunun takip ettiği görülmüştür. Eğitim durumunda en fazla payı 

%54.8 ile lisans mezunları göstermiştir. Diğer yandan çalışma süresinde en fazla olan katılımcı grubu 0-5 yıl 

çalışanlardan (%40.8) oluşmaktadır. Son olarak katılımcıların %60.5’ini kamuda çalışan, %39.5’ini ise özel 

sektör de çalışan bireyler oluşturmaktadır. 
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Tablo 2’de çalışmada kullanılan ölçeklere ilişkin Cronbach Alpha değerleri yer almaktadır. Cronbach Alpha 

değerinin Nunnally ve Bernstein (1994) kabul edilebilir içsel tutarlık sınırının 0.70’in üzerinde olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu bağlamda çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik açısından yeterli olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 2. Ölçeklerin Güvenirlikleri 

Ölçekler Cronbach Alpa İfade Sayısı 

Öz Şefkat 0.873 26 

İçsel Motivasyon 0.844 9 

İş Tatmini 0.915 20 

 

Tablo 3’te değişkenler arası ilişkilere bakıldığında, öz-şefkatle içsel motivasyon arasında pozitif yönlü anlamlı 

(r=0.189; p<0.05) bir ilişki olduğu görülmüştür. Öz-şefkatle içsel motivasyon arasındaki ilişki benzer şekilde 

Neff (2005; s.271)’in çalışmasında (r=0.30; p<0.01) pozitif ve anlamlı ve Aydıntan (2019: s.8)’ın çalışmasında 

(r=0.31; p<0.01) pozitif ve anlamlı olarak bulunmuştur. Ayrıca öz-şefkatle iş tatmini arasında pozitif yönlü 

anlamlı (r=0.202; p<0.05) bir ilişki olduğu görülmüştür. Öz-şefkat ile iş tatmini arasındaki ilişki benzer şekilde, 

Abacı ve Arda (2013: s.2243)’nın çalışmasında (r=0.446; p<0.01); Vaillancurt ve Wasylkiw (2019: s.5)’in 

çalışmalarında (r=0.41; p<0.01) pozitif ve anlamlı olarak bulunmuştur.  

Tablo 3. Değişkenler Arası İlişkiler 

 Öz Şefkat İçsel Motivasyon İş Tatmini 

Öz Şefkat 1,00   

İçsel Motivasyon 0.189* 1,00  

İş Tatmini 0.202* 0.624** 1,00 
*p<0,05     **p<0,01 
 

Diğer yandan içsel motivasyonla iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı (r=0.624; p<0.01) bir ilişki olduğu 

görülmüştür. İçsel motivasyonla ile iş tatmini arasındaki ilişki benzer şekilde, Doğan ve Aslan (2018: s.120)’ın 

çalışmalarında (r=0.419; p<0.01), Masvaure ve Diğ. (2014: s.494)’nin çalışmalarında (r=0.399; p<0.001) ) pozitif 

ve anlamlı olarak bulunmuştur. 

Tablo 3’teki korelasyon analizi sonucunda, “H1: Öz-şefkat ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

vardır”, “H2: İçsel motivasyon ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır” ,“H3: Öz-şefkat ile 

içsel motivasyon arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır” hipotezleri desteklenmiş ve kabul edilmiştir. 

Değişkenler arasındaki etkiyi ölçmek amacıyla regresyon analizi yapılmış ve elde edilen sonuçlar aşağıda 

Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Değişkenler Arası Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler Standart 

Regresyon 

Katsayıları 

Anlam

lılık 

(p) 

Std. 

Hata 

β 

Katsayı 

t 

Değer 

F  

Değer 

Modeller 

 0.263 0.011 0.102 0.202 2.564 6.575 Model 1 

 
0.701 0.000 0.070 0.624 9.951 99.020 Model 2 

 

0.113 

0.683 

0.176 

0.000 

0.083 

0.072 

0.087 

0.608 

9.540 

1.359 50.704 Model 3 

 
0.219 0.018 0.091 0.189 2.401 5.764 Model 4 

 

Tablo 4’te de görüldüğü üzere regresyon analizi neticesinde elde edilen sonuçlara bakıldığında model 1’de 

bağımsız değişken olan öz-şefkatin, bağımlı değişken olan iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkiye (p<0.05; 

β=0.202) sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca öz-şefkatte meydana gelen bir birimlik artış iş tatmininde 0.20 

birimlik bir artışa yol açmaktadır. 

Model 2’de bağımsız değişken olan içsel motivasyonun, bağımlı değişken olan iş tatminini anlamlı (p<0.01; 

β=0.624) bir şekilde etkilediği görülmüştür. Bununla birlikte içsel motivasyonda meydana gelen bir birimlik 

artış iş tatmininde 0.62 birimlik bir artışa neden olmaktadır. 
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Diğer yandan model 3’e bakıldığında bağımsız değişken olarak içsel motivasyon ve öz-şefkat modele birlikte 

dahil olduğunda bağımlı değişken olan iş tatmini üzerindeki etkisine bakılmıştır. İçsel motivasyon iş tatmine 

üzerine pozitif yönde anlamlı bir etki (p<0.01; β=0.608) gösterirken öz-şefkatin iş tatmini üzerinde anlamlı 

olmadığı (p>0.5; β=0.087) görülmüştür. Tablo 4’te de görüldüğü üzere öz-şefkatin iş tatmini üzerindeki 

etkisinde (model 1) Beta değeri 0.202 iken modele içsel motivasyon dahil edildiğinde Beta değeri 0.087’ye 

düşmüştür. 

Ayrıca öz-şefkat ile aracı değişken arasındaki ilişkiye de bakmakta yarar vardır. Bu durumda model 4’e de 

bakıldığında öz-şefkatin aracı değişken yani içsel motivasyon üzerine anlamlı (p<0.05; β=0.189) bir etki 

gösterdiği  bulunmuştur. Öz-şefkatte meydana gelen bir birimlik artış içsel motivasyonda 0.18 birimlik bir 

artışa neden olmaktadır.  

Buradan da anlaşılacağı üzere içsel motivasyon ve öz-şefkat modele birlikte dahil edildiğinde öz-şefkat 

etkisini yitirmiş; içsel motivasyon ve öz-şefkat ayrı ayrı değerlendirildiğinde iş tatmini üzerinde anlamlı bir 

etki göstermiştir. Bu bağlamda içsel motivasyon öz-şefkat ile iş tatmini arasında  tam aracı etkiye sahiptir ve 

H4 hipotezi desteklenmiş ve kabul edilmiştir. Çalışmada yer alan hipotezlerin özeti Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Özet Sonuçlar 

Yollar Hipotezler Sonuç 

Öz Şefkat → İş Tatmini H1 Desteklendi 

İçsel Motivasyon → İş Tatmini H2 Desteklendi 

Öz şefkat → İçsel Motivasyon H3 Desteklendi 

Öz Şefkat → İçsel Motivasyon (Aracı) → İş Tatmini H4 Desteklendi 

4. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışma, kamu ve özel sektörde çalışan bireylerin öz-şefkat ile iş tatmini arasındaki ilişkide içsel 

motivasyonun aracı olarak etkisini incelemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Daha önce yapılan çalışmalarda da 

görüldüğü üzere, bu çalışmada da öz-şefkatin iş tatmini etkilediği (Vaillancourt ve Wasylkiw, 2019; Sloane, 

2018; Moraes ve Diğ., 2015; Abacı ve Arda, 2013), yani öz-şefkati yüksek olan bireylerin iş tatmininin de yüksek 

olduğu; diğer yandan içsel motivasyonun iş tatminini etkilediği ve daha önce yapılan çalışmalarla örtüştüğü 

(Doğan ve Aslan, 2018; Masvaure ve Diğ., 2014; Rich, 2006; Huang ve Vliert, 2003; Lambert, 1991; Mottaz, 1985; 

Lawler ve Hall, 1970) görülmüştür. Ayrıca içsel motivasyonun da öz-şefkati etkilediği Neff (2005) ile Aydıntan 

(2019)’ın çalışmalarıyla desteklenmiştir. Bununla birlikte öz-şefkatin iş tatminindeki etkisine bakıldığında içsel 

motivasyonun tam aracılık ettiği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda “H1: Öz-şefkat ile iş tatmini arasında pozitif 

yönlü anlamlı bir ilişki vardır”, “H2: İçsel motivasyon ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

vardır”, “H3: Öz-şefkat ile içsel motivasyon arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır” ve “H4: İçsel 

motivasyon, öz-şefkat ile iş tatmini arasında aracı bir etkiye sahiptir” hipotezleri desteklenmiştir.  

Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde kamu ya da özel sektör farketmeksizin örgüt performansında 

kuşkusuz çalışanların iş tatminleri önemli bir etken olmaktadır. İş tatmini değerlendirilirken bireyin karşı 

karşıya kaldığı bazı olumsuz durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu durumları ortadan kaldırmak ve/veya 

en aza indirgemek için bir takım değerlendirmeler yapılabilir. Bu değerlendirmeler örgütle ilşkili olabileceği 

gibi bireyin kendisiyle de ilişkili olabilir. Bu çalışma bireyin örgütteki iş tatminini etkileyen unsurlardan 

birinin öz-şefkat olduğunu ortaya çıkarmıştır. Neff (2003a) tarafından “kişinin acı çekmek, başarısızlık ve 

yetersizlikler gibi deneyimlerin insani bir durum olarak kabul edilmesi gerektiğini ve bu durumlarla bilinçli 

bir şekilde baş edilmesi ve bu bağlamda da bireylerin kendilerini yargılama, eleştirme ve cezalandırmadan 

kaçınarak; kendine kibar, nazik ve anlayışla yaklaşması durumu olarak” tanımlanan öz-şefkat, çalışanların iş 

tatminleri üzerinde değerlendirildiğinde öz-şefkati yüksek olan bireylerin diğerlerine göre daha fazla 

işlerinden tatmin oldukları görülmüştür. Bu bağlamda yaşadığı olumsuz durumlar karşısında bireyin 

kendisini suçlaması, kendisine acımasızca yaklaşması yerine bu krizi rahat bir şekilde atlatabilmesi için bu 

durumun insani bir durum olduğu ve kendisine anlayışla yaklaşmasının faydalı olacağını bilmelidir. Bireyin 

kendisine şefkatle yaklaşması hem kendisi hem de çalışma arkadaşları için oldukça önemlidir. Çünkü 

kendisine şefkati olan birey diğerleriyle de empati kurabilir ve böylece çalışma ortamı daha rahat bir hale 

gelebilir dolayısıyla bu da iş tatminin artmasında etkili olmaktadır. 
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Diğer yandan iş tatminini etkileyen unsurlardan biri de içsel motivasyon olarak ortaya çıkmıştır. Deci 

(1971)’ye göre, bireyin içsel etkilerle ve kişisel merakına yönelik olarak ortaya çıkan içsel motivasyon, ceza ve 

ödül gibi dışsal etkilerden daha kalıcı olmaktadır. İçsel motivasyonu yüksek olan çalışan bireylerin iş tatmini 

konusunda daha etkin oldukları görülmüştür. Çalışma koşullarında bireylerin performansları para ödülü, 

terfi vb. gibi dışsal etkilerle sağlandığı gibi kişinin işini severek yapması, işine özel ilgi duyması gibi içsel 

motivasyonlarla da sağlanabilmektedir. Bu da kişinin bir bakıma örgüte bağlılığını artırabilir. Bununla birlikte 

içsel motivasyon değerlendirildiğinde öz-şefkati yüksek olan bireylerin içsel motivasyonlarında artış olduğu 

görülmüştür. Kendini yargılayan, kendine acımasızca yaklaşan bireylerin kendilerine anlayışla yaklaşan, 

farkındalığı yüksek olan bireylere göre içsel motivasyonları düşüktür. Tüm bunlar değerlendirildiğinde 

çalışanların iş tatminlerinin artması dolayısıyla örgütsel performansını artırması (yöneticilerin beklentisinin 

bu yönde olduğu) düşünüldüğünde örgütte yer alan bireylerin ve yöneticilerin kişilerin motivasyonlarına ve 

kendilerine daha anlayışla -dolayısıyla iş arkadaşlarına da anlayışla yaklaşması- yaklaşmasının önemi 

anlaşılmalıdır. Bu çalışmada öz-şefkatin cinsiyet, yaş, eğitim durumu, vb. gibi demografik değişkenler 

üzerindeki etkisi üzerinde durulmamıştır, ancak gelecek çalışmalarda bu değişkenler de konuya dahil 

edilebilir. 
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turizm işletmeleri açısından hizmet kalitesi, imaj ve davranışsal niyet kavramları önemli hale 

gelmiştir. Bu çalışmanın amacı konaklama işletmelerinde iç müşterilerin algıladığı hizmet 

kalitesinin davranışsal niyetlerine etkisinde, otel imajının aracılık rolünü tespit etmektir.  

Yöntem – Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı 111 otel işletmesi 

oluşturmaktadır. Tesadüfi örnekleme göre yapılan anketler toplamında 270 anket 

değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmada Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1988) tarafından 

oluşturulan algılanan hizmet kalitesi ölçeği (SERVQUAL), Kayaman ve Araslı (2007) tarafından 

uyarlandığı şekliyle kullanılmıştır. Ayrıca Clemes, Wu, Hu ve Gan’in (2009) çalışmasındaki 

davranışsal niyetler ölçeği ve Lee’nin  (2003) çalışmasındaki algılanan otel imajı ölçeğinden 

yararlanılmıştır. 

Araştırmaya dahil edilen katılımcıların, hizmet kalitesi, davranışsal niyetler ve otel imajı algısı ile 

bireysel özellikler ve çalışılan pozisyon arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için 

“ANOVA”, “t-testi”, farklılığın hangi gruplar arasında gerçekleştiğini görmek için “Tukey testi”, 

hizmet kalitesinin davranışsal niyetler üzerindeki etkisinde otel imajının aracılık rolünü ortaya 

koymak için hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. 

Bulgular – Elde edilen sonuçlar çerçevesinde hizmet kalitesinin davranışsal niyetler üzerinde 

istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisinin bulunduğu, hizmet kalitesi algısı ile otel imajı arasında ise 

anlamlı bir etkileşimin varlığı tespit edilmiştir. Bunun yanında otel imajı aracı değişkeni ile 

davranışsal niyetler bağımlı değişkeni arasındaki etki anlamlı olarak saptanmıştır. Ayrıca elde 

edilen bulgular sonucunda araştırmanın amacı olan hizmet kalitesinin davranışsal niyetlere 

etkisinde otel imajının aracılık rolü ortaya konulmuştur.  

Tartışma – Konaklama işletmeleri işletmeye rekabet üstünlüğü sağlayacağı düşünülen,  çalışanların 

hizmet kalitesi algısı, davranışsal niyetler algısı ve otel imajı algısı önemsenmelidir.  
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Purpose – Associated with the globalization,the concepts of service quality, image, behavioral 

intentions have become important for the tourism enterprises in the environment of rapidly growing 

and competitive in the tourism sector. Within this scope, the study aimed to determine the mediating 

role of the perceived hotel image in the effect of the perceived service quality of the employees in 

the accommodation establishments on their behavioral intentions. 

Design/methodology/approach – The research population consists of a hundred and eleven 4 or 5 

stars hotel establishments operating in Istanbul. A total of 270 questionnaires were evaluated in the 

surveys conducted according to random sampling. In the study, the perceived service quality scale 

(SERVQUAL) which was used by Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) was used as adapted by 

Kayaman and Araslı (2007). In addition, behavioral intentions scale in the study of Clemes, Wu – 

Hu and Gan (2009) and the perceived hotel image scale in Lee’s (2003) study were used.  

 “ANOVA, t-test” was carried out  to determine whether there is a significant difference between 

the quality of service, behavioral intentions and hotel image perception of the participants included 

in the research and individual characteristics and the position studied,’’Turkey Test’’ was carried 

out to see between which groups the diffirence occured. Hierarchical regression analysis was 
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 conducted to reveal the mediating role of the hotel image in the effect of service quality on behavioral 

intentions, which is the main purpose of the research. 

Findings – Within the framework of the obtained results, it was determined that service quality has 

a statistically significant effect on behavioral intentions, and there is a significant interections 

between service quality perception and hotel image. In addition to this, the effect between the hotel 

image tool parameter and the behavioral intentions dependent parameter was found to be 

significant. Moreover, as a result of obtained findings, the mediating role of the hotel image in the 

effect of service quality, which is the aim of the research, on behavioral intentions was revealed. 

Discussion – Employees' perception of service quality, behavioral intentions and hotel image 

perception, which are thought to provide a competitive advantage to the accommodation business, 

should be taken into consideration. 

 

GİRİŞ 

Küreselleşmenin etkisiyle rekabetin hızla arttığı hizmet sektöründe, işletmelerin başarıyı yakalayabilmesi için 

müşterilerine karşı değer yaratması gerekmektedir. İnsanların yaşam tarzlarında meydana gelen değişme,  

çalışma koşullarındaki iyileşme ve yaşam standartlarında ortaya çıkan yükselme, müşterilerin beklentilerinde 

farklılaşmalara neden olmaktadır. Bunun sonucunda, “hizmet kalitesi” kavramı sektörde yer alan 

organizasyonların üzerinde önemle durması gereken bir konu olmuştur. Bununla birlikte içinde yaşanılan 

toplumun önemli bir parçası olan işletmelerin toplumun gözünde iyi bir imaja sahip olmaları ve toplumun 

desteğini kazanmaları çok önemli bir hale gelmiştir (Çabuk vd., 2013: 96).  

Davranışsal niyetler kavramı müşterilerin satın almış oldukları ürüne veya hizmete ya da ürünün nihai 

kullanıcısına ulaştırılmasını sağlayan işletmeye yönelik geri bildirime ilişkin tutumlar olarak ortaya 

çıkmaktadır (Sarıışık, 2015:29). Bireyin davranışta bulunma niyeti ile gösterdiği performans arasında olumlu 

bir ilişki bulunmaktadır (Ajzen, 1991:183; Baş ve Artuğer, 2018:761). 

Turizm sektörü Türkiye’deki önemli sektörlerinden biridir. Turizm; “tatil, dinlenme, eğlenme, gezme ve 

görme amacıyla sürekli yaşanılan yer dışına seyahat gerçekleştirme ve bu sürede yapılan geçici konaklama 

faaliyetidir” (Kozak vd.,1997:2-3). Teknolojide yaşanan gelişmeler ve küreselleşme, hizmet endüstrisinde 

önemli bir yere sahip olan turizm sektöründe de etkisini göstermiştir. Turizm sektörünün en önemli 

ögelerinden olan konaklama işletmelerinde son zamanlarda gözlenen büyüme ve giderek artan rekabet 

ortamı, yeni müşteri kazanmanın yanı sıra mevcut müşterileri de elde tutmayı önemli hale getirmiştir. Tüm 

bu gelişmeler konaklama işletmelerinde kalitenin artırılması çabasını hızlandırırken aynı hizmeti sunan ve 

benzer özellikler gösteren bu işletmelerin kalite kavramı dışında belirgin bir imaja sahip olmalarını da 

gerektirmiştir. Yapılan çalışmalar (Sirgy vd., 1997 ve Lee, 2003) neticesinde otel imajı bileşenleri olan kurumsal 

kimlik,  fiziki yapının yeterliliği ile çalışanların ve sunulan hizmetlerin kalitesinin müşteri memnuniyeti ve 

müşteri sadakati üzerinde önemli derecede etkili olduğu ortaya konulmuştur (LeBlanc ve Nguyen,  1996:37; 

Lee, 2003:424). 

Literatür incelendiğinde konaklama işletmelerinde hizmet kalitesi, davranışsal niyetler ve otel imajı 

kavramlarının daha çok dış müşteriler açısından ele alındığına rastlanmaktadır. Çabuk vd., (2013), Timur 

(2015), Sarıışık (2014), İlban vd., (2016), Silik ve Ünlüönen, (2018) tarafından yapılan çalışmalarda dış 

müşterilerin hizmet kalitesi algısı, davranışsal niyetler ve algılanan otel imajının incelendiği görülmektedir. 

Bunun yanında iç müşteriler olarak değerlendirilen çalışanlar açısından bu kavramların ele alındığı 

araştırmaların daha az olduğu görülmektedir. Bu nedenle hizmet sunumunda rol alan, müşterilerle etkileşim 

halinde bulunan çalışanların hizmet kalitesi, davranışsal niyetler ve otel imajı algılarının incelenmesinin 

önemli olduğu düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmada konaklama işletmelerinde çalışanlar 

(işgörenler ve yöneticiler) tarafından algılanan hizmet kalitesinin davranışsal niyetlere etkisinde yine 

çalışanlar gözünden algılanan otel imajının aracılık rolünün olup olmadığının tespiti amaçlanmıştır. Otel 

işletmeleri için sunulan hizmetlere ilişkin beklentilerin artması, deneyimlerin zenginleşmesi, satın alma 

davranışlarının teknolojinin gelişmesi ile farklılıklar göstermesi, imaj ve marka odaklı rekabetin artması gibi 

hususlar bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.  
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Algılanan Hizmet Kalitesi 

Hizmet kalitesi kavramı ilk olarak 1960’lı yıllarda ortaya çıkmıştır (Godfrey, 1999:26 ). 1980’li ve 1990’lı yıllar 

hizmet kalitesinin öneminin daha çok vurgulandığı, özellikle imalat sektöründe ürün kalitesinin hizmetleri de 

içerecek şekilde tanımlandığı bir dönemdir. Bu dönemde özellikle Parasuraman vd., (1985), Cronin ve Taylor 

(1992) tarafından hizmete ilişkin yapılan araştırmalar ön plana çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde 

hizmet kalitesine ilişkin teorik bilgileri ampirik çalışmalarla destekleyerek modeller geliştirilmiştir. Bu 

çalışmalar daha sonraki yıllarda hizmet kalitesine ilişkin çalışmalarda kavramsal ve teorik bilgiler açısından 

araştırmacılara yararlı olmuştur (Prakash ve Mohanty, 2011:2).  

Hizmet kalitesine ilişkin literatürde birçok farklı şekilde tanımlama yapıldığı görülmektedir. Parasuraman 

vd., (1985) hizmet kalitesini; “müşterilerin, hizmet algıları ve beklentileri arasındaki farkın derecesi ve yönü” 

olarak tanımlamıştır. Zeithaml vd., (1990) hizmet kalitesini “müşterilerin beklentileri veya arzuları ile onların 

algıları arasındaki tutarsızlık derecesi" olarak ifade etmiştir. Grönroos (1990) tarafından yapılan hizmet kalitesi 

tanımı ise “tüketici algılarında oluşan değerlendirme sürecinin bir sonucudur” şeklindedir (Grönroos, 1984:36, 

Parasuraman vd., 1985:45; Zeithaml vd., 1990:16). 

Parasuraman vd., (1985) tarafından hizmet kalitesine yönelik  üç ortak nokta ifade edilmiştir. Bunlar; 

• Tüketiciler açısından hizmetin kalitesini değerlendirmek mamul kalitesini değerlendirmekten daha 

zordur. 

• Tüketicilerin hizmet kalitesi algısı, gerçekleşen hizmet performansı ile beklentilerinin karşılaştırılmasının 

bir sonucudur. 

• Kaliteye yönelik değerlendirme sadece hizmet çıktısına bakılarak değil, hizmet sunum sürecinin de  

değerlendirilmesini kapsamaktadır (Parasuraman vd., 1985:53; İlban vd.,2016:183). 

Bu tanımlamalardan yola çıkarak hizmet kalitesi kavramı, müşterinin hizmete karşı tutumu olarak 

değerlendirilmektedir. Tutuma dayalı kavramsallaştırma sadece hizmetin öznitelikleri üzerindeki 

performansının değerlendirilmesidir (Cronin ve Taylor, 1992:55). Dolayısıyla hizmetlerin müşterilerin 

beklentilerini ne derece karşıladığı önemlidir. Bu nedenle literatüre bakıldığında “hizmet kalitesi” kavramı 

yerine “algılanan hizmet kalitesi” kavramının kullanıldığı görülmektedir. 

Zeithaml vd. (1996) tarafından “algılanan hizmet kalitesi; verilen hizmetin eksik veya fazlalığına ilişkin 

müşterilerde oluşan genel izlemler” şeklinde ifade edilmektedir. Bununla birlikte müşterilerin hizmet kalitesi 

algısı, işletmelerin rekabet gücü ve düzeylerini etkileyen önemli bir unsurdur. Bu sebeple hizmet kalitesi, 

müşteri algılarının oluşmasında en önemli faktördür ( Zeithaml vd., 1996:33).  

Parasuraman vd. (1985) tarafından beklenen hizmetin algılanan hizmetten daha büyük olması durumunda 

kalite algısının tatmin edici olmadığı; beklenen hizmetin algılanan hizmete eşit olduğu durumlarda algılanan 

hizmet kalitesinin tatmin edici olduğu; beklenen hizmetin algılanan hizmetten küçük olduğu durumlarda 

algılanan kalitenin tatmin edici olduğu ifade edilmiştir.  

Hizmet sektöründe müşteriler tarafından pek çok faktör göz önünde bulundurularak kalite değerlendirmekte 

ve beklenilen hizmet ile sunulan hizmet arasında karşılaştırma yapılmaktadır. Burada önemli olan müşteriler 

tarafından hizmet kalitesi algısının yüksek olarak değerlendirilmesidir. Bu açıdan beklenen kalite ile algılanan 

kalite arasında negatif bir fark olması algılanan hizmet kalitesinde olumsuzluğu, beklenen kalite ile algılanan 

kalite arasında pozitif bir fark olması ise algılanan hizmet kalitesindeki olumlu durumu ifade etmektedir 

(Organ ve Soydaş, 2012:66).  

Hizmet işletmelerinin, müşteri beklentilerini anlayabilmeleri ve müşterilerin kendilerini nasıl 

değerlendirdiğini öğrenmeleri için verdikleri hizmetin kalitesini ölçmeleri bir zorunluluktur  (Yılmaz vd., 

2007:300). Ancak hizmetin soyut, dayanıksız ve değişken özellikte olması nedeniyle hizmet kalitesini ölçmek 

oldukça zordur (Banar ve Ekergil, 2010:43; Yılmaz vd., 2007:300). Hizmet kalitesini ölçmek amacıyla GAP 

modeli, SERVQUAL, SERVPERF, Grönroos modeli, veri zarflama analizi gibi çeşitli araçlar bulunmaktadır 

(Hotamışlı ve Eleren, 2011:222). SERVQUAL ölçeği hizmet kalitesini ölçmek için en sık kullanılan ölçektir 

(Filiz, 2009:76). 
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SERVQUAL ölçeği beklenen hizmet kalitesi ile gerçekleşen performans arasındaki farktan yola çıkılarak 

belirlenmiştir. SERVQUAL ölçeğinin hizmet kalitesini belirlemek üzere bir çok çalışmada kullanıldığı 

görülmektedir  (İlban vd., 2016:182; Akbaba ve Kılınç, 2001:166-167). Konaklama işletmelerinde Kement vd. 

(2019),  Fettahlıoğlu (2016), Eleren (2007) tarafından yürütülen çalışmalarda da SERVQUAL ölçeğinden 

faydalanılması söz konusudur. 

Parasuraman vd., (1990) genel olarak hizmet sağlayan organizasyonlarda  hizmet kalitesini ölçerken kaliteyi 

5 boyutta ele almıştır. Organizasyonlar tarafından hizmet sunumunda yararlanılan araç, gereç, üniformalar 

vb. fiziksel unsurlar fiziksel boyutu, üstlenilen hizmetin gerçekleştirilmesi güvenilirlik boyutunu, hizmet 

sunumunun kısa sürede gerçekleştirilmesi heveslilik boyutunu, işgörenlerin bilgi düzeyleri ve müşterilere 

karşı davranışlarında nezaketli olmaları güven boyutunu ve işgörenler ile müşteriler arasında olumlu ilişkiler 

geliştirilebilmesi  ile kendilerini müşterilerin yerine koyabilmeleri ise empati boyutunu oluşturmaktadır 

(Zeithaml vd., 1990:176). 

Hizmet kalitesini değerlendirmek için Parasurman vd., (1985)  tarafından yapılan çalışmada hizmet kalitesinin 

ölçülmesinde müşterilere odaklanılarak müşteri merkezli değerlendirme yapmanın doğru bir bakış açısı 

olduğu ifade edilmektedir. Fakat hizmet kalitesinin etkin olarak ölçülebilmesi için başta işgörenler olmak 

üzere hizmet sunanların fikirlerinin ve değerlendirmelerinin hizmet alanların ki kadar önemli olduğu ortaya 

konulmuştur (Nakip vd., 2006:377). Devabakan ve Arısan, (2016), Hoffman ve Ingram (1992) tarafından 

yapılan araştırmada, hizmet kalitesi açısından işgören ve müşteri arasındaki iletişim ve etkileşimin son derece 

önemli olduğu vurgulanmıştır. Böylelikle işletmelerin hizmet kalitesi konusunda çalışanların bakış açısına da 

yoğunlaşması gerektiği önerilmiştir (Giritlioğlu, 2013:331-332). Devabakan ve Arısan, (2016), tarafından 

yapılan çalışmada, hizmet sektöründe yer alan sağlık işletmelerinde çalışanların sunulan hizmetlere yönelik 

kalite algısının ortaya konulmasının, sunulan hizmetlerin kalitesinin tekrar gözden geçirmesi ve düzeltici 

önlemlerin alınması açısından işletme yöneticilerine önemli ipuçları sağlayacağı ortaya konulmuştur. Ayrıca 

Tsang ve Qu (2000) ve Coyle ve Dale  (1993), tarafından yapılan çalışmalarda konaklama işletmelerinde 

çalışanların ve müşterilerin hizmet kalitesi algısının karşılaştırılarak değerlendirildiği görülmektedir. 

İç müşteriler bir işletme içindeki tüm çalışanlar olarak kabul edilmektedir. Ayrıca işletme içerisinde her 

çalışanın aynı zamanda diğer çalışanların tedarikçisi ve müşterisi olduğu belirtilmektedir. Wieseke vd. (2009), 

Ene (2013) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde iç müşterilerin işletmenin dış müşterileri üzerinde çok 

önemli etkiye sahip oldukları, müşteri memnuniyeti ve bağlılıklarında önemli rol oynadıkları ortaya 

konulmuştur (Uygun vd., 2013:134, Demirel ve Güner, 2015:3; Bouranta vd., 2005:349; Mohr-Jackson, 

1991:457).Konaklama işletmelerinde hizmet sunumlarının çoğu işgörenler tarafından gerçekleştirildiği için 

hizmet kalitesinin yüksek olması çalışanların verimlilikleri ve memnuniyeti ile doğru orantılı olarak 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle otel işletmelerinde işgörenlere yapılacak yatırımların onların 

memnuniyetlerini artırmaya yönelik olması hizmet kalitesinin artmasına ve bununla birlikte işletmenin 

karlılığına da olumlu katkı sağlayacağı ifade edilmektedir (Davras ve Bilgiç, 2019:1094). 

Son yıllarda önemi giderek artan konaklama işletmeleri, hizmet sektörü içerisinde önemli bir yere sahiptir. 

Algılanan hizmet kalitesinin olumlu ve yüksek olması hizmet sektörü açısından giderek önemini 

artırmaktadır. Bununla birlikte turizm sektöründe önemli çekim unsurları bulunan destinasyonlarda hem 

olumlu imaj algısına hem de sürdürülebilir bir destinasyona sahip olabilmek için sunulan hizmetlerin kalite 

algısının yüksek olması önemlidir (Öztürk ve Şahbaz, 2019:2964). Küreselleşmeyle birlikte ulaşım ve iletişim 

araçlarının gelişmesi dünya üzerinde kitlelerin hareketini artırmış,  bu durum ülke ekonomilerinin turizmden 

elde ettikleri gelirlerin artmasına sebep olmuştur. Turizm sektöründe sadece yatırım yapmak suretiyle gelişme 

sağlanamaz. Aynı zamanda sektörde uzmanlaşmanın, eğitimin ve müşteri memnuniyetinin yer aldığı kalite 

yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması da gerekmektedir. Ayrıca hizmet kalitesinin ölçülerek 

buna bağlı gerçekleştirilen yapılanma, planlama ve eğitim faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Eleren, 

2009:396). 

Müşteri memnuniyeti, müşterinin işletmeye tekrar geleceğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

İşletmeden memnun olarak ayrılan bir müşterinin işletmeye tekrar geleceğine ilişkin bir kesinlik 

bulunmamasına karşın, işletmeden memnun kalmadan işletmeden ayrılan bir müşterinin işletmeye tekrar 

gelmeyeceği kesindir (Kozak, 1996:52; Öztürk ve Seyhan, 2005:171). Müşterilere hizmet sunarken kurulan 

olumlu ilişkiler, oluşturulan güven ve kendini özel hissetme duygusu müşterinin işletmeye sadakatini ve 
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dolayısıyla hizmeti tekrar satın alma kararını sağlayabilecektir (Arlı, 2013:62). Konaklama işletmelerinde 

müşterinin memnun olarak işletmeden ayrılması, işletmelere finansman ve pazarlama maliyetleri açısından 

üstünlük sağlayabilecektir. Bu noktadan yola çıkarak hizmet kalitesinin ölçümünün tüm işletmeler tarafından 

dikkate alınması ve gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla “SERVQUAL” gibi hizmet kalitesi ölçüm 

modelleri geliştirilmiştir. SERVQUAL modeli sadece turizm sektöründe değil birçok hizmet sektöründe de 

kullanılmaktadır (İlban vd., 2016:182).  

Araştırmalarda kullanıldığı ilk dönemlerde tüm hizmet türlerinde hizmet kalitesini değerlendirirken birbirine 

çok yakın ölçütler kullandıkları için bütün hizmet işletmelerinde uygulanabilecek standart bir ölçek olarak 

kabul edilmiştir. Fakat daha sonraları hizmet sektörünün çeşitli alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarda 

SERVQUAL ölçeğine yönelik eleştiriler yapılmıştır. Yapılan eleştiriler SERVQUAL ölçeğinin hizmet 

kalitesinin ölçülmesinde önemli bir araç olmasına rağmen, tüm hizmet işletmelerinin kalitesini ölçmeye 

yönelik bir ölçek olamayacağı yönündedir. Bu nedenle SERVQUAL ölçeği avantajları ile birlikte dezavantajları 

da olan bir ölçek olarak değerlendirilmektedir (Ertürk,2017:553) SERVQUAL ölçeği literatürde genel kabul 

görmüş bir ölçek olması nedeniyle bu çalışmada tercih edilmiştir. 

1.2. Davranışsal Niyetler 

Ajzen (1991) davranış ve niyet kavramlarından yola çıkarak bugünkü davranışsal niyet kavramının ortaya 

çıkmasında önemli rol almıştır. Ajzen  (1991), planlanmış davranış teorisine dayanan davranışsal niyet 

kavramını, “bireylerin davranışlarını gerçekleştirme veya gerçekleştirmemesinin kendi irade ve 

kontrollerinde olmasıdır” şeklinde tanımlamaktadır. Planlanmış davranış teorisi, mantıklı eylem teorisinin bir 

uzantısıdır. Planlı davranış teorisinin merkezinde bireyin bir davranışı gerçekleştirme niyetinin olup olmadığı 

bulunmaktadır. Niyetler, bireylerin davranışları gerçekleştirmek için çabalamaya ne ölçüde istekli 

olduklarının ve ne ölçüde çaba gösterdiklerinin bir göstergesidir. Bireyin davranışta bulunma niyeti ne kadar 

güçlü ise gösterdiği performans da aynı oranda yüksek olacaktır (Ajzen, 1991:183; Baş ve Artuğer, 2018:761). 

Smith vd. (1999)  davranışsal niyet kavramını ekonomik ve sosyal davranışlar olmak üzere iki yönden ele 

alınmıştır. Ekonomik yönden davranışsal niyet; tekrar satın alma, daha fazla ücreti ödemeye razı olma ve 

firma sadakati gibi işletmeleri parasal açıdan etkileyen tüketici davranışları olarak değerlendirilmektedir. 

Sosyal davranışlar yönünden bakıldığında da mevcut ve potansiyel müşterileri olumlu veya olumsuz olarak 

etkileyen şikayet ve sözel iletişim gibi tutumlar olarak ifade edilmektedir (Lyon ve Powers, 2004:115; Varinli 

ve Çakır, 2004:36). Lin ve Hsieh (2005) ise davranışsal niyeti, tüketicilerin işletmeden hizmet almayı 

sürdürecekleri veya işletmeyi terk edecekleri bir gösterge olarak değerlendirmektedir (Akkılıç ve Varol, 

2016:18).   

Literatüre bakıldığında davranışsal niyetler ile ilgili çalışmalarda davranışsal niyetlerin farklı boyutlarda ele 

alındığı görülmektedir. Cronin vd. (2000) tarafından yapılan çalışmada davranışsal niyetler;  “işletmeye sadık 

kalma, başkalarına olumlu tavsiyelerde bulunma, işletmeye daha fazla para harcama” gibi üç boyutta 

incelenmiştir. Bush vd. (2004) ise, davranışsal niyetleri; “şikayet davranışı, olumlu duyurum ve marka 

sadakati” olmak üzere üç boyutta ele almıştır. Fakat davranışsal niyetlere ilişkin Chen (2008), Varki ve Colgate 

(2001) tarafından yapılan çalışmalarda davranışsal niyetlerin tekrar tercih etme ve başkalarına tavsiye etme 

olarak iki boyutta ele alındığı görülmektedir (Chen, 2008 ; Varki ve Colgate, 2001; Bush vd., 2004; Akkılıç vd., 

2014). 

Konaklama işletmelerinde en önemli hizmet sağlayıcılar işgörenlerdir. Bu nedenle hizmet kalitesini 

arttırmada ve müşteri tatminini sağlamada işgörenlerin müşteriye karşı sergilediği tutum ve davranışları ile 

iletişim ve etkileşimi oldukça önem arz etmektedir (Avcı ve Sayılır, 2006:133). Öte yandan işletmelerde 

sunulan hizmetin iç müşteriler ve dış müşteriler tarafından nasıl algılandığı önemlidir. Bir işletmede iç ve dış 

müşterilerce hizmetin algılanmasına ilişkin farklılık söz konusu olabilir. Bu farklılığın nereden 

kaynaklandığının belirlenmesi, hizmet kalitesinin artırılması için öncelikle üzerinde durulması gereken 

hususları ortaya koyacaktır (Brady vd.,2002:17). 

Konaklama işletmelerinde hizmet alan müşterilerin tekrar işletmeye gelmelerini sağlamak zor bir süreçtir. Dış 

müşterinin hizmet aldığı konaklama işletmesini tekrar tercih etmesi ve işletmeyi başkalarına tavsiye etmesi 

davranışı dış müşteri memnuniyeti olarak değerlendirilmektedir (Han ve Back, 2007:6-7).  Bu süreçte 

hizmetlerin soyut olması, üretildiği anda tüketilmesi özelliği ve çalışanların üretime aktif olarak katılması 
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nedeniyle işletmelerin müşteri memnuniyetini sağlamaları iç müşterilerin yani çalışanların da 

memnuniyetlerini gerektirmektedir (Şirin ve Aksu, 2016:532-533). Çünkü dış müşterilerin memnuniyeti, iç 

müşterilerin memnuniyetinden geçmektedir  (Bulut, 2011:392). 

1.3. Algılanan Otel İmajı 

Fransızca kökenli olup Türkçe karşılığı “imge” olan imaj; Türk Dil Kurumu tarafından “zihinde tasarlanan ve 

gerçekleşmesi özlenen şey, hayal” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu Sözlüğü, 2020). 

Literatüre bakıldığında imaj ve kurumsal imaj kavramlarına ilişkin çok sayıda tanım bulunmaktadır. Çetin ve 

Tekiner (2015) tarafından kurumlar açısından imaj kavramı; “bir kurumun aynı faaliyette bulunan 

kurumlardan ayrılmasına sebep olan ve farklılıklarını ortaya çıkaran unsur” şeklinde tanımlanmaktadır 

(Çetin ve Tekiner; 2015:419). Kurumsal imaj ise “kamuoyunun zihninde organizasyona yönelik oluşan 

tecrübe, inanç, duygu, bilgi ve izlenimlerin tamamıdır” (Nguyen ve Leblanc, 2002:243; Sabuncuoğlu, 2004:66; 

Karakoç ve Bolat, 2005:206-207). Başka bir tanıma göre  “işletmenin iletişim halinde olduğu kişilerin algıları 

sonucunda ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz düşüncelerdir” (Ayhan ve Karatepe, 2000:176). 

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde müşterilerin diğer sektörlerdeki gibi hizmeti 

satın almadan önce deneme veya test etme şansı bulunmamaktadır (Bahar ve Kozak, 2005:146). Ayrıca otel 

işletmeleri sunmuş oldukları ürün ve hizmetleri müşterilerin ayağına götüremezler, müşteriler hizmeti almak 

için hizmetin verildiği yere gider. Böylece otel müşterisinin yaşayacağı tecrübe, müşterinin zihninde otel 

imajının oluşmasına neden olmaktadır (Durna ve Dedeoğlu, 2013:32). Bu sebeple müşterilerin bir konaklama 

işletmesini ziyaret etme ve o işletmeden hizmet satın alma kararı vermelerinde, müşterilerin zihinlerinde 

ortaya çıkan imajın etkisi bulunmaktadır (Gray ve Balmer, 1998:698; Nguyen, 2006:228). 

Hizmet sektörüne yönelik yapılan son çalışmalar, farklı hizmet sektörlerinde kurumsal imaj ve itibarın 

müşteri sadakatinin önemli belirleyicisi olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca otel imajının ise müşteri 

sadakatini etkileyen müşteri memnuniyetinin öncüsü olduğu sonucuna varılmıştır (Lai, 2019:111). 

Hizmetlerin kaliteli olarak algılanmasında, hizmet sunucu ile hizmeti alan müşteri arasındaki etkileşimin ve 

kurmuş oldukları uyumlu iletişimin rolü çok büyüktür. Satıcı ve alıcı arasındaki bu bağlantının 

sağlanmasında, işletmenin işgörenleri önemli rol oynarlar. İşgörenler, hizmetin müşteriye ulaştırılması 

esnasında işletmenin fiziksel unsurları ile hizmetin yapısına ilişkin bilgiler vermektedir. Ayrıca, işgörenler 

giyimleri, kişisel görünümleri, tutum ve davranışlarıyla müşterilerin hizmet algılarını etkilemektedir (Öztürk, 

2002:21). 

İşletme imajı oluşturabilme sürecinde fiziksel unsurların görünümü, reklam, medya, çıkar grupları ve halkla 

ilişkiler, sponsorluk, müşterilerle ilişkiler, çeşitli organizasyon faaliyetleri önemli rol oynamaktadır (İbicioğlu 

ve Avcı, 2003:30; Rittichainuwat Qu ve Brown, 2001:84). Aynı hizmeti sunan işletmeler için bu rekabetçi 

ortamda müşterilerin zihninde otel imajının oluşmasına, işletmeye daha fazla değer kazandırılması ve hizmet 

kalitesinin geliştirilmesi gibi faktörler katkı sağlar (Kandampully ve Suhartanto, 2000:346-347). Bir işletmeye 

güçlü bir “işletme imajı” kazandırabilmek için iyi bir imaj yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda 

işletmelerin başarıya ulaşmaları için ürün, marka, şirket, sektör, ülke veya kullanıcı imajlarını birlikte ele 

almaları ve yönetmeleri gerekmektedir (Çerik ve Erkmen, 2006:29-30). 

Emek yoğun işletme olan konaklama işletmelerinde ağırlıklı olarak hizmet üretilmesi nedeniyle kurumsal 

imajın oluşturulmasında işletmenin en üst kademe yöneticisinden, en alt kademe işgörenine kadar tüm 

çalışanların tutum ve davranışlarının önemli etkileri bulunmaktadır. Ayrıca müşterilerle yüz yüze yakın 

ilişkilerde bulunan işgörenler kurumu temsil etmekte ve kurum imajını hedef kitleye olumlu veya olumsuz 

olarak yansıtmaktadır (Karakoç ve Bolat., 2005:209). 

Literatürde başta işgörenler olmak üzere çalışanların işletmenin kurum imajına etkisini inceleyen çalışmalara 
(Nguyen ve LeBlanc, 2002; Nguyen, 2006; Karakoç ve Bolat, 2005) rastlanmaktadır. Nguyen ve LeBlanc (2002) 

tarafından sigorta ve otel işletmelerinde yapılan araştırmada, çevresel faktörler ile çalışanların işletme imajı 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, hem sigorta hem de otel işletmelerinde 

çalışanlar, çevresel faktörlere göre imaj için daha belirleyici bir unsur konumunda olduğu ifade edilmiştir. 

Ayrıca Nguyen (2006) tarafından otel işletmeleri ve seyahat acenta müşterileri üzerine yapılan araştırmada, 

hizmet sunanlar ile müşterilerin işletme imajı üzerindeki etkisi incelenmiş ve hem otel işletmeleri hem de 

seyahat acentalarında müşterilerin ve çalışanlarının işletme imajını olumlu etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır 
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(Durna ve Dedeoğlu., 2013:35). Ayrıca Karakoç ve Bolat (2005) tarafından yapılan çalışmada “otel 

işletmelerinde işgörenlerdeki kurumsal imaj algısının halkla ilişkiler uygulamalarıyla olan ilişkisi ve hedef 

kitleye yansıyan etkisi” incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular sonucunda otellerdeki işgörenlerin 

kurum imajı algısının hedef kitleyle olan ilişkilerini etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca işgörenlerin iş ilişkileri 

esnasında hedef kitleye bu durumun yansıdığı hatta hedef kitlede işletme ile ilgili olumsuz bir kurum imajı 

oluşturabileceği sonucuna varılmıştır (Karakoç ve Bolat, 2005:228). 

Yoğun rekabet ortamında hizmet sunan konaklama işletmelerinin rekabet üstünlüğü elde etmeleri için işletme 

çalışanlarına önemli görevler düşmektedir. İşletmede iç müşteri olan işgören ve yöneticilerin öncelikle kendi 

bakış açılarıyla işletmenin hizmet kalitesini değerlendirmesi gerekmektedir. Öte yandan işletmenin iç 

müşterilerinin elde etmiş olduğu hizmet kalitesi algısı neticesinde, işletmeyi çevresindeki insanlara tavsiye 

etmesi, potansiyel bir müşteri olarak işletmeyi tekrar tercih etme niyeti geliştirmesi önemlidir. Bu durumun iç 

müşterilerin iletişim halinde bulunduğu dış müşterilere karşı tutum ve davranışlarına yansıyacağı 

düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada, iç müşterilerinin işletmeye yönelik hizmet kalitesi 

algısının, işletmenin iç müşterilerinde gelişen davranışsal niyet algılarına (tekrar tercih etme, tavsiye etme) 

etkisini incelenmiştir. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma modeli 

 

Hipotez H1: Algılanan hizmet kalitesi davranışsal niyetleri etkiler.  

Hipotez H2: Algılanan hizmet kalitesi algılanan otel imajını etkiler.  

Hipotez H3: Algılanan otel imajı davranışsal niyetleri etkiler. 

Hipotez H4: Algılanan hizmet kalitesinin davranışsal niyetler üzerine etkisinde algılanan otel imajının 

aracılık rolü vardır. 

2.2. Araştırmanın Evreni 

Araştırma İstanbul ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde Ocak-Mayıs 2020 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. İstanbul ilinde T.C. Turizm Bakanlığı verilerine göre 4 yıldızlı 75 adet, 5 yıldızlı 36 adet 

otel bulunmaktadır. Çalışma Evreni temsil etmesi için örneklem belirlemesi yapılmamıştır. Çünkü toplamda 

111 otelin tamamına oluşturulan anketler internet yoluyla ulaştırılmıştır. Otellerden anket dolduranların 

seçimi rasgele (random) olarak yapılmıştır. Tesadüfi örnekleme göre yapılan anketler toplamında 270 anket 

değerlendirilmeye alınmıştır.  
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2.3. Veri Toplama Süreci ve Araştırmada Kullanılan Ölçekler    

Bu araştırmada Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1988) tarafından oluşturulmuş olan algılanan hizmet kalitesi 

ölçeği (SERVQUAL), Kayaman ve Araslı’nın (2007) uyarlandığı şekliyle kullanılmıştır. Ölçek fiziksel 

özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güvence ve empati olmak üzere 5 boyuttan oluşmakta olup toplam 22 soru 

içermektedir. Davranışsal niyetleri ölçmek için Clemes, Wu, Hu ve Gan’in (2009) çalışmasındaki 4 sorudan 

oluşan davranışsal niyetler ölçeği ve otel imajını ölçmek için ise Lee’nin  (2003) çalışmalarındaki 18 sorudan 

oluşan algılanan otel imajı ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçeklerin tümünde 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. 

2.4. Verilerin Analizi  

Araştırmaya katılanların doldurduğu anket sonuçları istatistik programına girildikten sonra analizler 

gerçekleştirilmiştir. Öncelikle araştırmaya katılanların demografik özelliklerine ilişkin olarak yüzde frekans 

analizleri yapılmıştır. Daha sonra algılanan hizmet kalitesi, otel imajı ve davranışsal niyetlerin demografik 

özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için t testi ve ANOVA Testi yapılmıştır. 

Araştırmanın temel boyutları olan algılanan hizmet kalitesi, otel imajı ve davranışsal niyetlerin ortalama 

değerlerine bakılarak yorumlanmıştır. Ardından çalışmanın temel amacı için hiyerarşik regresyon analizi 

yapılmıştır.  

3. BULGULAR  

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin anket ifadelerine 

verdikleri yanıtlara ilişkin yüzde ve frekans değerleri Tablo 1.’de yer almaktadır.  

Tablo 1: Araştırmaya katılanların bireysel özelliklerine ilişkin yüzde ve frekans dağılımları 

Kişisel Bilgiler f % Kişisel Bilgiler f % 

Cinsiyet 

Kadın 105 38,9 
Medeni 

Durum 

Evli 80 29,6 

Erkek 165 61,1 Bekar 190 70,4 

Yaş 

20 yaş ve altı 30 11,1 

Eğitim 

İlköğretim 53 19,6 

20-25 yaş 29 10,7 Lise 69 25,6 

26-30 yaş 82 30,4 Ön lisans 87 32,2 

31-35 yaş 54 20,0 Lisans 53 19,6 

36-40 yaş 25 9,3 Lisansüstü 8 3,0 

41-45 yaş 38 14,1 

46 ve üzeri yaş 12 4,4 

Araştırmaya katılanların demografik özelliklerine göre frekans yüzde dağılımları Tablo 1’de görülmektedir. 

Araştırmaya katılanların % 61’i erkeklerden, % 39’u kadınlardan; %30’u evlilerden, % 70’i bekarlardan 

oluşmaktadır. Yaş dağılımlarına bakıldığında en yüksek oran %30,4 ile 26-30 yaş aralığında olanlardan, % 

20’si 54 kişi ile 31-35 yaş aralığında olanlardan meydana gelmektedir. Eğitim durumları değerlendirildiğinde 

en fazla mezuniyet derecesine sahip 87 kişinin % 32’nin karşılık geldiği ön lisans mezuniyet durumudur. Tüm 

bu demografik özelliklere ilişkin elde edilen bulgulardan, genç, bekar, eğitim seviyesinin çok yüksek olmadığı 

bir katılımcı grubunun bulunduğu ifade edilebilir. 
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Tablo 2: Araştırmaya katılanların algılanan hizmet kalitesi, otel imajı ve davranışsal niyetlerine ilişkin 

ortalama değerler ve standart sapma 

Araştırmanın konusuna esas teşkil eden algılanan hizmet kalitesi, algılanan otel imajı ve davranışsal niyet 

değişkenlere ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2’de yer almaktadır. Elde edilen bulgulara 

göre algılanan hizmet kalitesine ilişkin ortalama değer 3,46; algılanan otel imajına ilişkin ortalama değer 3,73; 

davranışsal niyetlere ilişkin ortalama değer 3,58 olarak tespit edilmiştir. Bu değerlerin ortanca değerin üstünde 

olduğu ifade edilebilir. Otel imaj algısı diğer değişkenlere göre daha yüksektir.  

Tablo 3: Araştırmaya katılanların algılanan hizmet kalitesi, otel imajı ve davranışsal niyetler algısı ile 

cinsiyet ve medeni durum arasındaki farklılığa ilişkin t-testi sonuçları 

Araştırmaya katılanların hizmet kalitesi, otel imajı ve davranışsal niyet algısının cinsiyete ve medeni duruma 

göre farklılık gösterip göstermediği bağımsız örneklem t testi ile tablo 3’de yer almaktadır. Hizmet kalitesi, 

otel imajı ve davranışsal niyetler algısının cinsiyet ve medeni duruma göre anlamlılık seviyesinde farklılaştığı 

tespit edilmiştir. Hizmet kalitesi, otel imajı ve davranışsal niyetler ile cinsiyet ve medeni durum değişkeni 

arasında farklılık p=0,00 p<0,05 olarak belirlenmiş, arkasından ortama değerlere bakılmıştır. Erkeklerin 

kadınlara göre evlilerinde bekarlara göre algı ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Tablo 4: Araştırmaya katılanların algılanan hizmet kalitesi, otel imajı ve davranışsal niyetleri ile eğitim 

durumu arasındaki farklılığa ilişkin ANOVA testi sonuçları 

 n x  
s. s. 

Algılanan Hizmet Kalitesi 270 3,46 1,148 

Algılanan Otel İmajı 270 3,73 1,005 

Davranışsal Niyetler 270 3,58 1,151 

 n x  s. s.  t p 

Algılanan Hizmet Kalitesi 
Kadın a 105 2,80 1,09 

-8,217 0,00 
Erkek b 165 3,88 0,97 

Algılanan Otel İmajı 
Kadın a 105 3,12 0,98 

-8,676 0,00 
Erkek b 165 4,11 0,81 

Davranışsal Niyetler 
Kadın a 105 2,95 1,07 

-7,83 0,00 
Erkek b 165 3,98 1,01 

Algılanan Hizmet Kalitesi 
Evli a  80 4,00 0,88 

5,87 0,00 
Bekar b 190 3,23 1,17 

Algılanan Otel İmajı 
Evli a  80 4,10 0,88 

4,28 0,00 
Bekar b 190 3,57 1,01 

Davranışsal Niyetler 
Evli a  80 4,13 0,92 

5,87 0,00 
Bekar b 190 3,35 1,16 

 n x  s. s.  F p Tukey HSD 

Algılanan 

Hizmet 

Kalitesi 

İlkokul a 53 2,241 0,916 

56,007 0,00 
a-b, a-c, a-d, a-e, 

b-c, b-d, b-e  

Lise b 69 3,016 1,030 

Ön lisans c 87 3,944 0,838 

Lisans d 53 4,293 0,525 

Lisansüstü e 8 4,738 0,451 

Otel İmajı 

İlkokul a 53 2,855 0,983 

40,577 0,00 
a-b, a-c, a-d, a-e,  

b-c, b-d, b-e 

Lise b 69 3,256 0,913 

Ön lisans c 87 4,130 0,748 

Lisans d 53 4,402 0,491 
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Araştırmaya katılanların hizmet kalitesi, otel imajı ve davranışsal niyetleri ile eğitim durumu arasındaki 

anlamlı farklılığı belirlemeye yönelik yapılan ANOVA testi sonuçları tablo 4’te yer almaktadır. Elde edilen 

bulgulara göre hizmet kalitesi, otel imajı ve davranışsal niyetler eğitim durumuna göre p=0,00 p<0,05 anlamlı 

bir farklılık oluşturmaktadır. Farklılığın hangi gruplar arasında gerçekleştiğini görmek için yapılan Tukey 

testi sonuçlarına göre hizmet kalitesi algısı ilkokul mezunları ile lise, önlisans, lisan ve lisanüstü mezunları 

arasında; lise mezuniyet olanlar ile önlisans, lisans ve lisansüstü mezuniyeti olanlar arasında anlamlı bir 

farklılık oluşturmaktadır. Otel imajı algısı ile eğitim durumuna bakıldığında farklılığın, ilkokul ile lise, 

önlisans, lisans ve lisansüstü eğitime sahip olanlar arasında, lise eğitimi almış olanlar ile ön lisans, lisans ve 

lisansüstü eğitime sahip olanlar arasında gerçekleştiği ifade edilebilir. Davranışsal niyetler ile eğitim durumu 

arasındaki farklılığa bakıldığında, farklılığın ilkokul eğitimi alanlar ile lise, önlisans, lisans ve lisansüstü 

eğitim alanlar arasında, lise eğitimi alanlar ile önlisans ve lisans eğitimi alanlar arasında gerçekleştiği ifade 

edilebilir. Bu farklılıkların hangi ikiliden kaynaklandığını gördükten sonra ortalama değerlere bakılmıştır. 

Hizmet kalitesi, otel imajı ve davranışsal niyetler algısı için eğitim seviyesi arttıkça ortalama değerlerin arttığı 

görülmektedir.  

Tablo 5: Araştırmaya katılanların algılanan hizmet kalitesi, otel imajı ve davranışsal niyetleri ile yaş 

arasındaki farklılığa ilişkin ANOVA testi sonuçları 

Araştırmaya katılanların yaş değişkenine göre hizmet kalitesi, otel imajı ve davranışsal niyetler algısının 

farklılaşıp farklılaşmadığı ANOVA testi ile Tablo 5’de yer almaktadır. Elde edilen bulgulara göre hizmet 

kalitesi, otel imajı ve davranışsal niyetler yaşa göre anlamlı (p=0,00 p<0,05) bir farklılık göstermektedir. 

Farklılıkların hangi ikiliden kaynaklandığı Tukey testi ile ortaya konulmuştur. Ortalama değerlere 

bakıldığında en düşük hizmet kalitesi ve otel imajı algısının 20’den az yaşa sahip olanlarda görüldüğü, en 

yüksek ortalamanın ise 46 yaş ve üzerinde yaşa sahip olanlarda görüldüğü ifade edilebilir. Davranışsal 

Lisansüstü e 8 4,812 0,376 

Davranışsal 

Niyetler 

İlkokul a 53 2,599 1,015 

38,600 0,00 
a-b, a-c, a-d, a-e,  

b-c, b-d, 

Lise b 69 3,047 1,087 

Ön lisans c 87 4,023 0,916 

Lisans d 53 4,372 0,564 

Lisansüstü e 8 4,718 0,604 

Yaş n x  s. s. F p Tukey HSD 

Algılanan 

Hizmet 

Kalitesi 

20'den az yaş a 30 2,486 1,125 

9,353 0,000 
a-b, a-c, a-d, a-g  c-

e, c-d, d-e, d-f 

20-25 yaş b 29 3,675 0,836 

26-30 yaş c 82 3,764 1,076 

31-35 yaş d 54 3,858 1,102 

36-40 yaş e 25 2,932 1,122 

41-45 yaş f 38 3,057 1,063 

46 ve üzeri yaş g 12 3,984 0,719 

Otel İmajı 

20'den az yaş a 30 2,774 0,937 

7,262 0,000 
a-b, a-c, a-d, a-e, a-

f, a-g  

20-25 yaş b 29 3,978 0,807 

26-30 yaş c 82 3,916 1,003 

31-35 yaş d 54 3,913 1,103 

36-40 yaş e 25 3,533 0,706 

41-45 yaş f 38 3,602 0,874 

46 ve üzeri yaş g 12 4,245 0,549 

Davranışsal 

Niyetler 

20'den az yaş a 30 2,458 1,139 

7,477 0,000 
a-b, a-c, a-d, a-e, a-

f, a-g 

20-25 yaş b 29 3,724 1,078 

26-30 yaş c 82 3,771 1,122 

31-35 yaş d 54 3,963 1,187 

36-40 yaş e 25 3,430 0,712 

41-45 yaş f 38 3,421 0,953 

46 ve üzeri yaş g 12 3,895 1,046 
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niyetlere ilişkin algıda ise en düşük değerin 20’den az yaşa sahip olanlarda olduğu, en yüksek değerin ise 31-

35 yaş aralığında olanlar da olduğu görülmektedir. Ortalama değerler genel olarak incelendiğinde hizmet 

kalitesi ve otel imajına ilişkin algının yaşa göre paralel olarak arttığı görülmekte iken davranışsal niyetler algısı 

aynı şekilde paralel ilerlememektedir.  

 

Tablo 6: Algılanan hizmet kalitesinin davranışsal niyetler üzerine etkisinde otel imajının aracılık rolünün 

tespitine yönelik hiyerarşik regresyon analizi sonuçları 

Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız Değişken B 

St. 

Hata 
β t p R2 

Davranışsal 

Niyetler 

Sabit 0,509 0,104 - 4,884 0,000 
0,783 

Algılanan Hizmet Kalitesi 0,887 0,029 0,885 31,062 0,000 

Otel İmajı 
Sabit 1,058 0,092 - 11,443 0,000 

0,776 
Algılanan Hizmet Kalitesi 0,771 0,025 0,881 30,430 0,000 

Davranışsal 

Niyetler 

Sabit -0,057 0,112 - -0,507 0,000 

0,832 Algılanan Hizmet Kalitesi 0,475 0,053 0,473 8,931 0,000 

Otel İmajı 0,535 0,061 0,467 8,807 0,000 

Araştırmanın temel amacı olan hizmet kalitesinin davranışsal niyetler üzerindeki etkisinde otel imajının 

aracılık rolü için hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen hiyerarşik 

regresyon analizi çerçevesinde öncelikle bağımsız değişkenin, bağımlı değişken üzerindeki etkisine 

bakılmıştır. Hizmet kalitesinin davranışsal niyetler üzerindeki etkisine bakıldığında (β=0,885; t= 31,062; p 

=0,000) istatistiksel açıdan anlamlı bir etkinin varlığı ortaya konulmuştur. Hizmet kalitesi ile davranışsal 

niyetler arasındaki belirlilik katsayısı R2=0,783 olarak tespit edilmiştir. Buna göre davranışsal niyetlerin % 

78’ini hizmet kalitesi açıklamaktadır. Davranışsal niyetlere ilişkin karar almada hizmet kalitesinin yüksek 

etkisinin olduğu ifade edilebilir. Diğer bağımlı değişken olan otel imajı üzerinde bağımsız değişken hizmet 

kalitesinin etkisinin olup olmadığı test edilmiştir. Bu çerçevede hizmet kalitesi algısı ile otel imajı arasında 

(β=0,881; t= 30,430; p =0,000) anlamlı bir etkileşim tespit edilmiştir. Otelin imajında hizmet kalitesi algısının 

R2=0,776 değerinde belirlilik katsayısı vardır. Buradan otellerin imaj çalışmalarında hizmet kalitesinin çok 

önemli bir faktör olduğu ifade edilebilir.  

Bu iki testten sonra hiyerarşik regresyon analizi için bağımsız değişken olan algılanan hizmet kalitesi ve otel 

imajının birlikte bağımlı değişken olan davranışsal niyetler üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi 

yapılmıştır. Bu analiz ile araştırmanın tüm değişkenleri olan hizmet kalitesi (bağımsız değişken), otel imajı 

(aracı değişken) ve davranışsal niyetler (bağımsız değişken) analize tabii tutulduğunda, otel imajı aracı 

değişkeni ile davranışsal niyetler bağımlı değişkeni arasındaki etki anlamlı (β=0,473, p<0,00) olarak tespit 

edilmiştir. Yapılan analizler çerçevesinde aracılık testine ilişkin son koşul olan otel imajı aracı değişkeni 

modele dahil olduğunda bağımsız değişken hizmet kalitesinin bağımlı değişken davranışsal niyetler 

üzerindeki etkisinin (β=0,467, p<0,000) anlamlı olarak artması otel imajının hizmet kalitesi ve davranışsal 

niyetler üzerinde aracılık etkisini kanıtlamaktadır.  

Yapılan regresyon analizinden elde edilen verilerden sonra aracılık etkisi ayrıca sobel testi ile analiz edilmiştir. 

Sobel testi, bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki aracı değişkenin etkisini ortaya koymak için 

yapılır. Yapılan Sobel test analizinde sonuç değeri p=0,000 anlamlı ve Sobel (Z) değeri de 7.481 olarak tespit 

edilmiştir. Bu değerler çerçevesinde araştırmanın amacı olan hizmet kalitesinin davranışsal niyetlere etkisinde 

otel imajının aracılık rolü ortaya konulmuştur.  

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmada konaklama işletmelerinde işletmenin iç müşterisi olan çalışanlar açısından algılanan hizmet 

kalitesinin davranışsal niyetlere etkisinde otel imajının aracılık rolünün bulunup bulunmadığı ortaya 
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konulmaya çalışılmıştır. Otel işletmelerinin müşterilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilmeleri 

için sunmuş oldukları hizmetlerin kalitesinin işletmenin çalışanları açısından nasıl algılandığı ve bu algının 

yine işletmede çalışanları açısından davranışsal niyetlere etkisi değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmada değişkenler arasındaki ilişki değerlendirilirken katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum ve 

eğitim gibi bireysel özellikleri dikkate alınmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre işgörenler açısından 

hizmet kalitesinin davranışsal niyetler üzerindeki etkisinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkinin varlığı 

ortaya konulmuştur.  

Çalışmada diğer bağımlı değişken olan otel imajı üzerinde bağımsız değişken hizmet kalitesinin etkisinin olup 

olmadığı test edilmiştir. Bu çerçevede hizmet kalitesi algısı ile otel imajı arasında anlamlı bir etkileşim tespit 

edilmiştir. Ayrıca otel imajı aracı değişkeni ile davranışsal niyetler bağımlı değişkeni arasındaki etki anlamlı 

olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte çalışmanın ana amacı olan aracılık testine ilişkin yapılan analizler 

çerçevesinde otel imajının hizmet kalitesi ve davranışsal niyetler üzerinde aracılık etkisi tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılanların hizmet kalitesi, davranışsal niyetler ve otel imajı algısının cinsiyet, medeni durum 

ve eğitim seviyesine göre farklılaştığı görülmektedir. Eğitim durumuna bakıldığında hizmet kalitesi, otel imajı 

ve davranışsal niyetler algısı için eğitim seviyesi arttıkça ortalama değerlerin arttığı görülmektedir. Bu 

kapsamda hizmet kalitesi, otel imajı algıları ve davranışsal niyetlerini artırmaya yönelik işletme içi yürütülen 

faaliyetlerde eğitim seviyeleri göz önünde bulundurularak hareket edilmesi önem arz etmektedir. Elde edilen 

bulgulara göre hizmet kalitesi, otel imajı ve davranışsal niyetler algısının yaşa göre anlamlı farklılık gösterdiği, 

hizmet kalitesi ve otel imajına ilişkin algının yaşa göre paralel olarak arttığı görülmekte iken davranışsal 

niyetler algısının aynı şekilde paralel ilerlemediği görülmektedir. Bunun nedeni zaman zaman insanların 

rasyonel olmayan davranışlar sergilemesi, bunun turizmde daha çok görülmesinin neden olabileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca bekar ve kadınların hizmet kalitesi ve otel imajı algıları ve davranışsal niyetlerinin 

geliştirilmesine yönelik faaliyetlere önem verilmesi gerektiği görülmektedir. Bununla birlikte kalite algısını 

otel işletmelerinde belirleyen iki temel unsur olan fiziksel çevre ve hizmet standartların etkisi bulgulara 

yansımaktadır. Davranışsal durumun temelini oluşturan algınında otel işletmeleri için ortalamanın üzerinde 

olduğu tespit edilmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasında çalışmanın 4 ve 5 yıldızlı işletmelerde yapılmış 

olmasının etkisi söz konusudur. 

Alan yazın incelendiğinde konaklama işletmelerinde iç müşterilerin algılanan hizmet kalitesi, davranışsal 

niyet ve otel imajı algılarına yönelik yapılan çalışmaların bulunduğu (Erdem, 2010; Keskin, 2013; Günaydın, 

2014) ancak sınırlı olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra konaklama işletmelerinde müşteriler üzerine yapılan 

algılanan hizmet kalitesi, davranışsal niyet ve otel imajı algıları arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmalarla 

(Çabuk vd., 2013; Sarıışık, 2014; Timur 2015; İlban vd., 2016; Duman ve Öztürk, 2005; Chen ve Tsai, 2007)  bu 

çalışmadan elde edilen bulgular arasında benzer sonuçların olduğu görülmektedir.   

Araştırmadan elde edilen bulgular neticesinde, hizmet kalitesi algısının davranışsal niyetler üzerindeki etkisi, 

bu etkinin otel imaj algısı ile daha da güçlendiği ifade edilebilir. Hizmet kalitesinin arttırılması, dünyanın en 

önemli destinasyonlarından biri olan İstanbul’daki otellerin en önemli görevleri arasındadır. Dünya turizm 

hareketliliği ve turizmin ekonomik etkilerine bakıldığında, sürdürülebilirlik ve daha fazla gelir için kalite 

standartlarının arttırılması gerekmektedir. Kalitenin yükselmesi için son yıllarda teknolojinin, inovasyonun, 

çevreye duyarlılığın oluşturduğu algı göz ardı edilmemelidir. Kalite algısının artması, piyasada rekabet 

şartlarında öne geçmenin, daha çok tercih edilmenin, karlılık oranının artmasının gereğidir. Bu çerçevede 

yapılan araştırmada kalite algısının davranışsal niyetler üzerinde etkisi ortaya konulmuştur. Ayrıca 

davranışsal niyetler üzerinde sadece kalite algısı değil, imaj çalışmalarının da önemi saptanmıştır. Sosyal 

medyanın, web temelli pazarlamanın etkisi ile otellerin imaj çalışmalarının karşılığı olarak satış 

performanslarındaki yansımaları söz konusudur. Tüm bu sektörel uygulamalardan hareketle otel 

işletmelerinde kalite algısının arttırılmasına ve imaj odaklı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu ifade 

edilebilir.  

Çalışmada tespit edilen bulgular işgörenlerin kalite algısını, otel imajını ve davranışsal niyetlerini 

etkileyebilecek çalışmalardan hareketle, müşterilerle birebir iletişim ve etkileşim halinde olan çalışanların 

hizmet kalitesine verdikleri önemin artırılmasına yönelik genel işletme politikalarının ve daha özelde birim 

politikalarının çalışanlar ile paylaşılması gerekmektedir. Araştırmanın temel konuları hususunda beyin 
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fırtınası ve hizmet içi eğitimler ile algı balık kılçığı yöntemi çerçevesinde sorgulanmalı ve bilgilendirmeler 

yapılmalıdır.  

Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırmanın ana amacı olan hizmet kalite algısı ile 

davranışsal niyetler arasında, otel imajının aracılık etsinin varlığı ortaya konulmuştur. Bu sonuca göre, otel 

işletmelerinde hizmet kalitesi arttırılırken otel imajına ilişkin çalışmaların yapılmasının davranışsal niyeti 

daha çok etkileyeceği ifade edilebilir.  

Yoğun rekabet ortamında hizmet sunan konaklama işletmelerinde uzmanlaşmaya, eğitime ve müşteri 

memnuniyetine dayalı kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Ayrıca 

hizmet kalitesinin ölçülerek buna bağlı gerçekleştirilen yapılanma, planlama ve eğitim faaliyetlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır (Eleren, 2009:396). İşletme politikaları yürütülürken çalışanların hizmet kalitesi algısı, 

davranışsal niyetler algısı ve otel imajı algısı önemsenmelidir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar işletmeye 

rekabet üstünlüğü sağlama konusunda fayda sağlayacaktır.  

Bu çalışma sadece İstanbul ilinde 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışanlar ile sınırlı kalmıştır. Bu 

nedenle ileride yapılacak araştırmalarda Türkiye’nin başka illerinde de yapılması uygun olacaktır. Ayrıca 

hizmet kalitesi algısı, davranışsal niyet ve otel imajı değişkenleri arasındaki ilişkilerin aynı işletmede hem 

işgörenler hem de müşteriler açısından değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek bulguların, işletmeye 

rekabet üstünlüğü sağlayacak faktörlere ilişkin bilgi ve bakış açısı kazandırması açısından yön vereceği 

düşünülmektedir. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Bu araştırmanın amacı müşteri değeri literatüründe ki diğer araştırmalardan farklı olarak; 

sembolik ve fonksiyonel fayda sağlayan markaların seçimiyle beraber, müşteri değeri alt 

değişkenleri ile marka imajına, marka değerine, satın alma niyetine ve marka bağlılığına daha geniş 

bir açıdan bakılarak ilgilenim değişkeninin düzenleyici etkisi incelenmiştir. 

Yöntem – Araştırma amacı doğrultusunda ilgili ölçekler dijital ortama aktarılarak internet tabanlı 

anket uygulamasına gidilmiş ve elektronik ortamda, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 

katılımcılara ulaşılmıştır. 577 kullanılabilir anket ile elde edilen veriler Yapısal Eşitlik Modeli 

uygulanarak analiz edilmiştir. 

Bulgular – Araştırma sonucunda Müşteri değeri alt boyutlarından fiyat faydası, fonksiyonel kalite, 

estetik, eğlenebilirliğin marka imajı üzerinde anlamlı etkileri ortaya çıkarken sosyal kişisel imaj ve 

sosyal ilişki desteğinin marka imajı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Bunun 

yanında marka imajının, marka değeri ve satın alma niyeti üzerinde olumlu etkileri gözlenirken, 

marka değerinin satın alma niyeti ve marka bağlılığı üzerinde anlamlı etkileri ortaya çıkmıştır. Satın 

alma niyeti ve marka imajının marka bağlılığını olumlu yönde etkilediği de çıkan sonuçlar 

arasındadır. Araştırmanın ana konusunu oluşturan sembolik ve fonksiyonel marka kullanıcıları 

düzeyinde bahsedilen değişkenlerin arasında anlamlı farklar gözlemlenmiştir. Diğer taraftan 

Araştırmada ilgilenimin düşüklük ve yükseklik düzeyinin marka imajı, müşteri değeri, marka 

bağlılığı, satın alma niyeti ve marka değeri değişkenleri ile doğrudan etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Tartışma – Markaların rekabet ortamında öne geçmeleri için önemli unsurlardan biri olan ürünün 

satış oranlarını artırmak adına tüketicilerin gözünde ürüne karşı olumlu bir imaj veya değer 

oluşturmaları gerekmektedir. Oluşturulan bu marka imajı ve değeri ürünlerin rekabet gücünü 

artırıcı etkiye sahip olacaktır. Marka değeri ve marka imajının markaya sadık müşteri kitlesi 

oluşturabilme etkisi olduğu da bilinmektedir. Bu bağlamda sembolik ve fonksiyonel fayda sağlayan 

markanın seçimiyle beraber, müşteri değeri alt değişkenleri ile marka imajına, marka değerine ve 

marka bağlılığına daha geniş bir açıdan bakılabilmesi adına önemlidir.  
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Purpose – The purpose of this research is, unlike other researches in customer value literature; Along 

with the selection of brands that provide symbolic and functional benefits, the regulatory effect of 

the interest variable was examined by looking at the customer value sub-variables and brand image, 

brand value, purchase intention and brand loyalty from a broader perspective. 

Design/methodology/approach – In line with the purpose of the research, the relevant scales were 

transferred to the digital environment and a web-based questionnaire was applied and the 

participants were reached using the convenience sampling method in electronic environment. Data 

obtained from 577 usable questionnaires were analyzed by applying the Structural Equation Model.  

Findings – As a result of the research, it has been observed that while price benefit, functional 

quality, aesthetics, entertainment have significant effects on brand image, social personal image and 

social relationship support do not have a significant effect on brand image. In addition, while 

positive effects of brand image on brand value and purchase intention were observed, significant 

effects of brand value on purchasing intention and brand loyalty emerged. It is also among the 

results that the purchase intention and brand image positively affect the brand loyalty. It has been 

observed that there are significant differences between the variables mentioned at the level of 

symbolic and functional brand users, which are the main subject of the study. On the other hand, in 
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 the study, it was concluded that low and high levels of interest have direct effects on issues such as 

brand image, customer value, brand loyalty, purchasing intention and brand value. 

Discussion – Brands need to create a positive image or value for the product in the eyes of 

consumers in order to increase the sales rates of the product, which is one of the most important 

factors for getting ahead in the competitive environment. This brand image and value created will 

have an effect on increasing the competitiveness of the products. In this sense, it is known that brand 

value and brand image have the effect of creating a loyal customer base to the brand. In this context, 

it is important in order to be able to look at the brand image, brand value and brand loyalty from a 

broader perspective with the sub-variables of customer value, together with the choice of brand that 

provides symbolic and functional benefits. 

1. Giriş 

Marka kavramı ve markalaşma konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde markalaşma anlamındaki 

profesyonel çalışmaların XX. yüzyılda geçekleştiği görülmektedir. Bu dönemde yapılan çalışmalarda marka ve 

ürün kavramlarının bütünsel olarak ele alındığı ve markanın bir değeri olduğu konusuna dikkat çekilmiştir. 

Bununla beraber markaya atfedilen değer sonucunda markanın sahip olduğu değerin üründen ayrı olarak ele 

alınıp incelendiğini gösteren çalışmalar da vardır (Jourdan, 2002: 290). Marka değerinin yanı sıra önemli olan diğer 

bir kavram ise müşteri değeri olarak nitelendirilir. Tüketicilerin ürün veya hizmeti satın alma ve kullanma 

işlevlerini gerçekleştirirken gerekli olan maddi ve manevi değerlerin arasındaki anlamlı eşitliği ifade eden müşteri 

değerinin öncelikli faydası müşterilerin etkilenmesi ve markaya yönelimde devamlılığı sağlaması olarak ifade 

edilir  (Wang vd., 2004: 169). Müşteri değeri konusunda birçok çalışma yapan Keller, bu kavramı ele alırken 

öncelikli olarak müşteri değerinin müşterileri ürün veya hizmete bağlama rolü üzerinde durmaktadır (Keller, 1993). 

Markalaşma yaklaşımları markaya dair belirli yapıların da ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. Bu bağlamda 

literatürde marka imajı, marka değeri, marka bağlılığı gibi pek çok kavramın kullanıldığını görmek mümkündür. 

Literatür incelendiğinde marka imajının insan tanımlaması ile benzer şekilde ele alındığı görülmektedir (Hsieh ve 

Lindridge, 2005). Başka bir ifadeyle insanların tanımlanmasında kullanılan kişilik faktörünün markalarda imaj 

olarak değerlendirilmesidir. Bu da marka imajının markanın kişiliği olduğu sonucuna ulaşılmaktadır (Graeff, 1997: 

49). Bu doğrultuda marka imajına sahip olan ürünlerin tanınma, diğer ürünlerden ayırt edilme, tüketiciler 

tarafından tekrar tercih edilme ve birçok fayda sağlayan bir araç olduğunu söylemek mümkündür (Erdil ve Uzun, 

2010: 25). Nitekim tüketim davranışları alanında yapılan çalışmalarda kişilerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda 

değil, imajlar ve değerler doğrultusunda tüketim pratikleri sergiledikleri görülmektedir. Çünkü toplumda, 

saygınlık ve diğer bireylerden ayrıcalıklı olduğunu göstermenin yolunun satın alınan ürünlerden geçtiği inancı 

mevcuttur (Yavuz ve Gençyürek Erdoğan, 2020).  

Marka imajı ile ilgili literatür bu kavramın marka değeri ile beraber ele alındığını göstermektedir. Belirtilen bu iki 

yapı arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur (Aaker, 1996).  Marka imajının etkili olduğu diğer bir unsur ise 

marka bağlılığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Marka bağlılığı ve marka imajı arasındaki ilişki literatürde ikili bir 

yapı olarak ele alınmaktadır (Matzler vd., 2006). Bu yapılar davranışsal bağlılık ve tutumsal bağlılık olarak 

tanımlanmaktadır (Chaudhuri ve Holbrook, 2001) Davranışa dayalı marka bağlılığı; müşterilerin aynı markayı 

alma konusunda kesin bir bağlılıkları söz konusudur (Chi ve Kannan, 1999). 

Marka imajının etkisi ile oluşan marka bağlılığı literatürü incelendiğinde bu kavramın XX. yüzyılın ikinci yarısında 

yapılan bir akademik çalışmada gündeme geldiği görülmektedir. Marka bağlılığı tüketiciler tarafından bir 

markanın tercih edilmesi veya markaya sadakat gösterilmesi olarak tanımlanmaktadır (Bennett ve Thiele, 2002). 

Yapılan çalışmalarda marka bağlılığı kavramını tanımlayabilmek adına tüketicilerin tekrar satın alma davranışları 

incelenmiş ve bu alanda etkili olan unsurlara bakılmıştır (Goldsmith, 2012). Sonuç olarak müşterinin üst üste aynı 

ürünü üç kere satın alması marka bağlılığının oluşması şeklinde değerlendirilmiştir (Tucker, 1964). 

Yoğun rekabet ortamında işletmelerin müşterileri ile uzun dönemli ilişkiler kurarak varlıklarını sürdürdükleri bir 

gerçektir. Müşteri ile işletme arasında kurulacak uzun dönemli ilişkiler, marka bağlılığı kavramını önemli 

getirmektedir. Bu anlamda marka bağlılığı üzerinde etkili olabilecek olan müşteri değeri, marka imajı, marka değeri 

kavramların etkilerinin literatür açısından bilinmesi gerekli hale gelmektedir. Bunun yanı sıra birçok alanda 

rekabetin artması ve gelişen teknolojiler, geçmişte pazar payını arttırmayı yeni müşteriler kazanmak olarak 

nitelendiren işletmeleri, pazar payının korunmasına odaklanmalarını sağlamıştır. Pazar payının korunmanın en 

önemli yolunun müşteri sadakati yaratarak mümkün olacağı bilinen bir gerçektir (Arasıl vd.,2004). Satın alma 

sonrası duyguların, markaya karşı devamlı hale gelen tutum ve davranışın bir boyutu olarak ele alınmış olan marka 
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bağlılığını ve onu etkileyen değişkenlerin literatüre katkısı çalışmanın amacını oluşturmaktadır (Backman ve 

Crompton, 1991). Çalışma ile piyasalarda yer alan işletmelerin, küresel standartlarda ürünler üretmenin öneminin 

anlaşılmasının yanı sıra literatüre, ilgilenimin müşteri değeri üzerinden marka imajı, marka değeri ve marka 

bağlılığı üzerindeki düzenleyici etkisinin neler olduğunun kazandırılmasını amaçlanmıştır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Müşteri Değeri 

Değer kavramının ortaya çıkması ve işletme faaliyetlerinin öneminin anlaşılmasıyla beraber bahsedilen kavramda 

çeşitlilik görülmüş ve “müşteri değeri” olarak isimlendirilen yapı meydana gelmiştir. 1960 yıllarında ortaya çıkan 

müşteri değeri kavramı, pazarlama faaliyetlerinde hassasiyetle üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir (Karaca, 

2010:449). Müşteri değer kavramı incelendiğinde literatürde, işletmelerin yer aldıkları pazarda varlıklarını 

sürdürebilmeleri ve rekabet ortamında öne geçebilmeleri amacıyla, ürünleri satın alan müşterilerin istek ve 

ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet veya üründe müşteri odaklı kalite artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Diğer 

taraftan işletmeler açısından gelişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek adına müşteri odaklı çalışmalar 

sürdürülmesi ve kalitenin müşterilerin beklentilerinin üzerinde tutulması bir gereklilik olarak algılanmaktadır 

(Uzkurt, 2007:242). 

Müşteri değeri kavramının ortaya çıkışı ve işletmeler açısından öneminin anlaşılmasının arkasından önceki 

dönemlerde ürün odaklı yürütülen işletme politikalarının müşteri odaklı bir yapıya dönüşmesi söz konusu 

olmuştur. Bu anlamda rekabetin artması ve pazarda ortaya çıkan zorluklar işletmeleri mevcut pazarlarında 

büyümektense var olan müşterilerini koruma yoluna itmiştir. Bu durum işletme ve müşteri ilişkisinin farklı 

alanlara taşınmasını gerekli hale getirmiştir. Bu durum ise kendini müşterileri tanıma ve bu doğrultuda hareket 

etme noktasında göstermektedir. Günümüzde ki işletme yapıları incelendiğinde mevcut kaynaklarını müşteri 

yapılarını incelemeye ayırdıklarını görmek mümkündür. Bu doğrultuda işletme yapılarının genel müşteri profilini 

inceleme noktasında yetersiz kaldığı durumlarda, işletmeler müşterilere odak noktasına koyarak ve buralardan 

elde edilen verilerle hareket etmesi söz konusu olmaktadır (Onaran vd., 2013:38).  

Müşteri değeri konusunda çalışmalar yapan Doyle bu kavramı, müşterilere sunulan hizmet veya ürünlerin, 

müşteri ihtiyaçlarını karşılama noktasındaki yeterliliğine dair algı şeklinde tanımlamaktadır. Bu doğrultuda kıyas 

unsuruna vurgu yapan Doyle, müşteri tarafından elde edilen yarar ile ödenen maliyet arasındaki kıyasın da 

müşteri değeri olarak adlandırılacağını ifade etmektedir (Doyle, 2003:151). 

Günümüz piyasalarında artan işletme sayısı ve yoğun rekabete maruz kalan işletmelerin içinde bulunduğu bu 

durumun, müşterilerin de seçim şanslarını artırdığı görülmektedir. Müşteri açısından olumlu olarak 

algılanabilecek olan bu artış ise beraberinde daha seçici bir müşteri profilinin oluşumunu sağlamaktadır. Bu 

anlamda seçici müşteriler; ürün veya hizmete yönelik kıyas yapabilen ve bu doğrultuda da beklentileri artan 

müşteriler olarak tanımlanmaktadırlar. Bu durum ise müşterilerin tatmin olmasını zorlaştırarak markaya bağlı 

kalmayan bir müşteri yapısı ortaya çıkarmaktadır. Piyasalardaki dinamik düzen, müşteri yapısını işletmeler 

açısından müşteriye yönelik bir araştırma süreci haline getirmektedir. Bu süreçte işletmeler müşterilerin sadece 

günümüzdeki değil gelecekteki beklentilerini de araştırarak elde edilen sonuçlardan hareketle yeni ürünler 

üreterek, mevcut ürünleri geliştirerek vb. uygulamalara gitmek zorunda olduklarını ortaya çıkarmaktadır. Bu 

çalışmaları sistematik olarak yürüten ve sonuçlara göre ürünler ortaya koyan işletmelerin ticari faaliyetlerdeki 

yaşam süresi daha da uzamaktadır. 

2.2. Marka İmajı 

Geçmiş dönemlerdeki marka ve markalaşma faaliyetleri incelendiğinde ürünlerin teknik özelliklerinin ön planda 

olduğu ve işletmelerin de bu özellikler üzerinden hareket ederek ürünlerini piyasaya sürdükleri görülmektedir. Bu 

doğrultuda piyasa faaliyetlerinde tanıtıma da ağırlık verilmesinin söz konusu olduğu söylenebilir. Fakat son 

yıllarda markalaşma konuları ele alındığında işletmelerin, ürün bazında, sadece teknik yeterlilik veya tanıtım 

faaliyetleri ile hareket etmelerinin yetersiz olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda markalar özelinde 

güven, kalite, hizmet vb. esasları vurgulayan, diğer bir ifadeyle “olumlu algı” üzerine inşa edilmiş bir marka imajı 

oluşturulması bir gerekliliktir. Diğer bir ifade ile varlığını sürdürmek isteyen işletmelerin olumlu marka imajları ile 

beraber markaya bağlı bir müşteri kitlesi oluşturmaları pazarlama yöntemlerinde ki farklılıklar adına gerekli hale 

gelmektedir. 
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Literatürde marka imajının daha kapsamlı şekilde ele alındığını görmek mümkündür. Bu doğrultuda marka 

imajının tüketicilerin zihninde marka ile ilgili yer alan algılar toplamı olduğu üzerinde durulmaktadır (Hsieh ve 

Lindridge, 2005:16). Açıklanan bu tanımlama, literatürdeki bilgiler değerlendirildiğinde, oldukça kapsamlı ve 

marka imajını anlatan net bir tanımlama olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda tüketici algılarının marka ile ilgili 

sembolik ve fonksiyonel algılardan oluştuğu da bu tanımlama içinde söylemek mümkündür (Low ve Lamp, 2000). 

Bunlara ek olarak marka imajı konusunda yapılan çalışmalarda tüketicilerin zihinsel yapısı ile marka imajı ile ilgili 

yapılan girişimler arasında bir ilişki olduğunu ve marka imajı ile ilgili yapılan girişimlerin tüketicileri zihnindeki 

marka imajını şekillendirdiği üzerinde durulmaktadır. Bu genel yaklaşıma ek olarak marka imajının nasıl 

şekillendiğine yönelik farklı yaklaşımlar da bulunmaktadır (Dobni ve Zinkhan, 1990). 

2.3. Marka Değeri 

Marka değeri kavramının geçmişinin çok eskiye dayanmamasıyla beraber son yirmi yılda ticari faaliyetlerdeki 

yerinin farkında olunmadığı söylenebilir. Diğer bir ifade ile son yirmi yılda markaların ticari bir değer oluşturması 

ticari faaliyette bulunan üreticilerin pazarlardaki konumu ve ekonomik gelirleri üzerindeki etkisinin önemli bir 

unsur olduğunu ifade etmek mümkündür. Sonuç itibariyle marka değeri olarak isimlendirilen kavramın 

kazanımlarının bilanço içerisindeki maddi varlıklardan daha büyük olma yolunda değiştiğini görmek 

mümkündür (Franzen, 2005). 

Ticari faaliyetler üzerinde bu denli etkili olan marka değeri ile ilgili literatürde farklı tanımlamalara rastlamak 

mümkündür. Yapılan tanımlamalarda genel olarak marka değeri kavramının ürüne kattığı değer üzerinde 

durulmaktadır. Marka değeri, belirli bir marka tarafından herhangi bir ürüne eklenen değer şeklinde 

tanımlanmaktadır (Farquhar, 1989). Bununla beraber Marketing Science Institute bünyesindeki bir grup uzman 

tarafından yapılan tanımlamada marka değeri; markası olan ürünlerin markanın adı olmadan da elde 

edebileceğinden daha fazla satış ve kar elde etmeyi sağlayan yapılar şeklinde ifade edilebilir  (Jourdan 2002). Aaker 

tarafından yapılan marka değeri tanımında ise; bir mal veya hizmetin müşterilerine sunduğu değeri yükselten ya 

da bu değerde bir düşüşe neden olan markaya, markanın ismine, sembolüne bağlı aktif ve pasif marka varlıkları 

dizisi şeklinde ifade edilebilir (Aaker, 2009). 

Marka değeri ile ilgili yapılan tanımlarda farklı açılardan değerlendirilen marka değeri, uygulamada da çok 

boyutlu bir yapı sergilemektedir. Bu anlamda marka değerinin literatürde işletmeler ve tüketiciler açısından farklı 

bir şekillerde ele alınmaktadır. İşletmeler açısından bakıldığında marka değerinin temel yapısının işletmelerin 

ekonomik yapısı içerisinde önemli bir finansal varlık oluşturması şeklinde ifade edilebilir. Tüketiciler açısından 

marka değeri; markaların ürün veya hizmete kattığı değer ile bağlantılı olduğunu söylemek mümkündür. 

Tüketiciler tarafından değer oluşturması anlamında etkin bir temel meydana gelmesi ürün veya hizmeti kullanan 

kişiler tarafından bu değer üzerine tüketiciler tarafından yüklenmektedir  (Odabaşı ve Oyman, 2003). 

Marka değerini markaya ilişkin diğer kavramlarla beraber değerlendiren bir diğer araştırmacı Feldwick marka 

değerini; marka sadakati ve marka imajı ile birlikte ele almaktadır. Diğer bir ifade ile marka değerinin bu yapılardan 

ayrı şekilde ele alınamaması gerekliliği üzerinde durulmaktadır (Feldwick, 1996). 

2.4. Marka Bağlılığı 

Marka bağlılığı kavramı İngilizcede “brand loyalty” olarak ifade edilmektedir. Bu dilde” marka bağlılığı” ile 

birlikte “marka sadakati” olarak da anılan kavram Türkçede genel olarak marka bağlılığı şeklinde ele almak 

mümkündür. Bu konuda yapılan tanımlar incelendiğinde genel olarak belirli bir fiyat aralığında olan bir markanın, 

bu markadan memnun olan tüketiciler tarafından tekrar satın alma niyetleri olarak tanımlanmaktadır (Biong, 

1993).Marka bağlılığının en önemli etkilerinden biri bu bağlılığın oluştuğu müşterilerde, tercih ettikleri markayı 

devam eden alışverişlerinde fiyatın artmasına rağmen satın almayı bırakmamalarıdır. Nitekim tercih ettikleri 

markanın eşdeğerleri karşısında fiyatının fazla olması durumunda bile marka bağlılığı oluşan bu müşteriler bu 

markayı tekrar satın alma davranışını göstermektedirler (Erdil ve Uzun, 2010). 

Yapılan tanımlamalar temelinde marka bağlılığının tüketiciler ve müşteriler açısından oldukça önemli olduğu 

üzerinde durulmaktadır. Tüketicilerin herhangi bir markaya yönelik satın alma davranışı gösterebilmeleri için 

öncelikle bu marka hakkında belirli bir fikrinin olması gerekmektedir. Bu doğrultuda daha önce bu markayı 

kullanmış ve bu sayede marka ile ilgili deneyimi olan tüketicilerin markanın seçilmesi ve satın alınması üzerindeki 

kararlarda önemli etkisi olduğunu söylemek mümkündür (Solomon, 1994).   
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Literatürde marka bağlılığı yapısının işletmeler ve tüketiciler açısından oldukça önemli olduğu 

vurgulanırken, marka bağlılığı veya marka sadakati olarak ifade edilen kavramlarının oluşturulmasının zor 

aşamalardan kaynaklandığı ifade edilmektedir (Shoenbachler, 2004). 

2.5. İlgilenim 

İlgilenim kavramı tanım itibariyle tüketicilerin herhangi bir ürüne gösterdikleri ilgiyi ifade etmektedir (Alan ve 

Basu, 1994). Bu anlamda ürünün gördüğü taleple ilgilenim arasında doğrudan bir ilişkiden bahsetmek 

mümkündür.  

Literatürde ilgilenim kavramının pazarlama ve marka bağlılığı ile olan ilişkisi açısından daha çok ilgi görmektedir. 

İlgilenim ve pazarlama arasındaki ilişkide,  ürünle ilgilenim düzeyi yüksek olan tüketicilerin pazarlama 

programlarına daha fazla ilgi gösterdikleri ve ürün üzerinden kazanç elde etmeye de daha fazla niyetli oldukları 

görülmektedir (Gordon vd., 1998). Wulf ve arkadaşları tarafından ilgilenim ve pazarlama ilişkisi incelendiğinde ise 

ilgilenimin pazarlama başarısının sağlanabilmesi için oldukça önemli olduğu vurgulanıştır (Wulf vd., 2001). 

İlgilenimin marka sadakati oluşturma üzerinde ki etkisi önemi açısından incelenen bir konu olarak ifade edilebilir. 

Bu konuda yapılan araştırmalarda genel anlamda ilgilenimin bir markaya yüksek ilgisi olan kişiler tarafından daha 

yüksek düzeyde bağlılık oluşturduğu üzerinde durulmaktadır (Susanna, 2011). 

İlgilenim kavramı ile ilgili tanımlama ve ölçme amacıyla yapılan araştırmalarda genel olarak bu kavramın çok 

boyutlu bir yapısı olduğunu söylemek mümkündür. Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırmalarda ilgilenim 

kavramının 2 temel güdü üzerinde şekillendiği ifade edilmektedir. Bu güdüler ise faydacı ve temel değer temelli 

güdüler olarak tanımlanmaktadır. Faydacı güdüler içerik olarak; ürünlere yönelik fonksiyonel nitelikler, kalite 

arayışı ve genel beklentiler üzerinde dururken, değer temelli güdülerde ise genel olarak ürünlerin estetik yapıları 

ve kişisel imajı yansıtabilme yeterlilikleri üzerinde durmaktadırlar (Park ve Young,1983). 

3. Metodoloji 

3.1. Hipotez Geliştirme  

3.1. 1. Fiyat Faydasının Marka İmajı Üzerindeki Etkisi 

Tüketicilerin herhangi bir ürüne yönelmelerini ve ürünün kendileri üzerindeki etkilerini birçok faktör 

etkilemektedir. Bu anlamda marka imajını ürünlerin algılanış biçimleri olarak tanımlanırsa birbirinden ayrı 

unsurların marka imajı üzerinde etkili olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu alanda; tüketicilerin fiyat faydası ile 

marka imajı ile ilgili tutumları Meng ve Nasco tarafından yapılan araştırmada incelenmiştir. Çalışmadan elde 

edilen verilere göre tüketiciler genel olarak fiyat faydası sağlayan ürünlerin daha fazla tercih edildiği sonucu ortaya 

çıkmıştır. Bu durum fiyat faydasının marka imajı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir (Meng ve Nasco, 2009). 

Diğer taraftan Moore vd., tarafından yapılan çalışmada aynı doğrultuda, fiyat faydası ile marka imajı arasında 

etkileme açısından ilişki olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu etki genel olarak fiyat faydası sağlayan ürünlerin 

marka imajlarının daha olumlu algılanması olarak ifade edilebilir (Moore vd., 2003). 

Suri vd., tarafından gerçekleştirilen araştırmada Fiyat faydasının marka imajı üzerindeki etkisi üzerinde durulmuş 

ve yüksek fiyat - marka imajı arasında ters yönlü bir ilişki olduğu ifade edilmiştir. Bu doğrultuda bu araştırmaya 

göre indirimli ya da sabit fiyatta marka imajı yükselirken, yüksek fiyatta marka imajı üzerinde tüketici tarafından 

düşük bir algı oluşturulmaktadır (Suri vd., 2000).  Bu durum ise fiyatın marka imajı üzerinde ne kadar etkili 

olduğunu göstermesi açısından önemlidir.  

H1: Fiyat faydasının marka imajı üzerinde olumlu etkisi vardır.  

3.2. Fonksiyonel Kalitenin Marka İmajı Üzerindeki Etkisi  

Marka imajı üzerinde etkisinden bahsedilen diğer bir faktör ise fonksiyonel kalitedir. Fonksiyonel kalite ürünün 

kullanışlılığını ifade ettiği gibi marka imajının belirleyicilerinden olduğunu söylemek mümkündür. Diğer bir ifade 

ile fonksiyonel kalite tercih edilen fiyat aralığında ki ürünlerden birinin seçilmesi anlamında etkilidir. 

Sweeney vd., tarafından gerçekleştirilen araştırmada fonksiyonel kalitenin müşteri algıları üzerinde oldukça 

belirleyici rol oynadığı görülmektedir. Bu araştırmada fonksiyonel kalitenin müşteri algıları üzerindeki etkilerinin 

marka imajını pozitif ya da negatif yönde etkileyebileceği  ifade edilmektedir (Sweeney vd.,1997). Bu durumdan 

fonksiyonel kalitenin marka imajını azaltabileceği sonucuna ulaşılabilmektedir. Fakat bu araştırma verilerinden 



G. K. Karakaya Eren 12/3 (2020) 3187-3208 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3192 

elde edilen sonuçların tersine fonksiyonel kalitenin negatif bir etkisinin olmayacağı, diğer bir ifadeyle fonksiyonel 

kalitenin yalnızca olumlu etkilerinin olacağı üzerinde duran araştırmalarda mevcuttur. Bu doğrultuda Huang ve 

Zhang tarafından yapılan araştırmada fonksiyonel kalitenin marka imajı üzerinde olumlu yönde etkilerinden de 

bahsetmek mümkündür. Diğer taraftan bu araştırmada olumlu etkilerin marka bağlılığı oluşturma anlamında da 

pozitif gelişme sağladığından bahsedilmektedir (Huang ve Zhang, 2008). 

H2: Fonksiyonel kalitenin marka imajı üzerinde olumlu etkisi vardır. 

3.3. Sosyal Benlik İmajının Marka İmajı Üzerindeki Etkisi  

Sosyal benlik imajı ya da Benlik imajı kavramı ticari faaliyetler üzerinden ilk olarak Grubb ve Grathwohl tarafından 

1967 yılında ortaya atılmıştır. Gerçekleştirdikleri araştırmada tüketici davranışlarına dair teorik anlamdaki 

çalışmaların az olduğuna dikkat çekmek isteyen bu araştırmacılar, literatürde ilk defa satın alınan ürünler, 

ürünlerin sembolik değerleri ve tüketicilerin benlik kavramları arasındaki ilişki üzerinde durmuşlardır (Grubb ve 

Grathwohl, 1967). İlk ilişkinin kurulduğu bu araştırma sonrasında literatürde benlik imajı uyumu olarak 

adlandırılan teorinin geliştirilmesine katkı sunulmuştur. Tüketiciler tarafından sosyal benlik imajı kendilerine dair 

duygu ve düşüncelerin bütünsel bir ifadesi şeklinde değerlendirilirken benlik kavramı bu açıklamayı tüketicinin  

Marka imajı ile sosyal benlik imajı arasındaki ilişkiye dair birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalardan Sirgy 

(1982), Sirgy ve Danes (1982) tarafından gerçekleştirilenlerin konuyu genel anlamda ele aldıkları görülmektedir. 

Diğer taraftan yapılan bu çalışmaların tüketici davranışlarını şekillendiren tüm güdüleri kişilerin sosyal benliklerini 

koruma yönünde ele alınmıştır. Bu duruma ek olarak bunun marka imajı ile desteklendiği, bireylerin benliklerine 

en yakın markaları tercih ettikleri üzerinde durulmaktadır. Literatürde yer alan farklı araştırmalarda benlik 

imajının marka imajı, satın alma eğilimi ve marka tercihi anlamındaki etkisi geniş bir alana yayılmıştır. 

H3: Sosyal benlik imajının marka imajı üzerinde olumlu etkisi vardır.   

3.4. Sosyal İlişki Desteğinin Marka İmajı Üzerindeki Etkisi 

Marka imajı üzerinde etkili olan durumlardan bir tanesi de satın alınmış veya alınacak olan ürünün sosyal 

ilişkileri temsil noktasıdır. Kişisel ürünlerin genel olarak kişisel ürünlerin sosyal ilişkiler düzeyinde etkili 

olduğu ve genel anlamda bireyler üzerinde statü göstergesi olarak algılandığı üzerinde durulmaktadır. Bu 

doğrultuda Doyle tarafından yapılan araştırmada bazı ürünlerin bireylere sosyal yaşamda güven ve saygınlık 

hissi yaratmasının yanında statü kazandırması konusu incelenmiş ve bu durumda ürünler açısından sosyal 

ilişki desteği ilişkisi incelenmiştir. Açıklanan kazanımları sağlayan ürünlerin ise marka imajı açısından pozitif 

yönde etkilendiği ve yüksek düzeyde olmasının üzerinde durulmaktadır (Doyle, 2003). 

Sosyal ilişki desteğinin üründen sağlanan fayda şeklinde ifade edilmektedir. Bu doğrultuda Hosmer tarafından 

yapılan araştırmada sosyal ilişki desteği üründen sağlanan güven şeklinde ele alınması sözkonusudur. Bu 

durumun tüketiciler üzerinde yönlendirici bir etkisi olduğunu söyleyen çalışmada elde edilmiş faydanın marka 

imajı üzerinde olumlu etkileri üzerinde durulmaktadır (Hosmer, 1995). Bu araştırma genelinde sosyal ilişki 

desteğinin sağlamış olduğu güven sebebiyle marka imajı üzerinde farklılaştırıcı bir etkisi olduğundan söz 

edilebilmektedir. Açıklanan bu durum Kim ve Jones tarafından gerçekleştirilen araştırmada da 

desteklenmektedir. Bu araştırmada sosyal ilişki desteği marka imajı oluşturabilmek adına temel 

oluşturmaktadır. Araştırmada sosyal ilişki desteğinin marka imajını olumlu yönde etkileyebileceği üzerinde 

durulmaktadır (Kim ve Jones, 2009). 

Swaen ve Chumpitaz da sosyal ilişki desteğinin etkileri üzerine araştırma yapmışlardır. Bu anlamda sosyal ilişki 

desteğinin tüketici ve marka arasında bir bağlılık oluşturacağı üzerinde durarak ve bu şekilde sosyal ilişki 

desteğinin marka imajını olumlu yönde etkileyeceği sonucuna ulaşmışlardır (Swaen ve Chumpitaz, 2008). 

H4: Sosyal ilişki desteğinin marka imajı üzerinde olumlu etkisi vardır. 

3.5. Estetiğin Marka İmajı Üzerindeki Etkileri 

Estetik kavramı ürün ve hizmetlerin görsel yönünü tanımlaması sebebiyle pek çok çalışmaya konu olmuştur. 

Yapılan araştırmalarda estetik kavramının tüketiciler açısından önemi üzerinde durulmaktadır. Bu doğrultuda 

Garvin tarafından yapılan araştırmada, estetiğin ürün için en önemli faktör olarak nitelendirildiği 

görülmektedir. Bunun yanında araştırmada, estetiğin ürünün kalitesine dair olan etkileri ve marka imajının 

oluşması anlamında etkili olduğu ifade edilmektedir (Garvin, 1984). 
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Diğer bir araştırmada ise estetiğin tüketiciler tarafından ilgilenilen bir unsur olduğu vurgulanmaktadır. Bu 

konuda Chandon tarafından yapılan araştırmada estetiğin tüketici beklentileri arasında ilk sıralarda olduğu ve 

ve estetik anlamında tanımlanan özelliklere sahip ürünlerin marka imajının olumlu yönde etkileyerek 

geliştirdiği ifade edilmektedir (Chandon, 1995). Bu bilgiler genelinde müşteri beklentilerinin estetiği ürün 

açısından olmazsa olmaz olarak değerlendirilebilecek konuma getirdiği söylenebilir.   

H5: Estetiğin marka imajı üzerinde olumlu etki vardır.  

3.6. Eğlenebilirliğin Marka İmajı Üzerindeki Etkileri 

Müşteri beklentileri doğrultusunda ürünlerde olması beklenen eğlenebilirlik kavramı da estetik kavramı gibi 

ürünlerin içerik olarak kalitesine, sunumuna vb. etkisi olmayan bir durumdur. Bu bağlamda marka imajlarının 

olumlu olan ürünlerin eğlenebilir olma özelliğine sahip olması üzerinde durulan bir konudur. Bu konuda Aaker 

tarafından gerçekleştirilen araştırmada ürünlerde eğlenebilirliğin marka imajı oluşturma konusunda etkisinin 

fazla olduğuna değinilmektedir. Diğer taraftan araştırmada eğlenebilirlik olarak değerlendirilen unsurlarda 

olması gereken özelliklere de değinilmektedir (Aaker,1991). 

Yapılan farklı bir araştırmada ise eğlenebilirlik faktörünün marka imajı oluşturmasının bağlı olduğu durumlara 

değinilmesinin yanında, bu faktörün müşteride tatmin oluşturması gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu anlamda, 

Lin tarafından yapılan çalışmada tüketicilerin eğlenebilirlik faktörünü önemli bir unsur olarak ele almaktadır. 

Bunun yanında tüketicilerin eğlenebilirlik anlamında tatmin olmasının marka imajına olumlu etki sağlamasıyla 

paralel ilerlediği üzerinde durulmaktadır (Lin, 2003). 

H6: Eğlenebilirliğin marka imajı üzerinde olumlu etkisi vardır.    

3.7. Marka İmajının Marka Değeri Üzerindeki Etkileri 

Marka imajı ve marka değeri yapıları ile ilgili yapılan araştırmalarda bu iki kavram beraber ele alınmaktadır. 

Diğer taraftan Aaker tarafından yapılan araştırmada da marka değeri ile marka imajı birbirine bağlı unsurlar 

olduğu üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda marka imajının marka değeri üzerinde etkili olmasından 

bahsedilirken marka değerinin de marka imajı üzerinde ek bir değer oluşturması söz konusudur (Aaker,1991). 

Sonuç itibari ile bu iki unsur birbirini etkileyen yapılar olarak değerlendirilmektedir. Fakat marka değeri 

üzerinde marka imajını etkili olduğunu söylemekle beraber bu durumu farklı değişkenlerle ilişkili olarak 

değerlendiren araştırmaların da olduğu görülmektedir. Bu anlamda Keller tarafından yapılan bir araştırmada 

marka değeri adına model oluşturulmuş ve bu modelde marka değerinin oluşmasında etkili olan durumlar 

değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen araştırmada yüksek seviyede gerçekleşen marka farkındalığı ve marka 

imajının marka değerinin oluşmasını sağladığı üzerinde durulmuştur. Nitekim Keller 1993’te yaptığı çalışmada 

marka değerini marka imajı ve marka farkındalığına bağlı bir yapı olarak değerlendirmiştir (Keller, 1993). 

Marka değeri ve marka imajı ilişkisi konusunda araştırma yapan Aaker ise 1996 yılında yaptığı araştırmada 

marka değerini oluşturan unsurlar üzerinde durmuştur. Araştırmada marka değerinin oluşması anlamında 

marka sadakati, markanın tanınma seviyesi, tüketiciler tarafından algılanan kalite boyutu gibi yapıların etkili 

olmasına vurgu yaparken marka imajının en önemli etkenlerden biri olduğu ifade edilmiştir(Aaker,1996). 

H7: Marka imajının marka değeri üzerinde olumlu etkisi vardır.   

3.8. Marka İmajının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkileri 

Markaya dair tutum oluşturma ve markanın kendi yapısını ortaya koyması hususu bu olumlu durumların 

markanın tercih edilmesi, tüketicilerin tercihlerinin ortaya çıkması konusunda da pozitif etkileri vardır. Bu 

doğrultuda Perry ve Wisnom tarafından yapılan araştırmada marka imajının marka üzerinde doğrudan ve 

dolaylı olarak gerçekleşen tecrübeler üzerinde pozitif etkisinin olduğu vurgulanmaktadır. Bu doğrudan etkiler, 

tüketicilerin satın alma davranışları olarak değerlendirilmektedir(Perry ve Wisnom,2004). Bu anlamda marka 

imajının olumlu olması tüketicilerin markayı tercih etmesini kolaylaştırıcı bir faktör olarak ele alınmaktadır.  

Marka imajının etkileri konusunda Aaker tarafından yapılan çalışmada ise marka imajının tüketicilerin ürün 

hakkındaki algıları üzerinde etkili olduğu üzerinde durulmaktadır (Aaker,1991). Bu durum ise kendi içinde 

tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde ki belirleyici etkisini oluşturmaktadır. Tüketiciler marka imajı 

olumsuz ürünleri tercih etmemekle beraber olumlu imaja sahip olan markaları tercih etmektedirler. Bunun 

yanında marka imajının tüketiciler üzerinde duygusal bir etki oluşturduğunu savunan araştırmalarda söz 
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konusudur. Bu konuda Keller tarafından yapılan araştırmada marka imajının tüketiciler üzerinde algısal bir etki 

oluşturduğu ifade edilmektedir. Bu etkinin markanın imajı doğrultusunda pozitif ya da negatif olabileceği 

üzerinde durulmaktadır (Keller,1993). Bu bilgiler genelinde oluşan etkinin satın alma niyeti üzerinde etkisinden 

bahsetmek mümkündür. Bu anlamda etkinin olumlu olmasının tüketicinin satın alma tercihleri noktasında 

markadan yana olurken olumsuz etkilerde durum tam tersi şekilde gerçekleşecektir. 

H8: Marka imajının satın alma niyeti üzerinde olumlu etkisi vardır.              

3.9. Marka Değerinin Satın Alma Niyeti Üzerinde  

Keller 1993’te yaptığı çalışmada marka değerinin marka imajını bağlı olarak oluştuğunu ve tüketicilerin zihninde 

ürüne, fiyatlandırılmasına, dağıtımına vb. durumlarda daha olumlu bir algı oluşturduğunu ifade etmektedir. Bu 

algılar markasız bir ürüne göre marka değeri oluşan ürünü ön plana çıkarmaktadır. Keller’e göre bu durum 

beraberinde tüketicilerin satın alma niyetlerini olumlu yönde etkilemektedir (Keller, 1993). 

Pitta ve Katsanis tarafından yapılan araştırmada marka değerinin tüketicilerin markayı tercih etmesi üzerinde 

olumlu etkisinin olduğuna ve müşterilerin markayı tercih etmesi yönünde pozitif etkisi olan marka değerinin, 

pazarda markanın rekabet açısından fayda sağlayacağına dikkat çekmektedir (Pitta ve Katsanis,1995). Diğer 

taraftan Pappu vd., tarafından yapılan araştırmada satın alma sürecinde tüketicilerin kararlarını etkileyen 

durumlar üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda marka değerinin de tüketicinin satın alma niyeti üzerinde 

olumlu etkileri olduğu ifade edilmiştir (Pappu vd., 2005). 

Biel tarafından yapılan araştırmada ise ilk olarak marka çağrışımlarının ve marka değeri marka üzerinde 

oluşturduğu olumlu etkilerinden söz edilmiştir. Bunun yanında marka değerinin tüketiciler üzerinde 

oluşturduğu pozitif algıların satın alma niyeti üzerinde önemli bir etkisi olduğuna vurgu yapılmıştır (Biel, 1992). 

Aynı şekilde Gil vd., tarafından hazırlanan çalışmada marka değerinin müşterilerin zihninde markaya dair 

olumlu bir algı oluşturarak tüketicilerin satın alma niyeti üzerinde pozitif etkileri olduğuna değinilmektedir (Gil 

vd., 2007). 

H9: Marka değerinin satın alma niyeti üzerinde olumlu etkisi vardır. 

3.10. Marka Değerinin Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkileri  

Franzen vd., 1999 yılında yaptıkları araştırmada tüketicilerin ürünü kullanmaya başlaması ile beraber ilk 

deneyimlerinin başladığından söz edilmektedir. Bu deneyimleme tüketicilere markayı daha yakından tanıma 

imkânı vermektedir. Bu doğrultuda algıların olumlu olması markaya dair olumlu düşünceleri beraberinde 

getirmektedir. Bu süreç ile birlikte tüketiciler açısından bir marka değeri oluşturulması söz konusudur. 

Araştırmada bu gelişmelerin sonucunda marka değerinin oluşmasıyla beraber markaya dair daha güçlü bir 

bağlılık durumunun ortaya çıkabileceği vurgulanmaktadır (Frazen, 2005). Diğer taraftan Franzen ve 

arkadaşlarına benzer sonuçlara ulaşan Baldauf vd., marka değeri ve marka bağlılığı arasında doğrusal etkiden 

bahsetmişlerdir. Bu araştırmada marka değeri ve marka farkındalığının marka bağlılığına geçildiği süreçte 

önemli noktalar olduğundan bahsedilmektedir. Bu doğrultuda marka değerinin marka bağlılığı üzerinde 

belirleyici bir etkisi olduğundan söz etmek mümkündür (Baldauf vd., 2003). 

Bu görüşlere ek olarak marka bağlılığını farklı bağlılık şekilleriyle değerlendiren araştırmalara da rastlamak 

mümkündür. Bu doğrultuda Odin vd., tarafından 2001 yılında yapılan araştırmada marka bağlılığı davranışsal 

bağlılık ve tutumsal bağlılık olarak iki ayrı yapıda incelenmiştir. Bu yapılardan tutumsal bağlılıkta satın alma 

davranışı göz önünde bulundurulmamaktadır ve markaya tüketiciler tarafından atfedilen değeri ifade 

etmektedir. Bu yaklaşım ile birlikte marka değeri ve marka bağlılığının iç içe değerlendirilen yapılar olduğuna 

dikkat çekmek mümkündür (Odin vd., 2001). Odin’le benzer doğrultuda araştırma yapanlardan Baloğlu da 

Odin’le benzer bulgulara ulaşmıştır. Baloğlu da 2002 yılında yaptığı araştırma da bağlılığı;  gerçek bağlılık ve 

tutumsal bağlılık şeklinde ele almış ve marka değerini tutumsal bağlılığın içinde incelemiştir. Bu bağlamda 

Baloğlu’na göre marka değeri ile marka bağlılığının iç içe geçen yapılar olduğunu ifade etmek mümkündür 

(Baloğlu, 2002). 

Gil ve diğerleri yapılan çalışmalarda marka değerinin marka bağlılığı oluşturmasında etkili olan unsurlar 

üzerinde durarak bu unsurların marka değerini ortaya çıkardığını ve bu değeri pozitif yönde etkilemesine 

değinilmiştir. Bununla beraber tüketicilerde pozitif yönde gelişen marka değerinin marka bağlılığı 

oluşturduğuna değinilmiştir (Gil vd., 2007). Aynı doğrultuda Pitta ve Katsanis tarafından yapılan araştırmada 
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marka değerinin markaya olan bağlılığı artırdığı ve tüketicinin zihninde markaya dair olumlu izlenim 

oluşturduğu ifade edilmektedir. Bu durumun bağlılık hususunda marka değerine etkilerine de ayrıca 

değinilmektedir(Pitta ve Katsanis,1995). 

H10: Marka değerinin marka bağlılığı üzerinde olumlu etkisi vardır. 

3.11. Satın Alma Niyetinin Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkileri 

Literatürde marka bağlılığı kavramı incelendiğinde, satın alınan bir ürünün tekrar satın alınması olarak ifade 

edilen tanımlamanın eksik bir yaklaşım olduğu görülmektedir (Jacoby ve Kyner, 1973). Bu nedenle marka 

bağlılığı ve bunun etkili olduğu hususlar marka bağlılığı ölçeği olarak adlandırılan ölçekle tespit edilmeye 

çalışılmaktadır. Satın alma kararının marka bağlılığı üzerindeki etkisi incelendiğinde literatürde bu kararın 

marka bağlılığı gibi birçok unsurdan etkilendiği ve özellikle de markalar hakkında derinlemesine araştırma 

ihtiyacını zorunlu hale getirdiğine dikkat çekilmektedir.  

Satın alma niyeti ile marka bağlılığı arasındaki etkinin birçok araştırmaya konu olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu doğrultuda Chaudhuri ve Holbrook tarafından 2001 yılında yapılan araştırmada satın alma 

niyeti ile marka bağlılığı arasındaki ilişki de satın alma niyetini satın alma bağlılığı olarak ifade etmişlerdir. Bu 

durumda satın almanın marka bağlılığı ile gerçekleşmesiyle beraber bir satın alma bağlılığının ortaya çıktığından 

bahsetmek mümkündür. Diğer taraftan bu konuda araştırma yapan Matzler vd., de marka bağlılığı ile satın alma 

niyeti arasındaki ilişkiyi satın alma bağlılığı olarak değerlendirmişlerdir (Matzler vd., 2006). Bu anlamda satın 

alma niyetinin marka bağlılığını etkilediği ve aynı zamanda marka bağlılığından da etkilendiğini söylemek 

mümkündür.  

H11: Satın alma niyetinin marka bağlılığı üzerinde etkisi vardır. 

3.12. Marka İmajının Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkileri 

Sirgy 1982’de yaptığı araştırmasında tüketicilerin kendi imajları ile marka imajları arasında bağlantı kurduğunu 

ve bunun sonucunda kendilerine daha yakın imajlı markaları tercih ettiklerini ifade etmektedir. Bu durum ise 

marka imajının markaya dair bağlılık üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu ortaya çıkarmaktadır (Sirgy,1982).  

Kim ve Yoon tarafından yapılan araştırmada marka imajı, fiyat, kalite vb. kavramların tüketicilerin 

memnuniyetleri üzerinde markaya dair bağlılık oluşturma hususunda da oldukça etkili olduğu üzerinde 

durulmaktadır (Kim ve Yoon, 2004). Bununla birlikte Obga ve Tan 2009 yılında yaptıkları araştırmada da marka 

imajının marka bağlılığı ve müşteri sadakati oluşturma hususunda da pozitif yönde oldukça etkili olduğu 

vurgulanmaktadır (Obga ve Tan,  2009). 

Okonkwo tarafından yapılan araştırmada ise aynı şekilde marka imajının marka bağlılığı oluşturma ile ilgili 

oldukça etkili olduğu sonucuna ulaşılırken marka imajı ile beraber oluşan marka bağlılığının tüketiciler 

açısından da sadık bir kitlenin oluşumunu sağladığına değinilmiştir (Okonkwo, 2007). Diğer taraftan marka 

bağlılığı oluşturma ve bunu sürdürme hususunda marka imajı en belirleyici faktörlerden biri olarak ifade 

edilmesinin yanısıra marka imajının tüketicilerin zihninde olumlu algılanması markaya bağlılığı artırıcı bir 

unsur olarak ifade edilmektedir (Gommans vd., 2001). 

H12: Marka imajının marka bağlılığı üzerinde olumlu etkisi vardır.  

Literatür incelendiğinde tüketicilerin marka seçimi üzerinde etkili olan fonksiyonel fayda ve sembolik fayda 

kavramlarından da bahsedildiği görülmektedir. Bu doğrultuda bir çok üreticinin markalarına imaj 

kazandırabilmek adına bu faydaları beraber kullandığına da dikkat çekilmektedir (Park vd., 1986). Keller 1993 

yılında yaptığı çalışmada fonksiyonel fayda; bir üründen tüketicilerin beklediği fiziksel fayda olarak 

tanımlamaktadır. Ürünlerin tüketiciler açısından belirtilen konular doğrultusunda fayda sağladığı da 

belirtilmekle beraber bu fayda unsuru genel anlamda fonksiyonel fayda olarak nitelendirilmektedir. Fakat bu 

durumda fonksiyonel faydanın tek başına incelenmesi yeterli değildir. Dolayısıyla ürünlerin tüketiciler için 

taşıdığı anlamları ise sembolik fayda olarak nitelendirmek mümkündür (Odabaşı ve Oyman, 2003). 

Sembolik faydanın ürüne dair oluşturulan marka kişiliğinin yansıtılması hususunda da etkili olduğu ifade 

edilmektedir. Bu doğrultuda tüketicilerin kullandıkları ürünlere canlıymış gibi bir kişilik atfettikleri ve bu 

ürünlerle ilgili bir ilişki modeli kurup bu ilişkiyi yaşamlarına yansıttıkları görülmektedir. Bu kişileştirme 

durumunda tüketiciler ürünleri kişiliklerini ifade ettiğini düşündükleri için ürüne yüklenen sembolik anlam ve 
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beklenen fayda da bu doğrultuda artış göstermektedir. Bu durumda tüketicilerin kullandıkları ürünlerin kendi 

benliklerini yansıtması konusunda yardımcı olduğunu söylemek mümkündür (Aaker,1999). 

Bu amaçla, araştırma hipotezleri sembolik ve fonksiyonel fayda açısından ele alınmış olup öncesinde sembolik 

fayda ve fonksiyonel fayda ölçeği kullanılarak, 100 kişiden toplanan veriler sonucunda Iphone sembolik, 

Samsung fonksiyonel markalar olarak belirlenmiştir. Araştırma modeli sembolik ve fonksiyonel fayda açısından 

test edilerek karşılaştırılmıştır. 

3.13. Araştırma Yöntemi 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Çalışmada,  ön testle sembolik fayda ve fonksiyonel fayda sağlayan cep telefonu markaları belirlenmiştir. Çıkan 

sonuçlara göre sembolik fayda sağlayan marka IPHONE, Fonksiyonel fayda sağlayan marka ise SAMSUNG 

olarak değerlendirilmiştir. Anketler Türkiye’de bulunan Iphone ve Samsung markalı cep telefonu kullanıcılarına 

uygulanmıştır. Kolayda örneklem yöntemi ile online araçlar kullanılarak verilere ulaşılmıştır. 07/12/2019 –

22/12/2019 tarihleri arasında toplam 990 anket verisine ulaşılmıştır. Analizler 577 kişilik örneklem üzerinden 

değerlendirilmiştir. 

Anketteki tüm ifadeler, 1= Kesinlikle Katılmıyorum - 7=Kesinlikle Katılıyorum seklinde 7‘li Likert ölçeği ile 

ölçülmüştür. Katılımcıların İlgilenimini ölçmek amacıyla; Zaichkowsky,  (1994), geliştirdiği 10 ifadeden oluşan 

ölçek kullanılmıştır. Sembolik faydayı ölçmek için; Batra vd., (2010) tarafından geliştirilen 3 ifadeden oluşan 

ölçek; fonksiyonel  faydayı ölçmek için ise Bhat ve Reddy, (1998) tarafından geliştirilen 3 ifadeden oluşan ölçek 

kullanmıştır. 

Müşteri Değeri ölçeği; Fonksiyonel değer, sosyal değer, duygusal değer alt değişkenlerinden oluşmaktadır. 

Fonksiyonel değer ise; fiyat faydası ve fonksiyonel kalite boyutlarından oluşmaktadır. Fiyat faydası, fonksiyonel 

kalite, sosyal kişisel imaj, sosyal ilişki desteği, estetik, eğlenebilirlik ölçmek adına Kim vd., (2011) tarafından 

geliştirilen ölçek kullanılmıştır. 

Marka imajı ölçeği; George S. Low ve Charles W. Lamb (2000) tarafından geliştirilen 5 ifadeden oluşan ölçek 

kullanılmıştır. Marka Değeri ölçeği; Yoo vd., (2000) tarafından geliştirilen 4 ifadeden ölçek kullanılmıştır. Marka 

Bağlılığı ölçeği; Chaudhur ve Holbrook, (2001) tarafından geliştirilen 4 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Satın 

Alma Niyeti ölçeği; Kim vd., (2011) tarafından geliştirilen 3 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. 

4. Bulgular 

Veri analizini yapmak amacıyla öncelikle verilerin dağılımlarının Normallik düzeyi ölçülmüştür. Ölçeklerin 

güvenirlik analizleri yapılarak İç tutarlılık düzeyleri tespit edilmiştir. Maddelerin faktörlerinin doğruluğunu 

tespit etme amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonuçlarının tespit edilmesinden sonra 

maddeler arasındaki ilişkinin doğrulanmasına yönelik olarak Korelasyon Analizine gidilmiştir. Çalışmanın 

model açısından uygunluğunun tespit edilmesine yönelik olarak Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Son 

olarak değişkenlerin arasındaki ilişkileri belirlemek, hipotezleri test etmek amacıyla Yapısal Eşitlik Modeli 

uygulanmıştır. 
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4.1. Aritmetik Ortalama, Standart Hata, Çarpıklık ve Basıklık Değerleri 

Araştırmada kullanılan verilerin dağılım türünün tespit edilmesi amacıyla basıklık ve çarpıklık değerlerine 

bakılmıştır. Çarpıklık değeri, -1,525 ve -0,007; basıklık değeri, -1,905 ve 2,035 arasında değişmektedir. 

Araştırmada çarpıklık değerinin 2’den küçük olması ve basıklık değerinin ise 2 civarında olması, çalışmada 

kullanılan verilerin normal dağılıma sahip olduğunu ispatlamaktadır.  

Tablo 1. Aritmetik Ortalama, Standart Hata, Çarpıklık ve Basıklık Değerleri 
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Arit. Ort. 4,6343 6,0849 4,2799 3,8414 5,6668 5,2700 5,9642 5,6785 5,1326   6,0017 

Std. hata 1,40209 1,01590 1,90630 2,02260 1,22156 1,42091 1,34467 1,48107 1,51918 1,09478 

Çarpıklık -,295 -1,362 -,286 -,007 -,873 -,768 -1,525 -1,236   -,794   -1,417 

Basıklık -,443 1,905 -1,098 -1,296 ,215 -,049 2,035 1,105 -,074 2,108 

4.2. Güvenilirlilik ve Faktör Analizi Sonuçları 

Anket maddelerinin güvenilirliliklerini belirlemek amacıyla güvenilirlik analizi yapılmıştır. Güvenilirlik analizi 

sonuçlarına göre Cronbach Alpha katsayısı 0,74 ile 0,94 değerleri arasında yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda 

güvenilirlik katsayısının en az 0,70 olması gerektiği söylenmektedir (Iacabucci ve Duhackek, 2003). Sonuçlara 

bakarak anket maddelerinin güvenilir olduğu söylenebilir. Araştırma sonuçları her bir ölçeğin güçlü bir içsel 

tutarlılığa sahip olduğunu açıklamaktadır. Diğer taraftan, madde toplam korelasyon (item-total correlation) 

değerlerine bakılarak,  güvenilirlik analizinde fiyat faydasının ikinci ifadesi, düşük item-total korelasyon (0,325 

< 0.4) nedeniyle analizden çıkarılmıştır. Çıkarıldıktan sonra kalan ifadelerden oluşan ölçeğin alpha değeri 

(0,784)’dir. Veri analizinden önce açıklayıcı faktör analizi yapılmış, önce korelasyon matrisine, Bartlett küresellik 

testi sonuçları ve Kaiser Meyer Olkin (KMO) test değerleri incelenmiştir. Korelasyon matrisinde değişkenler 

arasındaki korelasyon ne kadar yüksek olursa değişkenlerin ortak faktör oluşturma olasılıklarının da o kadar 

yüksek olacağı belirtilmiştir. Bu sonuçlara göre faktör analizi yapılabilmesi için veri seti uygun olduğu ve 

korelasyon matrisinde yeterli düzeyde ilişki bulunduğu açıklanmıştır. Barlett testi korelasyon matrisinde ki 

değişkenlerin en azından bir kısmının arasında ki yüksek oranlı korelasyonların olma olasılığını test etmektedir 

(Hair vd., 1998(a); Kalaycı, 2010). Yapılan faktör analizinde kullanılan faktörlere ilişkin Barlett Testi sonuçları 

anlamlı bulunmuştur (p<0,001). Mevcut korelasyon büyüklüğü ile kısmî korelasyon katsayılarının 

karşılaştırılması amacıyla KMO (Kaiser – Meyer – Olkin) indeksi kullanılmıştır. Literatürde KMO değerinin 

0,5’in üstünde bir değer alması gerektiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda elde edilen değerin 0,5’in üstünde olma 

durumunun fazlalaşmasının analiz açısından olumlu olduğu belirtilmektedir (Kalaycı, 2010). Araştırmanın 

faktör analizi sonuçlarına göre KMO değerlerinin 0,63 ile 0,85 aralığında değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

doğrultuda elde edilen değerin KMO sınır değerinin üstünde olduğu söylenebilir. Tüm faktörlerin maddelerine 

dair ortak varyans değerleri 0,3’ün üzerinde olduğu gözlenmiştir. Bu verilerin sonucuna göre maddeler 

arasındaki ilişkilerin güçlü olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Tablo 2. Güvenilirlik ve Faktör Analizi Sonuçları 

 Faktör Yükleri Açıklanan Varyans KMO değerleri Cronbach’s alpha 

Fiyat Faydası  

69,904      ,630 ,74 

FİYFAYDA1 ,889 

FİYFAYDA2  

FİYFAYDA3 ,706 

FİYFAYDA4 ,899 

Fonksiyonel Kalite  

75,186       ,814 ,88 

FONK KALİTE1 ,806 

FONK KALİTE2 ,864 

FONK KALİTE3 ,920 

FONK KALİTE4 ,874 
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Sosyal Kişisel İmaj     

SOS KİŞ1 ,872 

83,347       ,847 ,93 
SOS KİŞ2 ,912 

SOS KİŞ3 ,947 

SOS KİŞ4 ,920 

Sosyal İlişki Desteği  

84,925        ,840 ,94 

SOS İLİŞK1 ,904 

SOS İLİŞK2 ,933 

SOS İLİŞK3 ,922 

SOS İLİŞK4 ,927 

Estetik  

67,185        ,755 ,81 

ESTETİK1 ,762 

ESTETİK2 ,700 

ESTETİK3 ,906 

ESTETİK4 ,892 

Eğlenebilirlik   

 

70,641 

 

 

       ,855 

 

 

,89 

EGLENCE1 ,826 

EGLENCE2 ,829 

EGLENCE3 ,879 

EGLENCE4 ,795 

EGLENCE5 ,871 

Satın Alma Niyeti  

85,110 ,746 ,91 
NİYET1 ,939 

NİYET2 ,923 

NİYET3 ,905 

Marka Değeri  

76,591 ,833 ,89 
MARKADEGER1 ,893 

MARKADEGER2 ,922 

MARKADEGER3 ,881 

MARKADEGER4 ,800    

Marka Bağlılığı  

67,186 ,764 ,82 

BAGLILIKDAV1 ,893 

BAGLILIKDAV2 ,922 

BAGLILIKTUT1 ,881 

BAGLILIKTUT2 ,800 

Marka İmajı     

İMAJ1 ,769 

68,477 ,852 ,87 

İMAJ2 ,851 

İMAJ3 ,880 

İMAJ4 ,848 

İMAJ5 ,783 

4.3. Yapı Güvenilirliği (CR), Ortalama Açıklanan Varyans (AVE), Maksimum Paylaşılan Varyansın Karesi 

(MSV) ve Değişkenler Arası Korelasyon Değerleri 

Ortak yöntem varyansını incelemek için Harman tek faktör testi yapılmıştır. Harman’s tek faktör testinde tüm 

değişkenler tek bir faktör içine alınıp toplam açıklanan varyans ve ilk faktörün varyansı karşılaştırılır. İlk 

faktörün varyansı toplam varyansın çoğunluğunu (> %50) oluşturuyorsa ortak yöntem varyansı sorunu ortaya 

çıkar (Podsakoff ve Organ, 1986:536). Bu çalışmada ilk faktörün toplam varyansın %36’sını oluşturduğu 

gözlenmiştir. Çıkan sonuç muhtemel ortak yöntem varyansı probleminin olmadığını göstermektedir.  

Model uyumunun belirlenmesi için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Modifikasyon indeksleri tablosu 

ve standardize edilmiş residual (artık) değerleri tablosu analiz edilerek, marka bağlılığı değişkeninin 
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dördüncü ifadesi de doğrulayıcı faktör analizi sonucu faktör yükü 0,60 değerinden düşük olması sebebiyle 

analizden çıkarılmıştır. Çalışmanın model uyumunun tespit edilmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analizi 

uygulanarak genel uyumun tespit edilebilmesi amacıyla da Chi – Square testi yapılmıştır. Literatürde Ki 

Kare/Serbestlik derecesi (X2/df) oranının 3 – 5 değerleri arasında olması durumunda kabul edilebilir olduğu 

açıklanmaktadır. Diğer taraftan ilgili değerin 3’ün altında olması durumunda ise uyumun “iyi” seviyede 

kabul edilebileceği bilgisi verilmektedir (Lomax ve Schumacker, 2004).  

Yapılan analizin devamında yakınsama ve ayrım geçerliği olarak ifade edilen geçerlik durumları test 

edilmiştir. Literatürde bir ölçüm modelinin geçerli sayılabilmesi için yakınsama geçerliliği (convergent 

validity) ve ayrım geçerliliği (discriminant validity) açısından gerekli değerleri sağlaması gerekli olduğu 

üzerinde durulmaktadır (Churchill, 1979). Bu yapılardan yakınsak geçerlilik, değerlere dair ifadelerin 

birbirleriyle ve oluşturdukları faktörlerle ilişkili olduğunun göstermektedir. Yakınsak geçerliliğin olabilmesi 

için uygulanan ölçeğin bütünsel olarak yapı güvenilirliği değerlerinin, ortalama varyans (AVE – Average 

Variance Extracted) değerlerinden büyük olması gerekmektedir. Diğer taraftan AVE değerinin ise 0,5 

değerinden yüksek olması gerekmektedir (Hair vd., 1998(b); Yaşlıoğlu, 2017). Araştırma analizlerinin 

sonuçlarına göre uygulanan ölçeğe dair tüm CR değerleri için, elde edilen sonuçların AVE değerinden büyük 

olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda elde edilen sonuçlar AVE değeri için sınır kabul edilen 0,5 değerinin 

üstündedir. Bu sonuçlar çalışmada yakınsama geçerliliğinin sağlandığını göstermektedir.  

Yapılan ayrım geçerliliği analizinde ise değişkenlerle ilgili ifadelerin ait olduğu faktör dışında kalan 

faktörlerle, ilgili olmaları gereken faktörden daha az ilişkisi olması gerektiği söylenmektedir (Dölarslan, 2012; 

Yaşlıoğlu, 2017). Bu geçerlilik tipinde ölçeğe dair Maksimum Paylaşılan Varyansın Karesi’nin (Maximum 

Squared Variance - MSV) bütünsel olarak değerlere dair elde edilen AVE değerlerinden küçük olması gerekir. 

Bu doğrultuda değişkenlerin her biri için AVE değerlerinin, modelde yer alan diğer değişkenlerle ilişkisinin 

karesinden yüksek bir değere sahip olması beklenmektedir (Fornell ve Larcker, 1981). Araştırma sonuçları 

literatürdeki gereklilikleri karşıladığı için ayrım geçerliliği sağlanmış kabul edilmektedir.   

Tablo 3. Yapı Güvenilirliği (CR), Ortalama Açıklanan Varyans (AVE), Maksimum Paylaşılan Varyansın 

Karesi (MSV) ve Değişkenler Arası Korelasyon Değerleri 
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Fonk Fayda 0,892 0,677 0,506 0,823          

Sosyal fayda 0,934 0,781 0,591 0,324*** 0,884         

Fiyat Faydası 0,803 0,588 0,161 0,121 0,293 0,767        

Sosyal ilişki 

desteği 
0,936 0,785 0,591 0,221*** 0,769*** 0,401*** 0,886       

Estetik 0,850 0,594 0,551 0,637*** 0,416*** 0,033 0,303*** 0,771      

Marka İmajı 0,874 0,634 0,506 0,712*** 0,372*** 0,145** 0,289*** 0,666*** 0,796     

Niyet 0,913 0,778 0,552 0,531*** 0,210*** 0,123** 0,121** 0,469*** 0,653*** 0,882    

Eğlenebilirlik 0,894 0,628 0,551 0,524*** 0,625*** 0,177*** 0,537*** 0,742*** 0,574 0,440 0,792   

Marka 

Değeri 
0,901 0,696 0,591 0,458*** 0,249*** 0,224*** 0,213*** 0,428*** 0,627*** 0,667*** 0,469*** 0,834  

Bağlılık 0,862 0,677 0,591 0,448*** 0,305*** 0,189*** 0,244*** 0,398*** 0,698*** 0,743*** 0,451*** 0,769*** 0,823 

4.4. Yapısal Eşitlik Modeli 

Yapısal eşitlik modeli (SEM), gözlenen ile gözlemleyen değişkenler nedensel ilişkilere dair hipotezleri test 

etmek için kullanılan bir analiz yöntemidir (Reisinger ve Turner, 1999). Teorik yapıların formüle edilmesi ve 

bu anlamda problemlerin çözülmesi noktasında çoklu regresyon analizi, yol analizi ve faktör analizi gibi farklı 

analiz yöntemlerinin daha kullanışlı olduğu ve daha net sonuçlar verdiği bilinen bir gerçektir. Bu teknikler 

dışında kalan analiz tekniklerinde ise bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki etkileşim unsurunu 
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önemsemediği söylenmektedir. Bu doğrultuda yapısal eşitlik modeli, birden fazla sayıda olan bağımlılığa dair 

ilişkinin aynı anda incelenmesini sağlayarak yönetsel ve davranışsal açıdan karmaşık olarak tanımlanan 

sorunların çözümlenmesi için en uygun yöntem olarak kabul edilmektedir (Yılmaz, 2004).  

Çalışmada varolan hipotezleri test etmek amacıyla Yol Analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonuçları 

yapısal modelin model uyumu kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir.  Ki Kare/Serbestlik 

derecesi (X2/df) oranının 3 ile 5 arasında ise kabul edilebilir düzeydedir. 3'ün altında olması ise mükemmel 

uyumu göstermektedir. Analiz sonucunda X²/df’nin 3,274 (X² =2081,958, df = 636, p = 0,000) ile kabul edilebilir 

bir uyum görülmektedir (Lomax ve Schumacker, 2004).  İyilik uyum indeks (goodness of fit index (GFI)) değeri 

0,83 ve düzeltilmiş iyilik uyum indeks (adjusted goodness of fit index (AGFI)) değeri 0,80’dir. Karşılaştırmalı 

uyum indeks (comparative fit index (CFI)) ve fazlalık uyum indeks (incremental fit index (IFI)) değeri 0,91’dir. 

Normlaştırılmış uyum indeks (normed fit index (NFI)) değeri 0,88, normlaştırılmamış uyum indeks değeri 

(Tucker–Lewis index (TLI)) 0.91’dır. Çalışmadan elde edilen değerlerin bütünsel olarak 0,9 değerinin üzerinde 

olması bu kabul sonuçların edilebilir değerler olduğunu ifade etmektedir. Genel anlamda kabul edilen değer 

olarak ifade edilen tahmin hatalarının ortalamasının karekökü (Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA)) değeri çalışmada 0,06 olarak sonuçlanmış ve kabul edilebilir aralık olan 0,05 ile 0,08 aralığında 

olduğu ifade edilmiştir (Hair vd., 1998(b); Lomax ve Schumacker, 2004).  

Tablo 4. Yol Analizi Sonuçları 

 
 Estimates 

St. 

Error 
C.R. 

Standart 

Estimates(β) 
P 

H1: Fiyat faydası => Marka imajı ,50 ,027 1,861 ,07 0,063* 

H2: Fonk. kalite => Marka imajı ,577 ,062 9,376 ,466 *** 

H3: Sosyal kişisel imaj => Marka İmajı -,009 ,039 ,242 ,014 ,809 

H4: Sosyal ilişki desteği => Marka imajı ,000 ,038 -,007 ,000 ,995 

H5: Estetik => Marka imajı ,289 ,073 3,981 ,266 *** 

H6: Eğlenebilirlik  => Marka imajı ,148 ,080 1,841 ,126 ,066* 

H7:Marka imajı      => Marka Değeri ,747 ,055 13,610 ,636 *** 

H8:Marka imajı => Satınalma Niyeti ,429 ,052 8,303 ,407 *** 

H9:Marka Değeri => Satınalma Niyeti ,366 ,042 8,620 ,407 *** 

H10:Marka Değeri =>    Bağlılık ,422 ,049 8,689 ,415 *** 

H11:Satınalma Niyeti => Bağlılık ,371 ,055 6,803 ,328 *** 

H12: Marka İmajı => Bağlılık ,249 ,056 4,449 ,208 *** 

H1 hipotezi, Fiyat faydası ile marka imajı arasındaki ilişkinin test edilmesi amacıyla oluşturulmuştur.  Ortaya 

çıkan sonuçlara göre fiyat faydasının marka imajı üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi bulunmaktadır. 

Bu doğrultuda H1 hipotezi 0,1 düzeyinde desteklenmektedir ( β = 0,07; P <0,1ve C.R.= 1,861).  H2 hipotezi, 

Fonksiyonel kalite ile marka imajı arasındaki ilişkinin test edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Ortaya çıkan 

sonuçlara göre fonksiyonel kalite marka imajı üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkisi bulunmaktadır. Bu 

doğrultuda H2 hipotezi desteklenmektedir ( β = 0,46; P < 0,001 ve C.R.= 9,376 ). H3 hipotezi, sosyal kişisel imaj 

ile marka imajı arasındaki ilişkinin test edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Ortaya çıkan sonuçlara göre sosyal 

kişisel imajın marka imajı üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda H3 

hipotezi desteklenmemektedir ( β = 0,14; P <0,01 ve C.R.  = ,242 ).H4 hipotezi, sosyal ilişki desteği ile marka 

imajı arasındaki ilişkinin test edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Ortaya çıkan sonuçlara göre sosyal ilişki 

desteğinin marka imajı üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda H4 hipotezi 

desteklenmemektedir ( β = 0,000;  P < 0,01 ve C.R.  = -,007).H5 hipotezi, Estetik ve marka imajı arasındaki 

ilişkinin test edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Ortaya çıkan sonuçlara göre Estetiğin marka imajı üzerinde 

anlamlı ve pozitif yönlü etkisi bulunmaktadır. Bu doğrultuda H5 hipotezi desteklenmektedir ( β = 0,266;  P < 

0,001 ve C.R.  = 3,981). H6 hipotezi, Eğlenebilirlik ve marka imajı arasındaki ilişkinin test edilmesi amacıyla 

oluşturulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre eğlenebilirliğin marka imajı üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir 

etkisi bulunmaktadır. Bu doğrultuda H6 hipotezi 0,1 düzeyinde desteklenmektedir ( β = 0,12;  P < 0,1 ve C.R.  

= 1,841).H7 hipotezi, marka imajı ve marka değeri arasındaki ilişkinin test edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. 

Ortaya çıkan sonuçlara göre marka imajının marka değeri üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkisi 

bulunmaktadır. Bu doğrultuda H7 hipotezi desteklenmektedir ( β = 0,636;  P < 0,001 ve C.R.  = 13,610). H7 
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hipotezi, marka imajı ve marka değeri arasındaki ilişkinin test edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Ortaya 

çıkan sonuçlara göre marka imajının marka değeri üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkisi bulunmaktadır. Bu 

doğrultuda H7 hipotezi desteklenmektedir ( β = 0,636;  P < 0,01 ve C.R.  = 13,610).  

H8 hipotezi, marka imajı ve satın alma niyeti arasındaki ilişkinin test edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. 

Ortaya çıkan sonuçlara göre marka imajının satın alma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkisi 

bulunmaktadır. Bu doğrultuda H8 hipotezi desteklenmektedir ( β = 0,407;  P < 0,01 ve C.R.  = 8,303). H9 hipotezi, 

marka değeri ve satın alma niyeti arasındaki ilişkinin test edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Ortaya çıkan 

sonuçlara göre marka imajının satın alma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkisi bulunmaktadır. Bu 

doğrultuda H9 hipotezi desteklenmektedir ( β = 0,407;  P < 0,001 ve C.R.  = 8,620). H10 hipotezi, marka değeri 

ve marka bağlılığı arasındaki ilişkinin test edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Ortaya çıkan sonuçlara göre 

marka değerinin marka bağlılığı üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkisi bulunmaktadır. Bu doğrultuda H10 

hipotezi desteklenmektedir ( β = 0,415;  P < 0,001 ve C.R.  = 8,689). H11 hipotezi, satın alma niyeti ve marka 

bağlılığı arasındaki ilişkinin test edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Ortaya çıkan sonuçlara göre satın alma 

niyetinin marka bağlılığı üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkisi bulunmaktadır. Bu doğrultuda H11 hipotezi 

desteklenmektedir ( β = 0,328;  P < 0,001 ve C.R.  = 6,803).H12 hipotezi, marka imajı ve marka bağlılığı arasındaki 

ilişkinin test edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Ortaya çıkan sonuçlara göre marka imajının marka bağlılığı 

üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkisi bulunmaktadır. Bu doğrultuda H12 hipotezi desteklenmektedir ( β = 

0,208;  P < 0,001 ve C.R.  = 4,449). Yapılan analiz sonucunda H3, H4, dışında yer alan hipotezler 

desteklenmektedir 

Tablo 5. Düşük ve Yüksek İlgilenim Seviyelerine Göre Model Farklılıkları 

 Düşük İlgilenim Yüksek İlgilenim 

 C.R. 

Standart 

Estimates 

(β) 

C.R. 

Standart 

Estimates 

(β) 

H1: Fiyat Fay. => Marka İmajı 2,121** 0,116 -,215 -0,012 

H2: Fonk. Kalite => Marka İmajı 4,778* 0,337 7,750* 0,618 

H3:Sosyal Kişisel 

İmaj 
=> Marka İmajı 1,732** 0,163 -1,064 -0,087 

H4:Sosyal İliş.Dest. => Marka İmajı -1,095 -0,097 1,130 0,092 

H5:Estetik => Marka İmajı 4,000* 0,431 1,530 0,124 

H6:Eğlenebilirlik => Marka İmajı -,197 -0,020 1,657** 0,157 

H7:Marka imajı         =>  Marka Değeri 9,614* 0,634 6,926* 0,499 

H8: Marka imajı => Satın alma niyeti 4,586* 0,299 7,130* 0,516 

H9:Marka Değ. => Satın alma niyeti 8,005* 0,518 4,356* 0,279 

H10:Marka Değ. =>  Marka Bağlılığı 6,099* 0,430 6,144* 0,393 

H11:Satın Alma 

Niyeti 
=>  Marka Bağlılığı 5,126* 0,349 4,315* 0,311 

H12: Marka İmajı     =>  Marka Bağlılığı 2,523* 0,156 3,610* 0,257 

Araştırmada düzenleyici değişken olarak ilgilenim (involvement) değişkeni kullanılmıştır. İlgilenimin 

düzenleyici etkisinin ölçülmesi amacıyla düşük ilgilenim seviyesi ve yüksek ilgilenim seviyesi şeklinde 2 

gruba ayrılmıştır. Analiz sonuçlarına göre temel modelin uyum değerleri iyi düzeyde olduğu belirtilmiştir 

(X2 = 3041,294 df= 1272; p= .000; X2 /df = 2,39; CFI = 0,89; GFI =0,78 NFI = 0,83; TLI = 0,88; RMSEA = 0,049). 

Modelde tüm etkiler istatistikler olarak anlamlılığa sahiptir. 

Gruplar arası karşılaştırmada  (X2 =3071,113; df= 1312; p= .000; X2 /df = 2,34) NFI = 0,83; IFI = 0,89 TLI = 0,88; 

RFI = 0,81) sonuçlarına ulaşılmıştır. Düşük ilgilenim ve yüksek ilgilenim düzeyleri arasında anlamlı X2 farkı 

görülmüştür (∆X2 =3071,113; p< 0,05). Gruplar arası anlamlı farklılık olduğu ifade edilebilir. 

Düşük ilgilenim durumunda;  sosyal ilişki desteği –marka imajı, eğlenebilirlik ve marka imajı dışındaki tüm 

etkiler anlamlıdır. Fonksiyonel kalite-marka imajı, estetik-marka imajı, marka imajı-marka değeri, marka 

imajı-satın alma niyeti, marka değeri –satın alma niyeti, marka değeri-marka bağlılığı, satın alma niyeti-marka 
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bağlılığı, marka imajı-marka bağlılığı 0,01 düzeyinde anlamlıdır. Fiyat faydası-marka imajı, sosyal kişisel imaj-

marka imajı 0,1 düzeyinde anlamlıdır. 

Yüksek ilgilenim durumunda; Fiyat faydası-marka imajı, sosyal kişisel imaj-marka imajı, sosyal ilişki desteği 

–marka imajı, estetik-marka imajı dışındaki tüm etkiler anlamlıdır. Eğlenebilirlik ve marka imajı 0,1 düzeyinde 

anlamlıdır. Fonksiyonel kalite-marka imajı, marka imajı-marka değeri, marka imajı-satın alma niyeti, marka 

değeri –satın alma niyeti, marka değeri-marka bağlılığı, satın alma niyeti-marka bağlılığı, marka imajı-marka 

bağlılığı 0,01 düzeyinde anlamlıdır 

5. Sonuç Tartışma ve Öneriler 

Marka imajı ile ilgili araştırmalar incelendiğinde yapının marka değeri ile beraber ele alındığını ve iki yapı 

arasında ilişki olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu anlamda yine iki yapı arasında karşılıklı bir etkileşimin 

olduğu söylenebilir (Aaker,1991). 

Marka imajı ve marka değerinin etkileşimi ile ilgili çalışmalarda bu yapıların bütünsel bir etkileşimde olduğu 

ifade edilmektedir. Sonsuegra ve diğerleri tarafından yapılan çalışmada; marka imajının marka değerini 

etkilemesi üzerinde durulurken bu yapıların beraberinde müşteri değerini oluşturduğu ve bu doğrultuda 

marka bağlılığının oluşmasının temelini hazırladığı ifade edilmektedir (Consuegra vd., 2007). Esch ve diğerleri 

(2006) tarafından yapılan araştırmada, satın alma niyetinin marka imajından doğrudan etkilendiği ifade 

edilmektedir. Bateson, (1979); Zeithaml, (1981) tarafından yapılan çalışmalarda, imajın kalite ve müşteri 

değerini olumlu yönde etkilediği açıklanmıştır. Bu bağlamda markaya dair imaj, değer, bağlılık vb. unsurların 

birbiri ile ilişkili olduğu ifade edilebilir.   

Bu doğrultuda araştırma, müşteri değeri ve marka imajının, marka değeri ve marka bağlılığı üzerindeki 

etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin kullanılılarak 

müşteri değeri ve marka imajı oluşturma konusunda marka değeri ve marka bağlılığı üzerinde ne şekilde etki 

ettiği tespit edilerek satış, pazarlama ve üretim faaliyetleri kapsamında daha verimli unsurlar elde edileceği 

söylenebilir. 

Sembolik marka kullanıcıları için; fiyat faydasının marka imajı üzerinde, sosyal kişisel imajın marka imajı 

üzerinde, sosyal ilişki desteğinin marka imajı üzerinde, eğlenebilirliğin marka imajı üzerinde ve marka 

imajının satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak 

fonksiyonel kalitenin marka imajı üzerinde, estetiğin marka imajı üzerinde, marka imajının marka değeri 

üzerinde, marka değerinin satın alma niyeti üzerinde, marka değerinin marka bağlılığı üzerinde, satın alma 

niyetinin marka bağlılığı üzerinde, marka imajının marka bağlılığı üzerindeki anlamlı etkiden söz etmek 

mümkündür. Araştırmada sonuçlarından elde edilen bu verilerle Kotler ve Armstrong (2004) tarafından 

yapılan ve ilgilenim düzeyi ile fiyat faydasının ölçüldüğü çalışma ile benzerlik elde edildiği söylenebilir. 

Kotler ve Armstrong tarafından yapılan çalışmada da ilgilenim düzeyinin yüksek olduğu tüketicilerde marka 

imajı ve ürün tercihi arasında yüksek oranda tutarlılık olduğu sonucunu ortaya koymuştur. 

Fonksiyonel marka kullanıcıları için; fiyat faydasının marka imajı üzerinde, sosyal kişisel imajın marka imajı 

üzerinde, sosyal ilişki desteğinin marka imajı üzerinde, eğlenebilirliğin marka imajı üzerinde, estetiğin marka 

imajı üzerinde marka imajının marka bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Buna ek olarak; fonksiyonel faydanın marka imajı üzerinde, marka imajının marka değeri üzerinde, marka 

imajının satın alma niyetinin üzerinde, marka değerinin satın alma niyeti üzerinde, marka değerinin marka 

bağlılığı üzerinde, satın alma niyetinin marka bağlılığı üzerinde, marka imajının marka bağlılığı üzerinde 

anlamlı bir etkisinin olduğu da ortaya çıkan sonuçlar arasındadır. 

Sembolik marka kullanıcıları fiyatın kendileri için fayda sağladığını düşündüklerinde marka imajını olumlu 

algılama davranışı sergilemektedirler. Fonksiyonel marka kullanıcıları için ürünün kullanışlı ya da 

fonksiyonel olması marka imajını belirlemede, sembolik marka kullanıcılarına göre daha etkili olduğu 

söylenebilir. Sembolik ve fonksiyonel marka kullanıcıları, cep telefonu ürününü düşünce ve duygularının net 

bir yansıması olarak görmedikleri sonucuna ulaşılmasıyla beraber sembolik kullanıcılarının fonksiyonel 

kullanıcılara oranla benlik algılarının marka ile ilgili algılarını daha fazla etkilediğini ifade edebiliriz.  

Sembolik marka kullanıcıları için; sosyal yaşamda statü kazandırmanın, güvenin ve saygınlığın marka 

algılarındaki etkisinin fonksiyonel marka kullanıcılarına oranla daha fazla olduğunu açıklarken, Ürünlerin 
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değerinin ve fiyatın değerlendirilmesi noktasında estetiğin etkili olduğunu düşündüğümüzde sembolik 

marka kullanıcılarının bu nitelikten fonksiyonel marka kullanıcılarına kıyasla daha fazla etkilendikleri 

söylemek mümkündür. Sembolik marka kullanıcılarının ürünle güzel zaman geçirmeleri eğlenceli bulmaları 

ve aldıkları hazzın marka algısını fonksiyonel marka kullanıcılarına kıyasla daha fazla etkilendikleri beklenen 

bir sonuçtur. Sembolik marka cep telefonu kullanıcılarında marka ile ilgili algılanan unsurların devamlı olarak 

aynı markayı tercih etmede ki etkisinin fonksiyonel marka kullanıcılarına oranla daha fazla olduğunu ifade 

ederken diğer taraftan fonksiyonel marka kullanıcılarının marka ile ilgili zihinlerinde oluşan algının etkisiyle 

satın alma niyetinde bulunmalarının sembolik marka kullanıcılarına göre daha fazla olduğunu açıklayabiliriz. 

Fonksiyonel marka kullanıcıları için; markaya atfedilen değerin bir markayı sürekli satın almaya 

yönlendirmesinin etkisi sembolik marka kullanıcılarına oranla daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.   

Araştırmada elde edilen verilerden öncelikli olarak cep telefonuna karşı ilgi düzeyi düşük olan tüketicilerin 

fiyat faydasını marka imajının önünde tuttuğu görülmektedir. Bu durum ürüne karşı yüksek ilgilenimi olan 

tüketicilerde ters yöndedir. Bu durum bireylerin ilgi düzeylerinin marka imajı ve fiyat faydası noktasında fiyat 

faydası üzerinde etkili olduğunu açıkça göstermektedir. Diğer bir ifadeyle ilgilenim düzeyi düşük olan 

bireyler için marka imajından ziyade fiyat faydası ön planda olduğunu söylemek mümkündür. Forsido (2012) 

tarafından Apple marka cihazlarla ilgili yapılan marka imajı ve fiyat faydası vb. unsurların marka tercihi 

üzerindeki etkilerinin incelendiği araştırmada; müşteri memnuniyetinin sağlandığı, ihtiyaçlara yönelik olan 

ürünlere dair tüketicilerin fiyat vb. unsurları ikinci planda tutabildiği ve satın alma noktasında da bu unsurları 

fiyat faydasının önünde tuttuğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu anlamda bahsedilen çalışmanın sonucu ile 

çalışmamızda elde edilen sonuçlar arasında paralellik olduğunu söylemek mümkündür.   

Cep telefonuna karşı düşük ilgilenim seviyesinde olan tüketiciler için fonksiyonel kalitenin marka imajı 

üzerinde etkili olduğu ve bunun cep telefonuna karşı yüksek ilgilenimi olan tüketicilere göre daha fazla 

olduğu ortaya çıkan sonuçlar arasındadır. Bu veriler doğrultusunda ilgilenim seviyesiyle markanın tercih 

edilmesi arasında doğrudan bir ilişki olduğu ve ilgilenim seviyesinin az olması durumunda ise marka imajının 

tüketiciler için daha az önem taşıdığını söylemek mümkündür. Bu doğrultuda literatürde açıklanan 

çalışmalarda ilgilenimin marka tercihi konusunda etkili olduğu üzerinde durulmaktadır. Kapferer ve Laurent 

(1985) tarafından yapılan araştırmada ise tüketicilerin satın alma tercihleri ve bunu devamlı hale getirmeleri 

durumunda fonksiyonel değer ve sembolik değer unsurlarının fazlasıyla önemli olduğu sonucuna ulaşılabilir.  

Cep telefonu ürününe karşı ilgilenim seviyesi düşük olan tüketicilerde ürünün marka imajının bir sosyal 

kişisel imaj unsuru olarak değerlendirmeleri düşük seviyededir. Bu durumu bireylerin cep telefonuna karşı 

ilgilerinin düşüklüğü sebebiyle, bu ürünü bir sosyal kişisel imaj unsuru olarak ele almamalarından 

kaynaklanıyor olabileceğini söylemek mümkündür. Bununla beraber yüksek ilgilenimli olan bireylerin cep 

telefonunun sosyal kişisel imaj olarak algılama seviyesi daha yüksek düzeydedir. Bu durum ise ilgilenim 

seviyesi ile sosyal kişisel imaj arasından doğrudan bir ilişki olduğu şeklinde yorumlanabilir. Quester ve Lim 

(2003) tarafından yapılan çalışmada tüketicilerin satın aldıkları cep telefonlarını birer gösteriş aracı olarak 

kullandıkları diğer bir ifadeyle cep telefonlarının yüksek ilgilenim seviyesindeki kişiler için birer sosyal kişisel 

imaj göstergesi olarak algılandığı üzerinde durulmaktadır. Bu doğrultuda araştırmada bireylerin bu imajı 

sürdürebilmek için tercihlerini aynı yönde yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Iwasaki ve Havitz, (1998) 

tarafından yapılan çalışmada da cep telefonlarının sosyal kişisel imaj göstergesi olarak algılandığını ve satın 

alma noktasında bu yönde karar verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan hareketle ilgilenim seviyesi 

ile sosyal kişisel imaj algısı ile ilgili bulgular açısından literatürle paralel sonuçlara ulaşıldığını söylemek 

mümkündür. Mittal (1994) tarafından yapılan bir çalışmada benzer şekilde tüketicilerin marka imajını insan 

ilişkisi gibi algıladığı ve bu bağlamda kişisel imaja yakın olan markalara olan ilginin ve tercihin arttığı sonucu 

ifade edilebilir. 

Sosyal ilişki desteği ile marka imajı arasındaki ilişki incelendiğinde elde edilen verilere göre cep telefonuna 

karşı düşük ilgilenimli olan kişilerde bu ürünün marka imajının sosyal ilişki desteği üzerinde daha az etkili 

olduğu tespit edilmiştir. Yüksek ilgilenim seviyesinde ise marka imajının sosyal ilişki desteği üzerindeki etkisi 

daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

İlgilenim seviyesi düşük olan bireylerde eğlenebilirlik faktörünün marka imajı üzerindeki etkilerine 

bakıldığında da düşük bir seviyede olduğu görülmektedir. Ancak bu husus diğer verilerde olduğu gibi 
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ilgilenim seviyesi yüksek olan bireylerde yüksek çıkmıştır. Bu bağlamda eğlenebilirlik ve marka imajı arasında 

ilgilenime bağlı olarak doğrusal bir ilişki olduğundan söz edilebilir.  

Ancak düşük ilgilenim seviyesine sahip olan bireylerde marka imajının marka değeri üzerindeki etkisinin 

yüksek ilgilenimli bireylere göre daha fazla olduğu görülmektedir. Buna göre, markaların oluşturduğu imajın 

bireylerin ilgilenim seviyesinden bağımsız bir değer oluşturduğunu söylemek mümkündür. Yüksek 

ilgilenimli tüketicilerde bu konunun daha az etkili olmasının sebebi ise bu tüketicilerin hâlihazırda ilgili marka 

değerinin farkında olmalarıdır şeklinde yorum yapmak mümkündür.   

İlgilenim seviyesi düşük olan bireylerde marka değerinin satın alma niyeti üzerindeki etkisinin yüksek 

ilgilenime kıyasla daha fazla olduğu üzerinde durulabilir. Bu sonuç ile düşük ilgilenim seviyesindeki 

tüketicilerin satın alma kararı verirken marka değerini dikkate aldığını söylemek mümkün olmaktadır. Bu 

husus ise düşük ilgilenimli tüketicilerin satın alma kararı verirken fonksiyonel faydaya kıyasla marka 

değerine göre hareket edildiği sonucunu güçlendirmektedir. Satın alma hususunda düşük ilgilenimli 

tüketicilerde daha fazla olan bir diğer konu ise marka bağlılığıdır. Bu durum bireylerin belirli markalara 

bağlılık kazanmalarının ardından ilgilenim seviyeleri düşük olsa bile bu markayı satın almaktan vazgeçmek 

istemediklerini göstermektedir. Bu bağlamda açıklanan sonuç fonksiyonel fayda, sosyal kişisel imaj vb. 

değişkenlerin de marka bağlılığına kıyasla arka planda tutulduğunun göstergesidir. Benzer şekilde elde edilen 

sonuçlara göre düşük ilgilenim seviyesinde yer alan tüketicilerde marka imajının marka bağlılığı oluşturma 

hususunda yüksek ilgilenim seviyesindeki tüketicilere kıyasla daha az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Mannetti vd., (2002) tarafından yapılan ve satın alma niyeti ile marka değeri arasındaki ilişkinin incelendiği 

araştırmada da satın alma niyeti üzerinde tüketicinin markaya yüklediği değer ve markaya dair tutumunun 

büyük etkisi olduğunu ifade etmektedir. 

Fonksiyonel faydanın fiziksel anlamda bir üründen beklenilen fayda şeklinde ifade edilmesi, sembolik 

faydanın da tüketiciler üzerinde ki sosyal ve psikolojik etkisi düşünüldüğünde; konu olan bu iki faydanın 

marka imajının, marka değerinin ve marka bağlılığını ne yönde etkileyeceği ve tüketicilerin satın alma 

niyetinde bulunurken bu iki değişkenin etkisiyle hareket etmesinden kaynaklanan sonuçların alana önemli 

katkı sunacağı düşünülmektedir.  

Müşteri Değeri, marka imajı, marka değeri, marka bağlılığı ve satın alma niyeti literatürünün incelenmesi 

sonucunda bu değişkenlerin ayrı ayrı çalışıldıkları görülmüş ve aralarında doğrudan ilişkiler tespit edilmiştir. 

Müşteri değeri alt boyutları ile ilgili değişkenler arasında ilişkilerin ve İlgilenimin düzenleyici rolü ile ilgili 

yapılan araştırmaların bu anlamda yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu doğrultuda bahsedilen değişkenlerin 

sembolik ve fonksiyonel fayda sağlayan markalar üzerinde etkisinin literatürdeki boşluğu dolduracağı 

düşünülmektedir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı rastgele seçilen 1000 kişinin cinsiyet, çalışma durumu ve mali durumu 

dikkate alınarak, belirlenen kişilere 5 sene boyunca girişimcilik eğitimleri verildikten sonra 

girişimcilik motivasyonu ve girişimci davranışlarında olumlu bir değişim olup olmadığı 

gözlemlemektir.   

Yöntem – Çalışmada ilişkiyi test etmek amacıyla, Türkiye’de OECD ve EUROSTAT tarafından 2008 

yılında uygulanmaya başlayan Girişimcilik Göstergeleri Programı (GGP) veri setinin 2008- 2016 

yılları arasındaki verileri SPSS 18.0 istatistik analiz programı Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile 

analiz edilmiştir. Nicel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada, tek gruplu "ön test-son test" tipi "ön 

deneysel" araştırma tasarımı uygulanmıştır. 

Bulgular – Çalışmada girişimcilik eğitimi ile girişimcilik motivasyonunun ilişkisini etkilediği 

düşünülen üç alt değişken; cinsiyet, çalışma durumu ve mali durum arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Çalışma bulguları,  cinsiyet baz alındığında kadınların 

erkeklere kıyasla, eğitimden sonra daha çok girişimde bulunduğunu göstermiştir. Çalışma durumu 

göz önüne alındığında ise, çalışanların çalışmayanlara kıyasla eğitimden sonra daha az girişim 

yaptığı görülmektedir.  

Bulgular aynı zamanda, mali durumu çok iyi olan bireylerin ise mali durumu kötü olanlara kıyasla 

eğitimden sonra, daha az girişim yaptığını ve mali durumu iyi olanların ise mali durumu kötü 

olanlara göre eğitimden sonra daha fazla girişim yaptığını göstermektedir.  

Tartışma – Özetle çalışmada, girişimcilik eğitimin bütün değişkenler (cinsiyet, çalışma durumu, mali 

durum) göz önüne alındığında büyük çoğunlukla girişimde bulunmaya olumlu katkısı olduğu 

sonucuna varılmaktadır. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda, girişimcilik eğitimlerinin 

girişimcilik motivasyonu sağlamada önemini vurgulayan dikkate değer bulgulara ulaşıldığı 

düşünülmektedir. 
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Purpose – In this study, randomly selected 144 out of 1000 individuals will be observed regarding 

three main dimensions; gender, employment status and financial status. The aim of this study is 

searching whether or not a positive change in entrepreneurial motivation and behavior would be 

observed after giving sundry entrepreneurship training to this sample of individuals.  

Design/methodology/approach – In this study, quantitative research method is used and single-

group "pre-test-post-test" type "pre-experimental" research design was applied. In order to test the 

relationship between variables, Entrepreneurship Development Program (GGP) data set which has 

been implemented by OECD and EUROSTAT since 2008 and Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) data set between (2008-2016) was analyzed by SPSS 18.0 statistical analysis program by using 

One Way ANOVA Test Approach. 

Findings – In this study, it was observed that there was a statistically significant relationship between 

entrepreneurship training and entrepreneurship motivation considering three sub-dimensions 

(gender, employment status and financial status). 

The findings of the study showed that regarding gender dimension, women make more 

entrepreneurial attempts after entrepreneurship trainings compared to men. Considering the 

employment status, employees attempt less entrepreneurial activities after entrepreneurship trainings 

compared to people who do not work. 

The findings of this study also show that wealthy individuals have fewer entrepreneurial facilities 
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after being educated compared to people with poor financial standing, and those with high financial 

standing have more interventions after education than those with low financial standing. 

Discussion – In summary, the study concludes that entrepreneurial trainings have a positive impact 

on entrepreneurship motivation, mostly regarding the dimensions of gender, employment status, 

financial status. As a result of One Way ANOVA test, the remarkable findings emphasize the 

importance of entrepreneurship training on entrepreneurial motivation as assumed. 

1. GİRİŞ  

Dünya genelinde işletme fakülteleri genellikle muhasebe, finans, hukuki işler, yönetim ve insan ilişkileri, 

pazarlama ve satış, üretim ve operasyonlar gibi kurumsal işlerin işlevsel alanlarını yansıtan bölümler 

halinde düzenlenmektedir. Sıklıkla bu işlevsel alanların sadece kendi bilgi yapıları değil, aynı zamanda yeni 

bilgi edinme yöntemleri de vardır. En basit düzeyde, örneğin, çift girişli defter tutmanın tek bir doğru yolu 

vardır. Girişimcilik alanı ise bir işlev değil, bir olgudur (Sánchez, 2011).  

Girişimde bulunmanın tek bir doğru yolu yoktur. Mesela, bir girişimcinin bir iş planı olması olmamasından 

daha mı iyi hala tartışma konusudur. Girişimci işletme, hizmet ya da ürün alıcılarından ödeme almadan 

önce resmi tüzel kişilik olarak düzenlenmemektedir. 

Girişimcilik alanı, işlevsel yönünden ziyade popülaritesinden dolayı sıkça gündeme gelen fakat literatürde 

nadiren teorilerin geliştirildiği bir konudur. Girişimciliğe özel teori üretilmesi yerine diğer disiplinlerden 

parçalar halinde içe aktarılan bilgilerle girişimcilik alanı desteklenmektedir. Girişimcilik açıklayıcı ilkeler; 

ekonomi, psikoloji, sosyoloji ve hatta mühendislikten bile destek gören bir alandır.  

Literatürde birçok çalışma girişimciliğin doğuştan gelen bir özellik olup olmadığını tartışmaktadır. 

Senelerdir birçok tartışma yapılmasına rağmen hala bu konuda ortak bir görüşe varamamıştır. Söz konusu 

belirsizlik ise girişimciliğin girişimci adaylarına çeşitli eğitimler düzenlenerek öğretilip öğretilemeyeceğine 

dair yeni bir tartışma konusunu gündeme getirmiştir. Bu çalışmada girişimcilik eğitimi ve demografik 

birçok etmenin girişimcilik başlatma eğilimine ve girişimcinin motivasyonuna etkisi değerlendirilmektedir.   

2. LİTERATÜR 

2.1. Girişimcilik 

Girişimcilik hakkında en popüler söylemlerden biri onun doğuştan gelen sonradan kazanılamayan bir 

yetenek olduğudur. Ekonomik bakış açısıyla girişimcilik genellikle piyasa fırsatlarının doğru 

değerlendirilmesiyle yeni bir işin oluşturulması ve bu işten elde edilen kar karşılığında işin riskinin 

dağıtılması olarak tanımlanmaktadır (Thurik, 2009). Her ne kadar bu tanımı destekleyen çalışmalar bulunsa 

da, girişimciliğin en doğru tanımını ilk olarak Schumpeter yenilikçi yıkım olarak yapmıştır (Goss, 2005). 

Schumpeter’e göre girişimci, tamamen yeni bir ürün için süreçler geliştiren ya da mevcut ürünlerde veya 

üretim süreçlerinde yenilikçi bir değişiklik yaparak var olan ürün ve üretim süreçlerini yıkan yenilikçi 

kişisidir (Śledzik, 2013). 

Küresel Rekabet Raporu’nun 1999 yılında geliştirdiği Girişimcilik Monitörü ile yıllardır birçok ülkenin 

girişimcilik faaliyetleri nicel olarak gözlenebilmektedir. 2013 yılında yayınlanan raporda, girişimcilik 

faaliyetleri gözlenebilen 72 ülkenin toplam nüfusunun bulunduğu girişimcilik faaliyetleri oranının 1999 

yılından itibaren giderek artarak yaklaşık %70’e ulaştığı gözlenmiştir (Reynolds vd., 2002). Yani dünya 

genelinde yapılan girişim sayısı 1999 yılından itibaren artmaktadır (Bosma, 2013).  

Girişimciler sadece kendi bulundukları çevrenin kültürü ve kendi geçmişlerinin etkisinde kalarak girişimci 

olmamaktadır. Eğer girişimcilik üzerine bu faktörler dışında başka faktörlerin etkisi olmasa, girişimciliğin 

ülkelerin toplam nüfusuna bölündüğünde elde edilen girişimcilik oranında yıllar geçse de çok büyük bir 

farklar gözlenmez bu oran yıllar boyu sabit kalırdı. Kültürün ve kişinin geçmiş tecrübelerinin girişimcilik 

faaliyetlerine etkisi büyüktür fakat girişimcilik tutumları kurumsal çevre faktörlerinden de etkilenmektedir. 

Girişimcilik aslında doğuştan gelen bir özellik değildir ve girişimcilik yeteneği sonradan geliştirilerek 

kazanılabilir (Henry vd., 2005). Girişimci olarak doğulması durumu yanlış ise girişimcilik başarısında yer 

alan kişisel özelliklerin geliştirilebildiği doğrudur (Cunningham ve Lischeron, 1991). Bu kişisel özellikler, 

yatkınlık, vicdan, kabul edilirlik, deneyime açıklık, fırsatçılık ve dışadönüklük olarak sıralanabilmektedir 

(Nabi vd., 2008).  



D. Hıdıroğlu 12/3 (2020) 3209-3224 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 

 
3211 

2.2. Türkiye’de Girişimcilik 

Türkiye’de de durum buna benzer şekildedir. Küresel Rekabet Raporu’na göre yıllar boyu Türkiye 

nüfusunun girişimcilik başlatma eğiliminde olumlu yönde artış gözlenmektedir Cetindamar, 2005). Türkiye, 

girişimciliğin gereklilik ve ekonomik ihtiyaç arttıkça girişimcilik faaliyet oranında paralel olarak artışın 

görüldüğü bir ülkedir (Cetindamar vd., 2012). Türkiye’de girişimcilikte bulunma oranı, raporda yer alan ve 

girişim fırsatlarının bireyleri girişimcilikte bulunmaya yönlendirdiği diğer ülkelerin girişimcilikte bulunma 

oranına göre daha yüksektir (Tracy, 2013). 

Türkiye’de, meslek türlerinin etkisiyle baba mesleği sanayi ve ticaret ile ilgili olan bireylerin genellikle 

girişimci olma eğiliminin; baba mesleği memur olanların girişimci olma eğiliminden yüksektir; memur 

çocukları girişimci olmaktan daha çok profesyonel yönetici olma eğilimindedir (Özdemir ve Karadeniz, 

2011). Öte yandan, köy yaşantısı süren bireylerin geleceklerini düzenli bir iş ile garanti etme isteklerinden 

hareketle kamu çalışanı olma eğilimleri vardır ve bu durum köyde yaşayan bireylerin çocuklarının girişimci 

olma eğiliminin önünde engel teşkil etmektedir (Karadeniz ve Ozdemir, 2009).  

Türkiye vatandaşı olan bireylerin iş hayatına ilişkin beklentilerini analiz eden çalışmalar, toplumun iş 

yaşamında en önem verdiği değerleri sırasıyla; ücret (%90), iş güvenliği (%87), rahat çalışma ortamı (%84), iş 

arkadaşları (%83) ve topluma yarar sağlamak (%81) olarak özetlemiştir (Eroglu ve Piçak, 2011). Kendi 

girişimciliğinden yararlanabilme fırsatı, kişinin saygın bir mesleğinin olması, sahip olunan mesleğin 

gelecekte de popüler olması, bireyin sorumluluk bilinci gibi faktörler ise kişiyi girişimcilik için motive 

etmeye neden olan nedenlerin başında gelmektedir (Markman ve Baron, 2003).  

Literatürde bulunan çoğu çalışma ise, bireylerin, en çok aile hayatına önem veren (%87), çalışanların 

sağlığını dikkate alan (%82), çalışma saatleri ve koşulları rahat olan (%74), stresli olmayan iş tanımına sahip 

(%68) meslekleri tercih ettiklerini ortaya koymuştur. İş hayatına ilişkin tüm bu beklentiler girişimciliğin 

temel kişisel etmenlerinden uzaktır (Carter vd., 2003).  

Mevcut ekonomik ve sosyal koşulların girişim kültürü için gerekli alt yapının oluşmasına tam anlamıyla bir 

ortam hazırladığını söylemek oldukça güçtür. Türkiye nüfusunun yalnızca %1.01'in girişimci ve üst düzey 

yöneticisi olması da bunun en iyi göstergesidir. Fakat, uygun şekilde belirlenmiş bir girişimcilik politikası ile 

girişimcilik için gerekenler tespit edilerek ve var olan kaynaklardan yararlanarak Türkiye’nin girişim 

potansiyelini en iyi şekilde ekonomik kalkınma ve büyüme amaçları doğrultusunda değerlendirmek 

mümkündür. Türkiye’de uygulanacak girişimcilik politikasının amacı, girişimcilik önündeki engellerin 

kaldırılması ve girişimciliğin özendirilmesine yönelik olmalıdır. Çünkü ekonomik kalkınmanın 

öncülerinden biri girişimcilik alanına bireyleri teşvik sağlandığında, istihdamda da gözle görülür bir artış 

olacaktır.  

2.3. Girişimcilik Motivasyonu 

Girişimcilik motivasyonu uzun süredir devam eden ve başlangıçta ve meslektaşları tarafından, hedef 

girişimcilik projesi için yalnızca girişimci hedefleri için değil bir ihtiyaç olarak düşünülen başarı 

motivasyonudur (Segal vd., 2005). Girişimcilik motivasyonu başarı arzusunun, başarısızlık korkusunun ve 

başarı olasılığının ortak bir işlevi olarak girişimcilik hedefine yaklaşma eğilimi biçiminde 

tanımlanabilmektedir (Shane vd., 2003). Girişimcilik motivasyonu yıllar boyunca girişimcilerin başarısı ile 

ilişkilendirilen bir kavramdır ve genellikle girişimcileri diğer insanlardan veya daha başarılı girişimcileri 

daha az başarılı olanlardan ayırmaktadır (Stewart ve Roth, 2007).  

Girişimcilik yeteneğinin sadece doğuştan gelmeyen sonradan kazanılan bir yetenek olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda; girişimcilik davranışını belirleyen bir takım etmenlerden bahsedilebilmektedir. 

Dolayısıyla, genel olarak girişimcilerin davranış belirleyicileri ve motivasyonları üzerindeki çalışmalar bazı 

etmenlere ayrılabilir (Segal vd., 2005).  

2.4.Girişimcilik Eğitimleri 

Girişimcilik eğitimlerinin yeni bir girişimde bulunmaya yönelimde olumlu etkiye sahip olduğu çoğu 

araştırma tarafından kabul görmüştür (Fairlie ve Holleran, 2012). Literatür incelendiğinde, girişimcilik 

eğitimleri ile ilgili birçok problemin olduğu gözlenmiştir (Henry vd., 2017). Bu problemlerin temelinde 

eğitimlerin büyük çoğunluğunun, bilgi öğretmeye odaklı olması ve yeni girişimde bulunacak kişiyi 
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girişimde bulunmak ve güncel iş hayatına adaptasyonu sağlamak için gerekli olan yeterliliğe ulaştıramaması 

vardır (Henry vd., 2005). Girişimcilik eğitimlerinin çoğu bilgi aktarımı ve öğrenme yöntemlerine yer 

vermektedir. Proje ekipleri kurarak iş fikrinin nasıl gelişebileceği hakkında mentörlük (bireysel danışmanlık) 

yapma ve atölye çalışmaları uygulama gibi bireysel küçük grup öğrenme yöntemlerine 

başvurmamaktadırlar. 

Girişimcilik eğitimlerinin etkinliği üzerine ise çok az çalışma bulunmaktadır. Öğrenme stratejilerinin 

girişimci yeterliliklerin gelişimini nasıl etkilediğine ve bu yeterliliklerin yeni proje ve girişim oluşumuna 

nasıl aktarıldığına dair herhangi bir araştırma bulunmamaktadır (Olugbola, 2017). Ayrıca literatürde, 

eğitimlerin benzerliği ve tasarımla ve yapı bakımından ise farklılıklarını tanımlamak için gerekli olan 

karşılaştırmalı araştırmalar ise oldukça azdır. (Oosterbeek vd., 2010).  

3. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu çalışmada aşağıda verilen ana hipotez ileri sürülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Pek çok analist ve araştırmacı, çalışmalarında girişimcilik eğitimleri ve girişimcilik motivasyonu arasındaki 

söz konusu pozitif ilişkiye kişinin cinsiyeti, çalışma durumu ve mali durumu gibi değişkenleri ile kontrol 

uygulamıştır. 

Bu durumda çalışmada 3 değişken cinsiyet, çalışma durumu ve mali duruma kontrol uygulanarak 

girişimcilik eğitimlerinin girişimcilik motivasyonuna etkisi analiz edilerek, eğitimlerin girişimcilik 

motivasyonuna ne kadar katkı sağladığı tartışılacaktır. 

4. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

4.1.Veri Seti 

OECD/EUROSTAT Girişimcilik Göstergeleri Programı (GGP), Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) Projesi 

ve Küresel Girişimciliği Geliştirme Endeksi (GEDI) gibi, uluslararası veri tabanı sistemleri, girişimcilik 

performansını, girişimcilik motivasyonunu ve girişimcilik ekosisteminde bulunan faktörleri gerçekçi bir 

biçimde ölçmektedir (ÖİK, 2018). Çalışmada girişimcilik motivasyonuna girişimcilik eğitimlerinin etkisini 

test etmek amacıyla değişkenlere ait 2008- 2016 yılları arasını kapsayan veriler, Türkiye’de OECD ve 

EUROSTAT tarafından 2008 yılında uygulanmaya başlayan Girişimcilik Göstergeleri Programı (GGP) veri 

setinden doğrudan alınmıştır. 

Ayrıca çalışmada hipotezlerin test edilmesi amacıyla yaklaşık 93 ülkenin girişimcilik verilerini toplayan 

Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) veri tabanının 60 ülkeyi kapsayan 2008-2016 yılları arası girişimcilik 

veri setinden de ilgili veriler doğrudan alınmıştır.  

Küresel Girişimcilik Monitörü her yıl yaklaşık 93 ülkede, yetişkin nüfus anket uygulaması yapmaktadır. Her 

ülkeden rastgele seçilen en az 1000 kişiye uygulanan bu anket neticesinde katılımcıların girişimcilik 

davranışı ve tutumu ölçülmektedir. Küresel Girişimcilik Monitorü’nün uyguladığı bir diğer anket ise yerel 

uzmanlar anketidir. Bu anket ise her ülkeden en az 40 girişimcilik uzmanının ülkenin girişimcilik ekosistemi 

hakkındaki görüşlerini bildirdiği ankettir. Katılımcıların yaş sınırlaması ise 18-65 yaş arasıdır (GEM, 2016). 

Bu çalışmada kullanılan veri seti belirlenirken yaklaşık 1000 kişi girişimcilik faaliyetlerinde bulunma isteğini 

ölçmeye yönelik ön değerlendirmeye tabi tutulmuştur. “Girişimcilikte bulunmayı düşünür müsünüz?” 

sorusuna “hayır” cevabı vererek ön testi geçen; 18-65 yaş aralığındaki kişilerden 72’si kadın 72’si erkek 

Bağımsız Değişken: 

Girişimcilik Eğitimleri 

Bağımlı Değişken: 

Girişimcilik Motivasyonu 
H1 (+) 

Kontrol Değişkenleri: 

Cinsiyet 

Çalışma Durumu 

Mali Durum 
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olmak üzere girişimcilik faaliyetlerinde kesinlikle bulunmayı düşünmeyen toplam 144 kişinin verileri 

çalışmanın veri kümesini oluşturmaktadır. Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) veri tabanında her bir 

bireye ait kişisel veriler yer almaktadır.  

Bu verilerin ilki cinsiyet (kadın=1, erkek=2)’tir. Cinsiyetin girişimcilik motivasyonuna etkisi daha sonra ise 

eğitimden önce girişimcilik motivasyonu (kişilere eğitim verilmeden önce bir kişinin son beş yıl içinde 

bulunduğu girişim sayısı), eğitimden sonra girişimcilik motivasyonu (kişilere eğitim verildikten sonra bir 

kişinin 5 yıl içinde bulunduğu girişim sayısı), çalışma durumu (çalışıyor=1, çalışmıyor=2) ve mali durum 

(mali durumu çok iyi=1, mali durumu iyi=2, mali durumu kötü=3) olarak sıralanmaktadır.  

4.2. Bağımlı Değişken 

Bu çalışmanın amacı anket yöntemi ile toplanan verileri kullanarak yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) ile kişilerin eğitim verildikten sonra girişimcilik motivasyonunda ve girişimde bulunma isteğinde 

olumlu bir değişim olup olmadığını incelemektir. Dolayısıyla çalışmanın bağımlı değişkeni “girişimcilik 

motivasyonudur”. 

‘Girişimcilik Motivasyonu’ girişimde bulunmak istemeyen kişilerin aldığı 5 senelik eğitim sonunda 

girişimcilik faaliyetinde bulunup bulunmadığı gözlenerek belirlenmektedir. Eğitime başlamadan önce çeşitli 

anket soruları ile girişimcilik faaliyetine başlamayı düşünmeyen ya da başlamakta tereddüt eden bireyler 

belirlenerek bu bireylere 5 senelik eğitim verilmektedir.  Eğitim sonunda aldığı eğitimin etkisiyle bu 

bireylerin girişimcilik faaliyetlerinde bulunmaya ne kadar motive oldukları ve eğitim alanların kaçının 

fikrini değiştirerek girişimci olmayı tercih ettiği ölçülmektedir.  

Girişim motivasyonu ise eğitim verilen ve girişimde bulunan kişi sayısı, eğitim başlangıcında anketle 

girişimde bulunmak istemediği tespit edilen toplam kişi sayısına oranlandığında elde edilen yüzde ile ifade 

edilmektedir. Bu değişkenin verileri ise OECD/EUROSTAT Girişimcilik Göstergeleri Programı’nın her sene 

düzenli olarak hazırlamış olduğu girişimcilik raporlarından doğrudan alınmıştır.  

OECD/EUROSTAT Girişimcilik Göstergeleri Programı (GGP) 2008 yılından bu yana 71 ülke üzerinde 

yapılan çalışmalarda işletme oluşum süreçlerini nitel ve nicel olarak incelemektedir. Bu raporlar 

hazırlanırken girişimcilik ekosistemi gelişim süreçleri, faktör, verimlilik ve yenilik olmak üzere 3 temel konu 

gözetilerek incelenmektedir.  OECD/EUROSTAT 2008 yılından itibaren GEDI, GEM endekslerinin verileri ile 

birlikte girişimcilik tutumlar, girişimcilik yetenekleri ve girişimcilik tutkusu ve motivasyonunu inceleyen 3 

ayrı endeks daha raporlarına dahil etmişlerdir. Bu çalışmada bu 3 endeksten biri olan girişimcilik 

motivasyonu 2008-2016 yılları arası endeks verileri analizlere dahil edilmiştir.  

4.3. Bağımsız Değişkenler: 

Çalışmanın bağımsız değişkeni ise girişimcilik eğitimleridir. Girişimcilik eğitimleri belirlenen hedef kitleye 

çeşitli uzmanlar tarafından 5 sene boyunca verilmekte ve girişimcilerin motivasyonlarının gelişimi 

ölçülmektedir. Bir girişimcinin eğitime başlamadan önce girişimcilik motivasyonu ile 5 sene sonrasında 

eğitimi tamamladıktan sonra ki girişimcilik motivasyonu ölçülerek; girişimcilik eğitimlerinin girişimcilerin 

girişimde bulunma motivasyonlarına olumlu etkisinin olup olmadığı test edilmek istenmiştir. Bu çalışma 

analizleri yardımıyla girişimcilik eğitimi alan bireylerin almayanlara kıyasla girişimcilik motivasyonlarına 

bir fark var mı gözlenecektir.  

OECD/EUROSTAT 2008 yılından itibaren çalışmalarına dahil ettiği 3 endeks girişimcilik tutumları, 

girişimcilik yetenekleri ve girişimcilik tutkusu ve motivasyonunu endekslerinden girişimcilik yetenekleri 

endeksi ise girişimcilerin girişimcilik eğitimleri ve beceri eğitimlerini alıp almadığını test edildikten sonra 

belirlenen bir endekstir. Bu çalışmada 2008-2016 yılları arası girişimcilik yetenekleri endeksi verileri 

analizlere dahil edilerek bağımsız değişken girişimcilik eğitimlerinin bağımlı değişken girişimcilik 

motivasyonuna etkisi gözlenmiştir. 

4.4. Kontrol Değişkenleri:  

Çalışmanın bağımlı değişkeni üzerine ise “Cinsiyet, Mali Durum ve Çalışma Durumu” faktörleri ile kontrol 

uygulanmıştır. Bu değişkenlerin bağımsız değişken girişimcilik eğitimleri dışında, bağımlı değişken 

girişimcilik motivasyonu üzerine en çok etkisi olduğu düşünülen dış faktörler olmasından dolayı çalışmanın 
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analizlerine dahil edilmiştir.  Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) veri tabanından elde edilen  60 ülkeyi 

kapsayan 2008-2016 yılları arası girişimcilik verilerinin hesaplanmasıyla geliştirilen Küresel Girişimciliği 

Geliştirme Endeksi (GEDI) 2008-2016 yılları arası verileri doğrudan analizlere dahil edilmiştir.   

Çalışma analizlerinde ise, cinsiyet değişkeni, katılımcı kadın ise “1” ve katılımcı erkek ise “2”'değerini 

almaktadır. Diğer kontrol değişkenlerinden mali durum ise katılımcının mali durumu çok iyi olduğunda 

“1”, mali durumu iyi olduğunda “2”, mali durumu kötü olduğunda ise “3”  olmak üzere 1 ile 3 arası likert 

ölçek sisteminde ölçülür. Çalışma durumu değişkeni ise katılımcı çalışıyor ise “1” ve çalışmıyor ise “2” 

olmak üzere değer almaktadır.   

4.5. Metodoloji: 

Çalışmada uygulanan Tek Yönlü Varyans Analizinde; bağımlı değişken olarak ‘girişimcilik motivasyonu’ 

değişkeni, kontrol değişkenleri ‘cinsiyet’, ‘çalışma durumu’ ve ‘mali durum’ değişkenleri ve bağımsız 

değişken olarak ise girişimcilik eğitimleri belirlenmiştir. Kontrol değişkenlerinin analize eklenmesinin 

nedeni, örneklemin içinde söz konusu değişkenlerin alabileceği bütün değerler ile etkilerinin analize dahil 

edilerek bağımlı değişken girişimcilik motivasyonu üzerinde kontrol uygulanmak istenmesindendir. 

Model kısmında ise ana etkiler ve değişkenlerin etkileşim etkilerinin tamamının gözlenebilmesi için tam 

faktöryel yöntemi tercih edilmiştir. Değişkenler analizle test edilirken meydana gelmesi muhtemel hata ve 

sapmaları önlemek için bu yöntem kullanılmıştır.  

5. BULGULAR 

Tek Yönlü Varyans Analizi’ne başlamadan önce, değişkenler tek tek One Sample Kolmogorov Smirnov 

Kıyaslama Analizine tabi tutulmuştur. One-sample Kolmogorov Smirnov testi normallik dağılımını sınayan 

analizlerden neredeyse en çok tercih edilenidir.  

Tablo 1. One- Sample Kolmogorov- Smirnov Test Sonuçları 

  Eğitimden 

Önce Girişim 

Eğitimden 

Sonra Girişim 

Örneklem  144 144 

Ortalama  1,95 1,06 

Normal Parametreler a,b Standart Sapma 1,516 ,995 

 Mutlak ,165 ,258 

En Çok Farklılık Pozitif ,165 ,258 

 Negatif -,099 -,151 

Kolmogorov-Smirnov  Z Değeri  1,985 3,101 

Anlamlılık Düzeyi        (2-yana uzayan)  ,61 ,70 

    Test dağılımı Normal'dir. 

 

H0: Bağımsız değişkenlerin ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar yoktur.  

H1: Bağımsız değişkenlerin ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

Verilerin normal dağılıma uyup uymadığını tespit etmek amacıyla One Sample Kolmogorov-Smirnov testi 

yapılmıştır. One Sample Kolmogorov-Smirnov test sonucunda Z değeri ve buna bağlı olarak anlamlılık 
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düzeyi α <0.05 düzeyinde anlamlı ise H0 hipotezi reddedilmekte ve ana kütlenin normal dağılıma uymadığı 

sonucuna ulaşılmaktadır. Test sonucu anlamlılık düzeyi α >0.05 ise H0 hipotezi kabul edilmekte ve ana 

kütlenin normal dağılıma uyduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  

Tablo 1’de değişkenlerin One Sample Kolmogorov-Smirnov test sonuçları incelendiğinde, değişkenlerin 

anlamlılık düzeyi α> %5 olduğu için H0 kabul edilmektedir. Değişkenlerin ortalamaları arasında anlamlı 

farklılıklar yoktur ve ana kütle normal dağılıma uymaktadır. 

One Sample Kolmogorov-Smirnov test sonuçlarına göre değişkenlerin normal dağılıma gösterdikleri 

sonucuna ulaşıldıktan sonra modeldeki veri uyumunun daha iyi anlaşılması amacıyla bağımlı değişken 3 

ayrı guruba göre Tek Yönlü Varyans Analizi’ne (ANOVA) tabi tutulmuştur. Tek Yönlü Varyans Analizi ise 

oluşturulan bu 3 ayrı kategorinin birbirinden farklı olup olmadığı hakkında bilgi vermektedir. Fakat Tek 

Yönlü Varyans Analizi sonucunda hangi gurupların birbirinden farklı olduğu bilgisine ulaşılamamaktadır.  

Tablo 2. Betimleyici İstatistik Tablosu 

     %95 Ortalama 

için Güven 

Aralığı 

  

 Örneklem Ortalama Std. 

Sapma 

Std. 

Hata 

Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

Min. Maks. 

Kadın 72 211,2 9,277 2,188 224,6 263,5 120 215 

Erkek 72 244,06 9,298 2,193 135,84 286,56 135 230 

Toplam 144 171,8 9,288 2,190 164,43 179,16 120 215 

Tablo 2’de ANOVA testi yapıldıktan sonra ortaya çıkan betimleyici istatistik bilgileri yer almaktadır. İki 

cinsiyet kadın ve erkeklerin verileri arasındaki farklıların yansıtıldığı bu tabloda Erkeklerin ortalamasının 

Kadınlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Yani erkeklerin girişimcilik motivasyonunun kadınların 

girişimcilik motivasyonundan daha yüksek olduğu söylenebilmektedir.  

Tablo 3. Gruplar-arası Faktörler Tablosu 

  Değer Etiketleri Örneklem 

Cinsiyet 1 Kadın 72 

 2 Erkek 72 

Çalışma Durumu 1 Çalışıyor 86 

 2 Çalışmıyor 58 

Mali Durum 1 Mali Durumu Çok İyi 41 

 2 Mali Durumu İyi 60 

 3 Mali Durumu Kötü 43 

Gruplar-arası Faktörler Tablosu faktörlerin farklı düzeyleri için kullanılan farklı denek gruplarında ki 

bağımsız faktörleri göstermektedir. Tablo 3’deki gibi bir gösterim ancak faktörlerin tek bir alt sınıf 

kombinasyonunda dağılımının söz konusu olduğu durumlarda gerçekleşmektedir.   
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Tablo 4. Ortalamalar Tablosu 

Cinsiyet Çalışma 

Durumu 

Mali Durum Ortalama Std. Sapma Örneklem 

Sayısı 

Kadın Çalışıyor Mali Durumu Çok İyi 1,21 1,122 14 

  Mali Durumu İyi 1,00 0,707 21 

  Mali Durumu Kötü 1,70 1,337 10 

  Toplam 1,22 1,020 45 

 Çalışmıyor Mali Durumu Çok İyi 1,83 1,169 6 

  Mali Durumu İyi 0,78 0,441 9 

  Mali Durumu Kötü 1,33 1,073 12 

  Toplam 1,26 0,984 27 

 Toplam Mali Durumu Çok İyi 1,40 1,142 20 

  Mali Durumu İyi ,93 0,640 30 

  Mali Durumu Kötü 1,50 1,185 22 

  Toplam 1,24 1,000 72 

Erkek Çalışıyor Mali Durumu Çok İyi 0,54 0,519 13 

  Mali Durumu İyi 0,74 0,752 23 

  Mali Durumu Kötü 0,60 0,894 5 

  Toplam 0,66 0,693 41 

 Çalışmıyor Mali Durumu Çok İyi 1,00 1,069 8 

  Mali Durumu İyi 1,29 1,604 7 

  Mali Durumu Kötü 1,19 1,109 16 

  Toplam 1,16 1,186 31 

 Toplam Mali Durumu Çok İyi 0,71 0,784 21 

  Mali Durumu İyi 0,87 1,008 30 

  Mali Durumu Kötü 1,05 1,071 21 

  Toplam 0,88 0,963 72 

Toplam Çalışıyor Mali Durumu Çok İyi 0,89 0,934 27 

  Mali Durumu İyi 0,86 0,734 44 

  Mali Durumu Kötü 1,33 1,291 15 

  Toplam 0,95 0,919 86 

 Çalışmıyor Mali Durumu Çok İyi 1,36 1,051 14 

  Mali Durumu İyi 1,00 1,095 16 

  Mali Durumu Kötü 1,25 1,076 28 

  Toplam 1,21 1,088 58 

 Toplam Mali Durumu Çok İyi 1,05 1,024 41 

  Mali Durumu İyi 0,90 0,838 60 

  Mali Durumu Kötü 1,28 1,141 43 

  Toplam 1,06 0,995 144 

Tablo 4’de yer alan örneklem sayısı guruplar arasında eşit dağılım göstermemektedir. Dolayısıyla veri 

dağılımı dengeli değildir denilebilmektedir.  

Öte yandan örneklem değerlerinden her hangi biri sıfıra eşit olduğunda; analizi yinelemek gerekmektedir. 

Fakat Tablo 4’de belirtilen örneklem sayılarının hiçbiri sıfıra eşit olmadığından analizi yinelemeye ihtiyaç 

duyulmamaktadır.   

Tablo 4’de ortalamaların yer aldığı sütun incelendiğinde ortalama değerlerin birbirine yakın olmadığı 

gözlenmektedir. Bu durumda Cinsiyet değişkeninin bağımlı değişken üzerine anlamlı bir etkisi olduğunu 

göstermektedir.  

Fakat tek başına ortalama değerlere bakılarak yapılacak yorumlar yetersizdir. Ortalama değerlerin yanında 

varyansların guruplarda nasıl dağıldığına bakmak da gerekmektedir. Tablo 4’de, belirtilen ortalamalar en 
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düşük ve en yüksek değerler hakkında bilgi vermez. Bunun için standart sapma değerlerinin yorumlanması 

gerekmektedir. 

Örneğin, mali durumu iyi olan çalışan kadınların standart sapma değeri ortalamadan oldukça farklıdır; öte 

yandan mali durumu kötü olan çalışan kadınların standart sapma değerine bakıldığında ise ortalamaya 

yakın olduğu söylenebilmektedir. Mali durumu çok iyi olan çalışan erkekler ise diğer mali durumu iyi ve 

mali durumu kötü çalışan erkeklere kıyasla ortalamaya en yakın olan guruptur.   

Çalışmayan kadınlar mali durumlarına göre değerlendirildiğinde, mali durumu iyi olan çalışmayan 

kadınların diğer guruplara göre ortalamaya en yakın gurup olduğu gözlenmektedir. Çalışmayan mali 

durumu çok iyi erkeklerin mali durumu iyi ve mali durumu kötü olan çalışmayan erkeklere kıyasla 

ortalamaya en yakın gurup olduğu gözlenmektedir. 

Tablo 5. Levene Test Sonuçları  

F df1 df2 α 

2,153 11 132 0,021 

Tablo 5’de varyansın homojenliğini test etmek üzere kullanılan Levene test sonuçları yer almaktadır. Her 

gurubun varyansı Tek Yönlü ANOVA Analizi’nde homojen olmak zorundadır. Guruplar arası varyanslar 

homojen mi değil mi Tablo 5’deki değerler yorumlanarak karar verilebilmektedir.   

Tablo 5’de anlamlılık düzeyi α < 0,05’ten küçük bir değer olarak çıkmıştır. Dolayısıyla H0 reddedilmektedir. 

Yani, bağımlı değişkenin hata varyansı gruplar arası homojendir yorumu yapılabilmektedir.  

Tablo 6. Guruplar-arası Değişken Analizi 

Kaynak Tip III 

Kareler 

Toplamı 

df Ortalamanın 

Karesi 

F α Kısmi 

Eta-

Kare 

Merkez 

Dışı 

Parametre 

Gözlenen  

Güç 

Düzeltilmiş Model 32,525 12 2,710 3,257 0,000 0,230 39,079 0,993 

Sabit 21,508 1 21,508 25,842 0,000 0,165 25,842 0,999 

Eğitimden Önce 

Girişimci 

Motivasyon 

15,214 1 15,214 18,280 0,000 0,122 18,280 0,989 

Cinsiyet 2,039 1 2,039 2,449 0,012 0,018 2,449 0,342 

Çalışma Durumu 1,915 1 1,915 2,301 0,013 0,017 2,301 0,325 

Mali Durum  1,242 2 0,621 0,746 0,047 0,011 1,492 0,174 

Cinsiyet*Çalışma 

Durumu 

1,459 1 1,459 1,752 0,018 0,013 1,752 0,260 

Cinsiyet*Mali 

Durum 

3,074 2 1,537 1,846 0,016 0,027 3,693 0,379 

Çalışma 

Durumu*Mali 

Durum 

1,204 2 0,602 0,723 0,048 0,011 1,446 0,170 

Cinsiyet*Çalışma 

Durumu*Mali 

Durum 

0,606 2 0,303 0,364 0,069 0,006 0,729 0,108 

Hata 109,030 131 0,832      

Toplam 302,000 144       

Düzeltilmiş Toplam 141,556 143       
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Her bir değişkenin model üzerine anlamlı bir etkisinin olup olmadığını Tablo 6’da yer alan sonuçlar 

göstermektedir. Her bir değişkenin model üzerine anlamlı bir etkisinin olup olmadığını anlamak için Tablo 

6’da bulunan anlamlılık düzeyleri yorumlanmalıdır.  

Anlamlılık düzeyleri incelendiğinde,  cinsiyet, çalışma durumu ve mali durum değişkenlerinin α değeri 

0.05’ten küçük olduğu için hepsinin ayrı ayrı model üzerine pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu 

söylenebilmektedir. Benzer şekilde bu değişkenlerin etkileşim etkilerinin α değerleri 0.05’ten küçük 

olduğundan model üzerinde bu etkileşim değişkenlerinin pozitif ve anlamlı etkileri olduğu sonucuna 

varılabilmektedir.  

Guruplar-arası değişken analizi sonucu düzeltilmiş r-kare değeri 0,159’dur. Yani, Cinsiyet, Mali durum ve 

Çalışma durumu değişkenleri bağımlı değişken girişimcilik motivasyonunun %15,9’unu açıklamaktadır 

denilebilmektedir.   

Ortalamanın karesinde hata değeri 0,832’dir. Bu ise girişimcilik motivasyonu bağımlı değişkeninin ne 

kadarının cinsiyetten başka değişkenlerle açıklanabilmekte olduğunu temsil etmektedir. 

Kısmi eta-kare değeri en büyük olan değişken bağımsız değişken üzerinde etkisi en çok olan değişkendir. 

Dolayısıyla girişimcilik motivasyonu üzerinde etkisi en çok olan değişken cinsiyet, daha sonra çalışma 

durumu ve en son mali durum değişkenleridir.  

Etkileşim değişkenlerinin kısmi eta-kare değerleri incelendiğinde ise, model üzerine en çok olumlu katkısı 

olan etkileşim değerinin cinsiyet*mali durum etkileşim değişkeni olduğu gözlenmektedir. Daha sonra ise 

cinsiyet* çalışma durumu etkileşim değişkenin en çok katkısı olduğu ve modele en az katkının ise cinsiyet* 

mali durum etkileşim değişkeninin katkısı olduğu söylenebilmektedir.   

Kısmi eta-kare değeri hiçbir zaman 1 olmaz ve 0 ile 1 arasında bir değer almaktadır. Kısmi eta-kare değeri 

1’e ne kadar yakınsa bağımlı değişkeni ve dolayısıyla modeli o kadar iyi açıklıyor demektir. Bu durumda 

modeli en iyi açıklayan değişken cinsiyet, daha sonra çalışma durumu ve son olarak mali durumdur.  

Gözlenen güç ise kısmi eta-kare değerini 1’e tamamlayan değerdir. Hangi değişkenlerin ne kadar etkili 

olduğunu görebilmek için gözlenen güç değerlerini incelemek de yeterli olmaktadır.  

Tablo 7. Parametre Tahminleri 

     %95 Evren 

Ortalaması 

Güven Aralığı 

   

Parametre B Std. 

Hata 

t α Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

Kısmi 

Eta-kare 

Merkez Dışı 

Parametre 

Gözlenen 

Güç 

Sabit  0,728 0,252 2,888 0,005 0,229 1,227 0,060 2,888 0,818 

Girişim Motivasyonu 0,223 0,052 4,276 0,000 0,120 0,326 0,122 4,276 0,989 

Kadın 0,160 0,348 0,459 -0,07 -0,529 0,849 0,002 0,459 0,074 

Erkek 0 - - - - - - - - 

Çalışıyor -0,351 0,471 -0,745 0,057 -1,282 0,580 0,004 -0,745 0,115 

Çalışmıyor 0 - - - - - - - - 

Mali Durumu Çok İyi -0,007 0,397 -0,016 0,087 -0,792 0,779 0,000 -0,016 0,050 

Mali Durumu İyi 0,144 0,414 0,348 0,028 -0,674 0,962 0,001 0,348 0,064 

Mali Durumu Kötü 0 - - - - - - - - 

Kadın, Çalışıyor 0,539 0,617 0,874 0,084 -0,681 1,760 0,006 0,874 - 

Kadın, Çalışmıyor 0 - - - - - - - - 

Erkek, Çalışıyor 0 - - - - - - - - 

Erkek, Çalışmıyor 0 - - - - - - - - 

Kadın, Mali Durumu Çok İyi 0,358 0,608 0,589 0,067 -0,845 1,561 0,003 0,589 0,090 

Kadın, Mali Durumu İyi -0,700 0,577 -1,212 0,028 -1,841 0,442 0,011 1,212 0,225 

Kadın Mali Durumu Kötü 0 - - - - - - - - 

Erkek, Mali Durumu Çok İyi 0 - - - - - - - - 

Erkek, Mali Durumu İyi 0 - - - - - - - - 

Erkek Mali Durumu Kötü 0 - - - - - - - - 

Çalışıyor, Mali Durumu Çok 

İyi 

-0,226 0,627 -,0361 0,019 -1,467 1,014 0,001 0,361 0,065 

Çalışıyor, Mali Durumu İyi -0,160 0,613 -0,261 0,095 -1,372 1,053 0,001 0,261 0,058 
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Çalışıyor, Mali Durumu Kötü 0 - - - - - - - - 

Çalışmıyor, Mali Durumu 

Çok İyi 

0 - - - - - - - - 

Çalışmıyor, Mali Durumu İyi 0 - - - - - - - - 

Çalışmıyor, Mali Durumu 

Kötü 

0 - - - - - - - - 

Kadın, Çalışıyor, Mali 

Durumu Çok İyi 

-0,480 0,871 -0,551 0,082 -2,204 1,243 0,002 0,551 0,085 

Kadın, Çalışıyor, Mali 

Durumu İyi 

0,204 0,816 0,250 0,003 -1,411 1,819 0,000 0,250 0,057 

Kadın, Çalışıyor, Mali 

Durumu Kötü 

0 - - - - - - - - 

Kadın, Çalışmıyor, Mali 

Durumu Çok İyi 

0 - - - - - - - - 

Kadın, Çalışmıyor, Mali 

Durumu İyi 

0 - - - - - - - - 

Kadın, Çalışmıyor, Mali 

Durumu Kötü 

0 - - - - - - - - 

Erkek, Çalışıyor, Mali 

Durumu Çok İyi 

0 - - - - - - - - 

Erkek, Çalışıyor, Mali 

Durumu İyi 

0 - - - - - - - - 

Erkek, Çalışıyor, Mali 

Durumu Kötü 

0 - - - - - - - - 

Erkek, Çalışmıyor, Mali 

Durumu Çok İyi 

0 - - - - - - - - 

Erkek, Çalışmıyor, Mali 

Durumu İyi 

0 - - - - - - - - 

Erkek, Çalışmıyor, Mali 

Durumu Kötü 

0 - - - - - - - - 

Tablo 7 parametre tahminlerinin yer aldığı tablodur. Tablo 7 değişkenlerin modele tek başına etkileri ve 

etkileşimleri ile oluşan etkilerini ayrı ayrı kısmi eta-kare değeri ile gözlendiği tablodur. Merkez dışı 

parametreler ise, diğer "merkezi" dağılım değişkenleri ile ilişkili olasılık dağılım guruplarının 

parametreleridir.  

Tablo 7’de, beta (B) değerleri baz alınan değere göre ortalamalar arası farklılıkları temsil etmektedir.   Beta 

değerleri baz alınan guruba göre farklı değerler almıştır. α değerleri ise çoğunlukla 0,05’ten küçük ya da 

0,05’e oldukça yakındır. Bu bakımdan farklılıkların anlamlı oldukları da söylenebilmektedir. Çalışmanın 

devamında belirtilen alt başlıklarda, α değerleri 0,05’ten küçük çıktığında anlamlı olan değişkenlerin beta 

değerlerinin yorumlanmasına devam edilecektir.  

5.1. Ana Etkiler  

Cinsiyet değişkeni baz alındığında kadınların erkeklere kıyasla, eğitimden sonra girişimcilik motivasyonu 

erkeklerin girişim motivasyonundan 0,160 daha fazladır. Çalışma durumu göz önüne alındığında, 

çalışanların çalışmayanlara kıyasla eğitimden sonra girişimcilik motivasyonunun çalışmayanlardan 0.351 

daha az olduğu görülmektedir.  

Mali durumu çok iyi olanların mali durumu kötü olanlara kıyasla eğitimden sonra girişimcilik 

motivasyonunun 0,07 daha az olduğu, mali durumu iyi olanların mali durumu kötü olanlara göre eğitimden 

sonra girişim motivasyonunun 0,144 daha fazla olduğu gözlenmektedir.  

5.2. Etkileşim Etkileri  

Çalışan bayanların çalışmayan bayanlara kıyasla eğitimden sonra girişimcilik motivasyonunun çalışmayan 

bayanlardan 0,539 daha fazla olduğu gözlenmektedir.  

Mali durumu çok iyi olan bayanların mali durumu kötü olan bayanlara kıyasla eğitimden sonra girişimcilik 

motivasyonunun 0,358 daha fazla olduğu ve mali durumu iyi olan bayanların mali durumu kötü olan 

bayanlara kıyasla eğitimden sonra girişimcilik motivasyonunun 0,700 daha az olduğu gözlenmektedir.  

Çalışan ve mali durumu çok iyi olanların ise çalışan ve mali durumu kötü olanlara kıyasla eğitimden sonra 

girişimcilik motivasyonunun 0,226 daha az olduğu gözlenmektedir. Çalışan mali durumu iyi olanların 
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çalışan mali durumu kötü olanlara kıyasla eğitimden sonra girişimcilik motivasyonunun 0,160 daha az 

olduğu gözlenmektedir.  

Mali durumu çok iyi çalışan bayanların mali durumu kötü çalışan bayanlara kıyasla eğitimden sonra 0,480 

daha az girişimcilik motivasyonu olduğu ve mali durumu iyi çalışan bayanların mali durumu kötü çalışan 

bayanlara kıyasla eğitimden sonra 0,204 daha fazla girişimcilik motivasyonu olduğu görülmektedir.  

5.3. Model 

Eğitimden sonra girişim motivasyonu = 0,728-0,16*(kadın)-0,351* (çalışıyor)-0,07* (mali durumu çok 

iyi),0,144*(mali durumu iyi) 

Tablo 8. Uyum Eksikliği Test Sonuçları 

Kaynak Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Karesi 

F α  Kısmi 

eta-kare 

Merkez 

Dışı 

Parametre 

Gözlenen 

Güç 

Uyum Eksikliği  44,822 48 0,934 1,207 0,224 0,411 57,940 0,947 

Hata 64,208 83 0,774      

Tablo 8’de yer alan uyum eksikliği hata değerleri birden fazla aynı değere sahip bağımlı değişkenin 

regresyonda sorun oluşturacağını belirtmektedir. Birden fazla değer çıkması sorun oluşturduğu için veri 

setini bu durumlardan arındırmak gerekmektedir. Bu yüzden aynı x ve farklı y değerlerine sahip olanların 

y’lerinin ortalamasını alarak bu hatadan kurtulmak gerekmektedir.  

Kısacası; “H0: veriler modellerle uyumsuzdur.” hipotezi uyum eksikliği ile test edilmektedir.  

Yukarıda yer alan uyum eksikliği test tablosunda (Tablo 8) gerçekleşen değerlerle ortalama arasındaki fark 

tamamen hatadan kaynaklanmaktadır.  

 

Şekil 1. Eğitimden Sonra Girişimcilik Motivasyonu için Yayılma ve Seviye Grafiği  

Şekil 1 ortalama ile standart sapmanın ilişkisini göstermektedir. Sıralı bir noktanın olmamasından dolayı 

ilişki yoktur denilebilmektedir. 
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Şekil 2. Bağımlı Değişken: Eğitimden Sonra Girişimcilik Motivasyonu 

Şekil 2’de olanın aksine tahmin değeri ile hata ilişkisi; trend görüntüsünde olmamalıdır. Tahmin değeri 

büyüdükçe hatada büyümektedir. Şekil 2 incelendiğinde trendin varlığından söz edilebilmektedir ve bu 

durum tehlikelidir. 

 

Şekil 3. Kadınların Eğitimden Sonra Girişimcilik Motivasyonu için Tahmini Marjinal Ortalama Grafiği  

Şekil 3’te gösterilen grafikte yer alan eksenler ana etkileri göstermektedir. Toplam etkiden ana etki değeri 

çıkarıldığında etkileşim etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda aynı grafikte beta değerleri de takip 

edilebilmektedir.  

Mali duruma göre bakıldığında; mali durumu çok iyi, mali durumu iyi ve mali durumu kötü olan çalışan 

kadınlar ve çalışmayan kadınların toplam yaptıkları girişim birbirinden farklıdır. Şekil 3’te mali durumu çok 

iyi olan kadınlarla mali durumu iyi olan kadınlar arasındaki eğim paralel olmadığından; bu kısımda 

etkileşim etkisinin olduğu söylenebilmektedir.  

Öte yandan mali durumu iyi olan kadınlarla mali durumu kötü olan kadınların eğimleri paralel 

olduğundan; iki gurubun eğitimden sonra girişimcilik motivasyonunun farkının sadece çalışma 

durumundan kaynaklandığını söylemek mümkündür.  
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Grafiği  

Şekil 4. Erkeklerin Eğitimden Sonra Girişimcilik Motivasyonu için Tahmini Marjinal Ortalama 

Şekil 4’te yer alan grafikte, mali duruma değerlendirildiğinde; mali durumu çok iyi, mali durumu iyi ve 

mali durumu kötü olan çalışan erkekler ile toplam çalışmayan erkeklerin eğitimden sonra girişimcilik 

motivasyonları birbirinden farklıdır denilebilir.  

Mali durumu çok iyi olan ve mali durumu iyi olan erkeklerin eğimleri neredeyse aynıdır; dolayısıyla, 

aradaki farkın mali durumdan değil çalışma durumundan kaynaklı bir fark olduğu söylenebilir.  

Diğer yandan mali durumu iyi olan erkeklerle mali durumu kötü olan erkekler arasındaki eğimin paralel 

olmadığı dolayısıyla burada eğim değiştiğinden dolayı bir etkileşim etkisinin varlığı muhtemeldir.  

6. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışmada, birden fazla potansiyel değişkenin birbiriyle uyumu incelenmiştir. Yalnızca bir değişken ile 

girişimcinin çok yönlü bir resmini çizmek oldukça imkansızdır.  Girişimcilik motivasyonunu ve 

girişimciliğin davranışsal belirleyicilerini gerçek manada anlamak için, yapılan bu çalışmada girişimcilik 

motivasyonu birkaç farklı demografik değişkenlerle değerlendirilmek istenmiştir.  

Çalışmada literatüre önemli katkılar sunacak nitelikte bulgulara ulaşılmıştır. Örneğin beklenenle paralel 

olarak cinsiyet farklılığından kadınların olumsuz etkilenmesinin, çalışmamanın olumsuz etkisinin ve mali 

durumdaki yetersizliklerin girişimcilik eğitimlerinden sonra girişimcilik motivasyona olumsuz etkileri 

önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. Çalışmada yer verilen hiçbir analiz sonunda beklenenin aksine bir netice 

alınmamış, her bulgu beklenenle paralel çıkmıştır.  

Büyük ölçüde bu çalışmada eğitimden önce ve sonra girişimcilik motivasyonunu değerlendirmek için 

belirlenen değişkenler doğru analiz sonuçlarına ulaşmak için yeterli olsa da; sonraki çalışmalarda 

girişimciliğin birden fazla alt düzeyde ve farklı zamansal kesitlerde gerçekleşen bir süreçte incelenmesinin 

literatüre daha fazla katkı sağlayabileceği görüşüne varılmıştır. Bu nedenle, bireysel düzey ve bağlamsal 

değişkenleri çok düzeyli modeller ile birleştirebilen daha karmaşık modellere (modelleme) ihtiyaç vardır.  

Çalışma sonunda gelecekte yapılacak çalışmaların kişilerarası ilişkilerinin araştırılması tavsiye edilebilir; 

çünkü kişilerarası ilişkilerin yeni girişimin ortaya çıkışını ve başarısını etkilemesi oldukça muhtemeldir. 

Bireysel düzeyde ise, girişimcilerin fizibilite değerlendirmeleri yapmaları ve bilişsel yöntemlerin yanı sıra 

nicel yöntemleri de kullanmalarıyla; analize uygun girişimcilik tutumları ile girişimcilerin hislerinin birlikte 

kolayca harmanlanması; bu alanda yapılacak diğer akademik çalışmalara ışık tutacaktır. Girişimciliği 

bütüncül değerlendirmelerin girişimcilik motivasyonunu nasıl etkilediğinin araştırılmasına imkan veren 

çalışmaların gelecekte literatüre oldukça katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Amaç – Bu çalışmanın amacı kadın tüketicilerin, organik kozmetik ürünlere ilişkin 

değerlendirmelerini pazarlama unsurları üzerinden incelemektir. 

Yöntem – Birden çok maddeden meydana gelen nitelikler ile kadın tüketicilerin değerlendirmelerini 

belirlemeye yarayan ölçümler, sayısal verilerle açıklandığı için bu çalışmada nicel araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Veriler yüz yüze anket yoluyla basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 

toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini Malatya’daki kadın tüketiciler oluşturmaktadır. Toplam 

605 anket formundan elde edilen veriler, açımlayıcı faktör analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma 

modelinin güvenirliğini ve geçerliliğini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Verilerin analizinde araştırma hipotezlerinin testi için yapısal eşitlik modeli uygulanmıştır.  

Bulgular – Araştırma sonucunda fiyat düzeyinin ve ambalajlamanın, organik kozmetik ürünlerin 

tercih edilirliğini, ayırt ediciliğini, çeşitliliğini ve bulunabilirliğini pozitif yönde etkilediği tespit 

edilmiştir. Organik ürünlere yönelik tutundurma tekniklerinin etkililiğinin organik kozmetik 

ürünlerin tercih edilirliğini, çeşitliliğini ve bulunabilirliğini negatif yönde etkilediği bulgusuna 

ulaşılmıştır. Organik ürünlere yönelik tutundurma tekniklerinin yetersizliğinin ise organik 

kozmetik ürünlerin tercih edilirliğini ve ayırt ediciliğini negatif yönde etkilediği ulaşılan bulgular 

arasındadır.  

Tartışma – Organik ürünler, çevre ve insan sağlığı açısından sürdürülebilir öneme sahipken 

tartışmanın genel yönü, organik kozmetik ürünlerin kullanımını destekleyen tüketicilerin, 

değerlendirmede, fiyatlandırma, ambalajlama ve tutundurma gibi pazarlama unsurlarının etkisiyle 

tüketimlerini gerçekleştirdikleri üzerine bir çalışmayı rapor etmektedir.   
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Purpose – The aim of this study is to examine the evaluation of female consumers regarding organic 

cosmetic products through marketing elements. 

Design/methodology/approach – Measurements for determining the evaluation of female 

consumers with qualities consisting of multiple substances as explained by numerical data, 

quantitative research model was used in the research. The data were collected by face-to-face survey 

using random sampling method. The sample of the study consists of female consumers in Malatya. 

The data obtained from a total of 605 questionnaire forms were analyzed by exploratory factor 

analysis. Confirmatory factor analysis was performed to test the reliability and validity of the 

research model. Structural equation model was applied in analyzing the data to test the research 

hypotheses.  

Findings – As a result of the research, it has been found that the price level and packaging positively 

affect the preference, separation, variety and availability of organic cosmetic products. It has been 

found that the effectiveness of promotion techniques for organic cosmetic products negatively affect 

the preference, variety and availability. It is among the findings that the inadequacy of the 

promotion techniques for organic products negatively affects the preferability and decomposition 

of organic cosmetic products.  

Discussion – While organic products have sustainable importance in terms of environment and 

human health, the general aspect of the discussion reports a study on consumers who support 

organic cosmetic products in the evaluation with the effect of marketing factors such as pricing, 

packaging and promotion. 
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1. Giriş 

20. yüzyıl başlarında özellikle savaş sonrasında, artan nüfusa yetecek miktarlarda ürün olmaması sorunu, az 

girdi ile kısa sürede yüksek verimin elde edilebilmesini sağlayan kitle üretiminin yapıldığı sanayileşme ile 

çözülmüştür. Ancak 1980’li yıllara gelindiğinde sanayileşmenin de etkisi ile yeni bir sorun olarak çevrenin ve 

doğal dengenin, geri dönülmez biçimde tahrip olmaya başladığı ve insan sağlığının da tehdit altında olduğu 

gerçeği ortaya çıkmıştır. Bu gerçek, çevre ve insan açısından güvenli ürünlerin üretimini ve tüketimini 

sağlayan politikaların hayata geçirilmesini gündeme getirmiştir. 21. yüzyıla gelindiğinde dünya’daki hızlı 

değişim, gelişen ekonomi ve ilerleyen teknoloji ile birlikte sürdürülebilirlik ekseninde pazarlama anlayışı 

yeniden oluşturulmaya başlanmıştır. Toplumların yaşam tarzı, tüketim eğilimleri artık bu bilinç çerçevesinde 

yeniden şekillenmiştir. Organik ürün üretimine verilen önemle birlikte sağlık ve çevre bilinci hareketine yön 

veren destekleyici nitelikte olan organik tüketim de ciddi bir ivme kazanmıştır. Son on yılda tüketiciler, boyut, 

renk, lezzet veya aroma gibi ürünün fiziksel özelliklerine göre seçim yapmaktansa çevre ve sağlık gibi 

özellikleri dikkate alır hâle gelmiştir. Organik Ticaret Birliği (2013) tarafından, tüketicilerin organik ürünler 

hakkında, inançlarını ve tutumlarını belirlemek üzere yapılan çalışmada tüketicilerin, organik ürün satın 

almayı tercih etmelerinde önde gelen nedenin organik ürünlerin sağlıklı olduğu düşüncesi gelmektedir. 

Tüketiciler, sağlık bilinciyle hareket etmeye başladıklarında ve bu bilinçle hareket etmeye devam ettiklerinde, 

artık zamanla hayatlarına dâhil olan her üründe, organik ürün arayışı içine girmektedirler. Toplumların artan 

sağlık ve çevre bilinci yanında sentetik ve kimyasalların tehlikeleri konusunda artan tüketici farkındalığı, daha 

sağlıklı bir yaşam tarzına olan gereksinimi gündeme getirmiştir. Bu gereksinim organik kozmetik ürünlere 

olan talebi harekete geçirmiştir. Organik cilt bakımı, saç bakımı, ağız bakımı, banyo malzemeleri, 

deodorantlar, kişisel hijyen ürünlerini de içeren kişisel bakım ürünleri ile renkli kozmetikler yanında her 

türden kozmetik ürünler, tüketiciler arasında arzu edilir hale gelmiştir. Bu da tüketici davranışlarında 

gözlemlenen önemli bir değişikliktir. Günümüzde artık sadece gıda tüketimine yönelik organik tarım ürünleri 

pazarı değil, tüketimi küresel olarak artan organik kozmetik pazarı da derinlemesine araştırma gerektiren 

önemli bir sektörü oluşturmaktadır. Organik ürün pazarının odak noktasını oluşturan tüketici kitlesinin, 

beklentisini tahmin etmek ve bu beklentiyi karşılayabilmek, pazarlama unsurlarının tüketiciler üzerindeki 

etkisine bağlıdır (Zanoli ve Naspetti, 2002: 645). Bu çalışma ile organik ürünlere yönelik pazarlama 

unsurlarının, tüketicilerin, organik ürün değerlendirmelerindeki yerini ve önemini belirleyebilmek 

hedeflenmiştir. Tüketicilerin organik ürünlere yönelme isteğini artıran ambalajlama ve uygulanan 

tutundurma teknikleri etkili olurken, tüketicilerin ürüne yönelme isteğini azaltan yüksek fiyat düzeyi organik 

ürünlerin tüketilmelerine etki eden pazarlama unsurlarındandır. Bu çalışma ile söz konusu yargıların 

cevabına da ulaşılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, bulgularla desteklenen çalışma, organik kozmetik 

ürünlerin kadın tüketicilerce tercih edilirlik boyutuna; ayırt edicilik boyutuna ve çeşitlilik/bulunabilirlik 

boyutlarına etki eden fiyat düzeyi; ambalajlama; tutundurma tekniklerinin etkililiği/ yetersizliği faktörleri 

dikkate alınarak incelenmiştir. Bu çalışmanın, organik kozmetik ürünlere ilişkin tüketici değerlendirmelerini 

belirlemek açısından ve hangi pazarlama unsurlarının tüketicilerin, organik ürün değerlendirmelerinde etkili 

olduğu noktasında literatüre katkı sağlaması umulmaktadır. Tüketici satın alma davranışı üzerine gelecekteki 

çalışmalar için de fayda sağlaması düşünülmektedir. Ayrıca, organik ürünlerin gelecekte ortaya çıkması 

beklenen yeni ürün segmentlerine yönelik araştırmalar açısından da faydalı olması beklenmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Organik Kozmetik Ürün Tüketimi  

Tüketim, bir şey üretmenin sebebidir ve üretim, tüketim kalıpları tarafından motive edilir. Organik üretim, 

doğanın yapısını etkilemeden sağlıklı ürünler oluştururken ürün kalitesinin de korunmasını hedefleyen bir 

sistem olarak kabul edilmektedir. Üretimden tüketime kadar her aşaması sertifikalandırılmış, firma ya da 

üretici dışında üçüncü şahıslar tarafından kontrolü yapılmış, hiçbir aşamasında sentetik temelli girdi 

kullanılmamış, organik belgesi bulunan ürünlere organik ürün adı verilmektedir (Güzel, 2001: 11). Ürünün 

üretiminde kullanılan hammadde, mamul, yarı mamul ve diğer bileşenlerin %95’nin organik olması organik 

ürün olarak tanımlanması demektir. AB mevzuatına göre, kozmetik ürün, “insan vücudunun dış kısımlarına 

veya diş ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanan; yalnızca veya temel olarak, temizleme, koku 

verme, görünüm değiştirme, vücut kokularını düzeltme, koruma veya iyi durumda tutma amacıyla 

kullanılan, her türlü madde ve karışım” şeklinde tanımlanmıştır (ISO, 2011: 9). Kozmetik ürünler, 



A. Ersoy Yıldırım 12/3 (2020) 3225-3245 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3227 

tüketilmelerine neden olan kullanım amaçlarına göre; deriye uygulanan kozmetikler, tozlar ve pigmentli 

preparatlar, saça uygulanan kozmetikler, dişlere ve ağız boşluğuna uygulanan kozmetikler ve diğer 

kozmetikler şeklinde sınıflandırılmıştır (Çomoğlu, 2012:3). AB mevzuatı tanımı, Mart 2005’te yayımlanan 

Kozmetik Kanunu ile Türk mevzuatına da aktarılmıştır. Buna göre cilt kremi, makyaj malzemeleri, deodorant, 

parfüm, sabun, şampuan, ağız ve diş bakım malzemeleri gibi kişisel hijyen ürünleri de dahil olmak üzere 

güneş kremleri, saç bakım ürünleri, tıraş malzemeleri gibi ürün grupları, kozmetik adı altında ifade 

edilmektedir (ISO, 2011: 9). Kişisel temizlik ve bakımı da içine alan kozmetik endüstrisi, tüm cinsiyetin, tüm 

yaşın, tüm mevsimin ve tüm zamanların taleplerine hitap eden bir endüstridir. Öyle ki insan uygarlığının 

başlangıcından beri kullanılmaktadır. M.Ö. 10.000 ve öncesinde, erkekler ve kadınlar, yanmış badem, kurşun, 

kına, oksitlenmiş bakır, hardal, kül, malakit, krizokol, karbon veya bunların herhangi bir kombinasyonu ile 

ezilmiş antimondan yapılan tozlarla kozmetik işlevini yerine getiren ürünler elde ederek ihtiyaçlarını 

karşılamışlardır. Kozmetik ürünler tüm dünyada yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Kozmetikler çok geniş 

yelpazeye sahip, toplumun hemen her kesiminde günlük yaşamla iç içe olan tüketim ürünleridir. Kozmetik 

ürünlerde; bitkiler, bitki ekstreleri, uçucu yağlar, distilasyon ürünleri, aromatik sular, sulu ekstreler, tentürler, 

reçine, zamk, bitkisel yağlar, lipitler, mumlar ve saflaştırılmış bitki bileşenlerinin bulunduğu gözlemlenmiştir 

(Ergin ve Kartal, 2016: 13). Endüstrinin başlangıcında sınırlı ürün çeşidine sahip olan kozmetik endüstrisi 

yıldan yıla ürün çeşitliliğini ve ürün niteliğini artırarak günümüzde vazgeçilemez bir pazar haline gelmiştir. 

Bu pazar içerisinde son yıllarda organik ürün niteliği de artmıştır. Türkiye’deki ekonomik gelişmeye bağlı 

olarak, kozmetik ürünler pazarı her yıl ortalama % 10 büyümektedir. Pazarda organik kozmetik ürünlerinin 

payının % 5 civarında olduğu tahmin edilmektedir (T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2016: 2). Özellikle kozmetik 

ürünlerde dünyanın en büyük üreticisi, ihracatçısı ve ithalatçısı konumunda olan Avrupa Birliği ülkeleri (ISO, 

2011: 10) tarım ürünlerinden; tarım ürünleri kategorisine giren bitkisel ürünlerden elde edilen kozmetik 

ürünlerle başlangıçta belirli bir pazara hitap ederken zaman içerisinde, Dünya genelinde artan oranda bir 

gelişme göstermiş ve ciddi bir pazara sahip olmuştur. Dünya kozmetik pazarının büyüklüğü sekiz yıl içinde 

ikiye katlanarak, 250 milyar dolardan, 500 milyar dolara ulaşmıştır (Özden vd., 2019: 793).  Türkiye’nin 

kozmetik pazarı 2 milyar dolar büyüklüğüne sahipken Avrupa’da kişi başına düşen kozmetik harcaması 150 

dolar olarak belirlenmiş ve bu rakam Türkiye’de 30 dolar civarında gerçekleşmiştir (Çomoğlu, 2012: 2-3). 

Dünyanın en değerli güzellik ve kişisel bakım pazarı olarak bilinen ABD’de, 2016 yılında, ortalama yıllık 

harcamanın tüketici birimi başına yaklaşık 170.3 dolar, 2018 yılında yaklaşık 189.9 dolar olarak gerçekleştiği 

belirlenmiştir (Shahbandeh, 2020: 4). 2019 yılı organik kişisel bakım endüstrisinin pazar payını ürüne göre 

gösteren dağılımda, organik cilt bakım ürünlerinin, kozmetik endüstrisinin %33,5' ini, saç bakım ürünlerinin 

ise %33’ ünü oluşturduğu tespit edilmiştir. Aynı araştırmaya göre tüketicilerin %32' sinin organik kişisel 

bakım ürünleri almaya gönüllü olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (Sabanoğlu, 2020: 9). 2017 yılı küresel pazar 

araştırmasına göre ABD'li tüketicilerin %40' ının organik makyaj ürünleri satın almayı tercih ettikleri 

belirlenmiştir (Kunst, 2019: 20). Organik kozmetik ürünlerin, 2018 yılı küresel piyasa değeri yaklaşık 34,5 

milyar dolar olarak gerçekleşirken bu rakamın 2027'de yaklaşık 54,5 milyar dolara kadar ulaşması 

beklenmektedir (Shahbandeh, 2020: 12). Bu veriler, organik kozmetik pazarının artan öneminin bir kanıtıdır. 

Tüketicilerin satın alınan ürünlerin türü hakkındaki farkındalığının zamanla arttığının da göstergesidir. Artık 

vazgeçilmez hale gelen ve tüketicilerin yoğunlukla gereksinimlerini çözen kozmetik ürünler, organik üretim 

modeline uyarlanmış olup üretim sürecinde kullanılan girdiler hayvan testi, toksik ve sentetikler olmadan 

işletilmektedir (Prothero ve McDonagh, 1992: 151). Bu da konvansiyonel olarak tüketilen tüm ürünlerin 

organik olarak üretilmesini mümkün kılmaktadır. 

Literatür incelendiğinde, organik ürünler ile ilgili yapılan çalışmalarda özellikle belirli bir organik ürüne veya 

farklı nitelikteki organik ürünlere yönelik potansiyel talep belirlenmesini hedef alan çalışmalar dikkat 

çekmektedir. Bu çalışmalar (Kenanoğlu ve Karahan, 2002; Demiryürek, 2004; Atlı, 2006; Araslı ve Esen, 2008; 

Altındişli ve Aksoy, 2010; Atış vd., 2016), Türkiye’de daha çok organik tarım uygulamalarına ve organik 

tarımdan elde dilen tarımsal ürünlere yönelik incelemeleri içermektedir. Tüketicilerin, organik ürünlere 

yönelik tüketim eğilimleri hakkında bilgi sahibi olunmasını amaçlayan çalışmalar da dikkat çekmektedir. 

Organik ürünler ile ilgili literatürde yer alan (Kaçur, 2009; Çelik, 2013; Kılıç, Duman ve Bektaş, 2014; Merdan, 

2014; Özgen ve Yeşiloğlu, 2015; Eryılmaz, Demiryürek ve Emir, 2015; Doğan ve Gürel, 2016; İnci, Karakaya ve 

Şengül, 2017; Merdan, 2018) çalışmalar, organik ürünlere yönelik tüketicilerin tutum ve davranışlarına 

odaklanmaktadır. Benzer şekilde diğer ülkelerde de organik ürünlerle ilgili tüketici talebini belirlemek ve 

tüketici davranışlarını incelemek amacıyla  (Thompson, 1993; Harris vd., 2000, Gil vd., 2000; Magnusson, vd., 
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2001; Zanoli ve Naspetti, 2002; Chinnici, 2002; Pearson, vd., 2007; Gotschi vd., 2007; Niessen ve Hamm, 2008; 

Essoussi ve Zahaf, 2008) çalışmalar yapılmıştır. Türkiye’de ve diğer ülkelerde klasik ürünler ile organik 

ürünlerin çeşitli açılardan karşılaştırmasını inceleyen çalışmalar (Scarpa, vd., 2002; Mclver, 2004; Stepherd, vd. 

2005; Gresi, 2006; Ritson ve Brennan, 2008; Willer ve Lernoud, 2013) göze çarpmaktadır. Bu çalışmada da 

nispeten klasik ürünler ile organik ürün karşılaştırmasına yer verilmiştir. Organik ürünlerin pazarlanması ve 

ticaretini konu alan ve teorik olarak inceleyen çalışmalar (Kurt, 2006; Akkaya, vd., 2001; Marangoz, 2008; Kılıç 

vd., 2014; Öztürk ve İslam, 2016) bulunmaktadır. Organik kozmetik ürünler ile ilgili olarak tüketicilerin satın 

alma davranışını anlama konusunda çok az araştırma (Prothero ve McDonagh, 1992; Kim ve Chung, 2011; 

Cervellon ve Carey, 2014; Bozga, 2015; Kumar ve Ghodeswar, 2015; Ghazali, vd., 2017; Lin, vd., 2017, Nguyen, 

vd., 2019; Özden, vd.,2019) yapılmıştır. Prothero ve McDonagh (1992), çevresel olarak kabul edilebilir 

kozmetik ürünlerin endüstri üzerindeki etkisini incelemiş, çevreciliğin, organik kozmetik ürün tüketimiyle 

ilişkisini ortaya koymaya çalışmıştır. Kim ve Chung (2011), organik kişisel bakım ürünleriyle ilgili 

tüketicilerin, satın alma niyetini incelemiştir. Cervellon ve Carey (2014) çalışmalarında, organik ürün 

özellikleri ile tüketici değerlendirmeleri arasındaki deneyim sonrası hedonik etkileri ele almışlardır. Kumar 

ve Ghodeswar (2015) çalışmalarında, tüketicilerin organik ürün satın alma kararını etkileyen faktörleri 

belirlemeye odaklanmıştır. Bozga (2015), organik ürünlerin fiyatları üzerine tüketicilerin algısını ortaya 

koymaya çalışmıştır. Ghazali vd. (2017), organik kişisel bakım ürünlerini, sağlık ve tüketici değerleri 

ekseninde araştırmıştır. Lin vd. (2017), algılanan organik ürün değeri ile marka sadakatini şekillendirmede 

kullanılan öğeler arasındaki bağıntıyı değerlendirmiştir. Nguyen vd. (2019), organik kozmetiklere yönelik 

tekrar eden satın alma niyetinin temel belirleyicilerini ortaya koymuştur. Özden vd. (2019), sağlık bilinci 

çerçevesinde kozmetik ürünlerin tüketimini incelemeye çalışmıştır. Organik kozmetik ürünlerle ilgili az 

sayıda çalışmanın fark edilmesi nedeniyle bu çalışma, pazarlama literatürüne katkı sağlayabileceği 

düşüncesiyle hazırlanmıştır. 

2.2. Tüketicilerin Organik Kozmetik Ürün Değerlendirmelerine Etki Eden Pazarlama Unsurları 

Endüstride üretilen her mal ve her hizmet tüketicinin ihtiyacını karşılamak ve satın alma karar sürecindeki 

problemini çözmek üzere tasarlanmıştır. Tüketicilerin değişen isteklerin ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve 

taleplerinin karşılanması noktasında ürünlerin tercih edilirliği, görece ayırt ediciliği, çeşitliliği ve 

bulunabilirliği, ihtiyaca yönelik olduğu kadar rasyonel olmayan güdülere de hitap eden organik kozmetik 

ürün kombinasyonunu oluşturmada artı değer niteliğindedir. Paraben, kurşun ve benzeri toksik elementler 

ve kimyasal maddeler içeren kozmetik ürünlerin, insanların kanser olma riskini, solunum bozuklukları riskini 

artırdığı bilinmektedir. Toksik olmayan ve kimyasal madde içermeyen kökenleri belli olan otlar ve bitkiler 

kullanılarak üretilen organik kozmetik ürünlerin bu risklerle karşılaşmamak veya var olduğuna inanılan 

riskleri uzaklaştırmakta etkili olduğu düşünülmektedir. İnsan sağlığına zarar vermediği düşüncesi, hayvan 

refahının sağlanması, çevrenin korunması ve sertifikalı olması gibi özellikleri nedeniyle organik ürünler, 

klasik ürünlere göre ayırt edici özelliklere sahiptir. Tüketicilerin klasik ürünlere kıyasla organik ürünlere daha 

olumlu taraftan bakar hale gelmelerinin bir göstergesi de organik ürünlerle ilgili tüketim seviyesinin tüm 

ülkelerde dikkate değer oranda yükselmesidir (Nguyen, vd., 2019: 205). Organik kozmetik ürünlerin klasik 

ürünlere göre ayırt edici niteliklerinin fark edilmesi, tüketicilerin bu ürünleri her yerde bulabilmeleri ile de 

mümkündür (Hughner vd., 2007: 11). Bu nedenle organik ürün pazarındaki işletmelerin mevcut üretim ve 

satış lokasyonlarında her zaman yeterli miktarda ürün bulundurmaları gereklidir. Bunu sağlayabilmek için 

de iyi bir dağıtım kanalı ağının var olması ve organik ürünlerin uygun şartlarda depolanmasına dikkat 

edilmesi önemlidir. 

Fiyat Etkisi: Organik ürünlerin üretim maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı, fiyatlarının da yüksek 

olduğu, literatürde sıklıkla belirtilmektedir. Aynı zamanda organik ürünlerin birçoğunun klasik ürünlerden 

%30-40 daha yüksek fiyattan satıldığı da ifade edilmektedir (Merdan, 2018: 669). Klasik ürünlere göre organik 

ürünlerin üretimi daha yüksek maliyet gerektirmektedir. Üretim kalitesinin yüksek standartlarda olması, 

üretim sürecinin sürekli denetim altında olması ve organik ürünlerin depolanması, korunması, dağıtımı için 

yüksek masrafları da beraberinde getirmesi ile organik sertifikasyon sistemleri de ek maliyetler yüklemektedir 

(Kılıç vd., 2014: 48). Üreticiler, bu ve benzeri nedenlerle organik üretime sıcak bakamamaktadır. Yüksek kâr 

payı ile etkin sözleşmeli üretim, teknik ve nakdi yardım gibi devlet desteği sağlandığında üreticilerin organik 

üretim faaliyetlerine yönelmeleri söz konusu olabilecektir (Turan vd. 2009; 809). Bununla beraber tüketici 

talebinin düşük olması, organik ürünlerin fiyatının yüksek olmasında etkilidir. Organik ürünlerin pazara 
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sunuluş döneminin ilk evresinde tüketiciler tarafından yüksek oranlarda kabul görmemesi, talep güçlüğü ile 

karşılaşması sonucunu doğurmaktadır (Batte, 2003: 7). Bu durum organik ürünlerin pazarlanmasını 

zorlaştırmaktadır (Öztürk ve İslam, 2014: 79). Organik ürünlere olan talebi artırmak, ürünün pazara ilk giriş 

evresinde eğitim ve gelir seviyesi yüksek tüketici gruplarının, ürünü satın almaları, deneyimlemeleri ve ürün 

hakkında doğru ve olumlu bilgiler oluşturmaları ile mümkündür. Bir bakıma bu nedenle organik ürün 

mağazaları gelir düzeyi yüksek kişilerin bulunduğu semtlerde yoğunlaşmaktadır. Çeşitli çalışmalar, fiyatın 

organik markalar için caydırıcı olduğunu gösterse de tüketicilerin bu yüksek fiyatı kalite için bir sinyal olarak 

gördüklerinde ancak ödemeye istekli oldukları da belirlenmiştir (Wier ve Calverley 2002: 167). Sahasakmontri 

(1998), insan sağlığının değerinin farkında ve bilgi seviyesi yüksek tüketicilerin, sadece hijyen amaçlı kişisel 

bakım ürünleri satın alırken değil aynı zamanda organik bileşenlerden üretilen makyaj malzemeleri gibi 

kozmetik ürünler için de daha fazla para ödemeye razı olduklarını tespit etmiştir. 

Ambalajlama Etkisi: Ambalaj, ürünün içeriğini koruyan; taşıma, depolama, satışı esnasında ürünün içeriğinin 

bozulmasını engelleyen; ürünün kullanımını kolaylaştıran bir malzemeyle kaplanması, sarılması, örtülmesi 

ya da birleştirilmesidir (İslamoğlu, 1999: 345). Organik ürünlerin ambalajlarının da yine organik nitelikte olan 

malzemelerden, özel üretilmiş uygun organik kaplama maddelerinden elde edilerek işlenmesi ve üretilmesi 

ile organik ürünün niteliğini koruyucu tedbir alınmış olunur. Organik kozmetik ürünler, organik ürün 

olduğunu belirten logolar ve organik ürün güvencesi sağlayan etiketler taşıyarak ambalajlanır. Organik veya 

eco etiket; ürünü tanıtıcı her türlü yazılı ve basılı bilgi, marka, damga ve işaretleri içeren, ürünün ambalajında 

basılı bulunan ve doğrudan görülebilir bir yerinde bulunan tanıtım bildirimidir (Şahin, 2004; 75). Organik 

ürün logoları, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın 

yönetmelik hükümlerine göre üretimi yapılmış hammadde, yarı mamul ya da mamulde organik üretim 

maddelerine, bakanlığın yetki verdiği kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşlarınca girişimcilere verilmesiyle 

kullandırılır. Organik ürün hammadde sertifikası ve organik işlenmiş ürün sertifikası ile sertifikasyon 

logosuna sahip ürün tüketiciye bu ürünün organik olduğuna dair bilgi vermektedir (Özdemir ve Özeltürkay, 

2019: 83). Organik ürünlerin, kontrollü ve tutarlı bir şekilde sertifikalandırılmasının, çevre dostu ürünlerin 

itibarını oluşturmada ve güven inşa etmede yardımcı olduğu (Scott ve Vigar-Ellis, 2014: 642) belirlenmiştir. 

Tüketicinin, tükettiği veya tüketeceği organik ürünlerden emin olamama düşüncesi ve bu düşünceyi 

oluşturan engeller, ürün sertifikasına eşlik eden eko-etiketler ile aşılmaktadır. Organik ürünlerin ayırt 

edilmesini kolaylaştıran ve belirlenmesini sağlayan bu etiketler ile ürün niteliği, sertifikalandırıldığı, menşei, 

üretici firması, kullanım şekli, kullanım koşulları, ürün içeriği, saklama koşulları, son tüketim tarihi vb. 

konuları içeren tüketici bilgilendirmesine ait tüm açıklamalar organik ürünlerin ambalajlarında belirtilir 

(Cengiz, 2011:1). Ambalajın, ürünün korunmasını sağlaması dışında bir işlevi de ürünün satışına katkıda 

bulunmasıdır. Ambalajın bu satış işlevi planlı alışverişte olduğu gibi sıklıkla plansız alışverişte satın alma 

eğilimi oluşturur. Tüketiciler, aslında ihtiyaç hissetmedikleri ürünlere dikkatlerini çeken ambalajlarından 

dolayı yönelir, bu yönelme çoğunlukla satın alma ile sonuçlanır (Arslan, 2004: 185). 

Tutundurma Etkisi: Ürünlerin başarısını artırmada araç olarak kabul edilen tutundurmada kullanılan 

bütünleşik iletişim çabaları, tüketiciler arasında organik ürünlerin önemini vurgulamada temel etkileşim 

kaynağıdır. Sürdürülebilir tüketimde organik ürünlere yönelik tutundurma faaliyetleri, sürdürülebilir 

organizasyonlar tarafından kullanılan pazarlama destekleyicisidir. Pazarlamacılar sadece bir dizi algıyı 

önlemek için değil organik ürün tüketmenin yararları hakkında doğru ve tutarlı bir mesaj sağlamaya da 

odaklıdır. Bu bağlamda pazarlamacının iletişim çabalarının en görünür tezahürü olarak kabul edilen 

reklamcılık; satış promosyonu ve satış noktası dijital medya girişimleri olarak ifade edilen müşteri 

pazarlaması; bireysel ürün iletişimini desteklemek veya korumak için şirket çalışanlarına veya dışarıdan 

müşterilere, diğer firmalara, hükümete veya medyaya yönelik çeşitli programları içeren halkla ilişkiler (Kotler 

ve Keller, 2012: 40-41); nispeten az sayıda müşteriye satış yaparak işe başladıkça birçok kuruluşun pazarlama 

iletişimi karışımına egemen olan kişisel satış, tutundurma kapsamında ele alınmaktadır. Bununla birlikte, 

logosunu bir etkinlik veya etkinlikle bağlantılı olarak kullanma hakları karşılığında bir kuruluşa veya bireye 

finansal ya da entelektüel destek sağlamak için bir sözleşme içeren sponsorluk; internet, e-posta, facebook, 

twitter, instagram gibi sosyal medya ve cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar gibi mobil teknolojiler ile dijital 

medya öğeleri bulunmaktadır. Yine çeşitli tutundurma faaliyetleri marka değerine katkıda bulunmakta ve 

satışları, marka veya ürün bilinirliği yoluyla artırmaktadır. Tüketicilerin anılarında marka imajı oluşturmak 

suretiyle olumlu marka duygularını ortaya çıkarmak, müşteri sadakati oluşturmak, ürün kullanımını teşvik 

etmektedir (Cant vd., 2017: 23). Organik ürün kullanımına neden teşkil edecek etkileyici unsurların, 
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tutundurma faaliyetleri ile vurgulanması, organik ürünlerin tercih edilirliğini artırmada önemlidir. Bununla 

birlikte organik ürün üreten veya satan işletmeler, ürünlerin tanınırlığını artırmak, organik ürün kullanmayı 

tercih eden veya edecek olan tüketicilere ulaşabilmek amacıyla tutundurma tekniklerinden destek alarak 

pazarlama faaliyetlerine yönelirler. Tüketiciler, çoğu zaman, birden fazla kaynaktan tutundurma mesajlarıyla 

karşılaşırlar, tüketiciler güvenilir olarak algıladıkları kaynaklara itibar ederler. Tutundurma tekniklerinin 

tüketiciler üzerinde büyük bir etkiye sahip olması nedeniyle bu çalışmada organik kozmetik ürünlere yönelik 

tutundurma tekniklerinin etkililiği ve yetersizliği, tüketici değerlendirmeleri çerçevesinde araştırılmaya 

çalışılmıştır. Benzer şekilde organik kozmetik ürün pazarının odak noktasını oluşturan kadın tüketicilerin, 

organik kozmetikleri, pozitif ya da negatif değerlendirmelerinin pazarlama unsurlarının tüketiciler üzerindeki 

etkisine bağlı olması sebebiyle bu çalışmada fiyat etkisi de incelenmeye çalışılmıştır. Organik kozmetik 

ürünlerin, organik tanımını karşılıyor olması, ambalajında, etiketinde ürün niteliklerinin belirtilmesi ile vaat 

edilen ihtiyacı karşılıyor olması, yerinde ve doğru uygulamalara bağlıdır ve değerlendirmede tüketiciler 

açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada ambalajlama etkisi de incelenmeye çalışılmıştır.  

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amacı  

Kadın tüketicilerin doğrudan doğruya kozmetik pazarını yönlendirdiği gerçeğinden hareketle, bu çalışmanın 

amacı, Malatya ilindeki kadın tüketicilerin, organik kozmetik ürünlere ilişkin değerlendirmelerine etki eden 

pazarlama unsurlarını belirlemek ve organik kozmetik ürünlerle ilgili değerlendirmelerini incelemektir. 

          

Şekil 1. Değişkenler Arası Etkileşim 

Şekil 1.’de organik kozmetik ürünlere ilişkin tüketici değerlendirmesi, bağımlı değişkeni ifade ederken; fiyat 

düzeyi, tutundurma tekniklerinin etkililiği/yetersizliği, ambalajlama ile organik ürünlerin tercih edilirliği, 

çeşitliliği ve bulunabilirliğini ile klasik ürünlerden ayırt ediciliği bağımsız değişkenleri ifade etmekte olup 

değişkenler arası etkileşim gösterilmiştir. Çalışmadan beklenen sonuç, fiyat düzeyi, ambalajlama ve 

tutundurma tekniklerinin, kadın tüketicilerin organik kozmetik ürünlere ilişkin değerlendirmeleri üzerinde 

etkili olduğu yönündedir. 

3.2. Araştırmanın Anakütlesi ve Örneklemin Seçimi  

Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneğinin (2014), desteğiyle gerçekleşen araştırmada, 20-40 yaş 

aralığında olan kadınların, çocuklu müşterilerin ve gelir düzeyi yüksek olan tüketicilerin, organik ürünler 

konusunda hedef pazarı oluşturduğu ifade edilmiştir. Bu sonuç, kadınların organik ürünlerin tüketimine daha 

olumlu tutum gösterdiklerini ortaya koyan Gotschi vd. (2007: 13) ve kadınların daha fazla miktarda ve sıklıkta 

organik ürünleri satın aldıklarını ifade eden Essoussi ve Zahaf (2008: 96) ile Onyango ve arkadaşlarının (2007: 

409) yaptığı çalışmaların sonuçlarıyla benzerlikler göstermektedir. Sarıkaya (2007: 123) da kadınların organik 

ürünleri daha güvenilir bulduklarını ortaya koymuştur (Kılıç vd.,2014: 59). Tüm bu çalışmalardan hareketle 

bu çalışmada veri kaynağı genel tüketici kitlesi yerine kadın tüketicilerdir. Malatya’daki kadın nüfusu 2019 

yılına göre 401961’dir (TÜİK, 2019). Örneklem büyüklüğünü saptamak için, N: Evren birim sayısı, n: Örneklem 

büyüklüğü, P: Evrendeki X’in gözlenme oranı, Q(1-P): X’in gözlenmeme oranı, Zα (α= 0.05, 0.01, 0.001 için 

1.96, 2.58 ve 3.28) değerleri, d= Örneklem hatası, σ= Evren standart sapması, tα,sd= serbestlik dereceli t 

dağılımı kritik değeri, serbestlik derecesi kritik değerleri: sd= n-1 şeklindedir (Özdamar, 2003: 116-118). 

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, evren varyansı bilinmemekle birlikte asgari 384 örneklemin, evreni 
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temsil etmekte yeterli olduğu belirlenmiştir. Evrenin özelliklerini taşıyan 605 örneklem, bu çalışma için uygun 

bulunmuştur. 

3.3. Verilerin Toplanması ve Araştırmanın Varsayımları 

Araştırma verileri, basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak, yüz yüze anket ile 1 Kasım- 30 Aralık 2019 

tarihleri arasında Malatya ili merkez ilçesinde toplanmıştır. Uygun bulunan 605 anket formuna ait veriler, 

istatistik paket programları ile analiz edilmiştir. 

Bu çalışmada, organik ürünlere yönelik tüketici yaklaşımlarını tespit etmeyi amaçlayan ölçek Bearden ve 

Netemeyer (1999), Harris, Burress ve Eicher (2000), Batte, Beaverson ve Hooker (2003) çalışmalarından 

yararlanılarak hazırlanmıştır. Anket formu iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda yer alan 15 soru 

katılımcıların demografik özelliklerine ilişkindir.  İkinci kısımda katılımcıların uygun buldukları seçenekler 

doğrultusunda bireysel değerlendirmelerini belirtmeleri istenmiştir. Bu değerlendirmelere yardımcı olan 

ifadeler; 1- Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle 

Katılıyorum şeklinde Likert Ölçeği ile aralıklandırılmıştır. Ön testte 120 katılımcıya yöneltilen 16 soru ürünlere 

yönelik,  11 soru fiyata yönelik, 6 soru ambalajlamaya yönelik, 10 soru tutundurma tekniklerine yönelik olmak 

üzere toplam 43 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Ön test sonucu ürüne ilişkin üç soru, fiyata ilişkin 

iki soru, ambalajlamaya yönelik 1 soru ilgili faktörü karşılamaması nedeniyle çıkarılmıştır. Analizler 

neticesinde tüketicilerin organik kozmetik ürünlere yönelik değerlendirmeleri üç faktöre ayrılarak tercih 

edilirliğini 7 soru ile ayırt ediciliğini 4 soru ile çeşitliliğini ve bulunabilirliğini 2 soru ile ilgili olmak üzere 

toplam 13 soru ölçeği ifade etmede etkili olmuştur. Ölçeğe alınan fiyat düzeyi 9 soru ile bir faktör; ambalajlama 

5 soru ile bir faktör; tutundurma tekniklerinin etkililiği 6 soru ile ve tutundurma tekniklerinin yetersizliği 4 

soru ile iki faktöre ayrılmıştır. Böylece ölçek, ürüne ait tercih edilirlik, ayırt edicilik ve çeşitlilik/bulunabilirlik 

boyutları da dikkate alınarak; fiyat düzeyi, ambalajlama ve tutundurma tekniklerinin etkililiği/yetersizliği 

çerçevesinde tüketicilerin organik kozmetik ürün değerlendirmelerini ortaya koymak üzere geliştirilmiştir. 

Maddeler içi ölçeklerden elde edilen basıklık ve çarpıklık değerleri +3 ile -3 arasında normal dağılıma sahiptir 

(Kline, 2005; Brown, 2006; Aldrich, 2014). Araştırmaya ait varsayımlar %95 güven düzeyinde sınanmıştır. 

Çalışmada ölçeklerin yapı geçerliğinin belirlenmesi için Açımlayıcı Faktör Analizi, güvenirlik düzeyinin 

belirlenmesi için Cronbach’s Alfa katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin faktör analizine uygun olup olmadığını 

anlamak amacıyla KMO ve Bartlett küresellik testi (Punch, 2005; Kalaycı, 2010) uygulanmıştır. Faktör analizi 

işleminde ölçek maddelerinin faktörlere atanması ya da ölçekten çıkarılması işlemlerinde faktör yükü 

değerlerine bakılmıştır. Faktörlerin yapısının belirlenmesinin ardından doğrulayıcı faktör analizi yapılarak 

faktör yapısı test edilerek ve uyum indeksleri hesaplanmıştır. DFA’da sınanan modelin yeterliğinin 

belirlenmesi için uyum indeksleri kullanılmaktadır. Uyum indekslerinin, kuramsal model ile gerçek veriler 

arasındaki uyumu değerlendirmelerinde birbirlerine göre güçlü ve zayıf yönlerinin olmaları nedeniyle Ki-

Kare Uyum Testi (χ2/sd), İyilik Uyum İndeksi (GFI), Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi (AGFI), Karşılaştırmalı 

Uyum İndeksi (CFI), Normlaştırılmış Uyum İndeksi (NFI), Ortalama Hataların Karekökü (RMR veya RMS) 

ve Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA) gibi birçok uyum indeksi değerinden (Sümer, 2000: 59) 

yararlanılmıştır. Uyum indeksleri değerlerinin kabul edilebilir düzeyleri (χ2/sd  <5, GFI >0.90, AGFI >0.90, CFI 

>0.90, RMSEA <0.08, RMR <0.08) şeklindedir (Munro, 2005; Schreiber, Nora, Stage, Barlow and King, 2006; 

Şimşek, 2007; Hooper and Mullen 2008; Schumacker and Lomax, 2010; Wang and Wang, 2012). Bu doğrultuda 

incelenen ölçüm modelinde hipotezleri test etmek amacıyla yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. 

Ghazali (2017), organik kozmetiklerle ilgili tüketicilerde olumlu bir tutum oluşturmak için pazarlama 

unsurlarının incelenmesi gerekliliğine,  ürünün algılanan değerini ve tüketicinin ürün bilgisini artırabilecek 

faaliyetlerin vurgulanmasına dikkat çekmiştir. Pazarlama endüstrisi içerisinde organik ürüne, organik ürünün 

fiyatına, ambalajına ve tutundurulmasına yönelik pazar araştırmaları, tüketici tercihlerini belirlemek ve 

tüketicilerin organik ürünlerle ilgili düşüncelerini ortaya çıkarabilmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu 

çalışmayla pazarlama unsurlarının, tüketicilerin, organik ürün değerlendirmelerindeki etkisini 

belirleyebilmek hedeflenmiştir. Bu nedenle, oluşturulan hipotezler kadın tüketicilerin, organik kozmetik 

ürünler konusundaki değerlendirmelerinin anlaşılmasını sağlamak üzere planlanmıştır. Tüketicilerin, organik 

kozmetiklerle ilgili değerlendirmelerinde hangi pazarlama unsurlarının ne derece etkili olduğu sorusuna ve 

değerlendirmede bu faktörlerin göreceli önemine yönelik sorulara da cevap bulmak düşünülmüştür. 

Araştırmanın amacına yönelik geliştirilen hipotezler aşağıda verilmiştir. 
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H₁: Fiyat düzeyi, organik kozmetik ürünlerin tercih edilirliğini; ayırt ediciliğini; çeşitliliği ve bulunabilirliğini 

pozitif yönde etkilemektedir. 

H₂: Ambalajlama, organik kozmetik ürünlerin tercih edilirliğini; ayırt ediciliğini; çeşitliliği ve bulunabilirliğini 

pozitif yönde etkilemektedir. 

H₃: Tutundurma tekniklerinin etkililiği, organik kozmetik ürünlerin tercih edilirliğini; ayırt ediciliğini; 

çeşitliliği ve bulunabilirliğini pozitif yönde etkilemektedir. 

4. Araştırmanın Bulguları 

4.1. Tanımlayıcı İstatistiki Bulgular 

Araştırmaya katılan tüketicilerden elde edilen demografik özellikleri gösterilen veriler Tablo 1’de yer 

almaktadır. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler n % 

Medeni hal 
Bekâr 275 45,5 

Evli 330 54,5 

Yaş 

18-26 239 39,7 

27-35 153 25,4 

36-44 139 23,1 

45-56 57 9,5 

57 ve üstü 14 2,3 

Eğitim durumu 

İlköğretim 119 20,0 

Lise 198 33,3 

Üniversite 248 41,8 

Lisansüstü 29 4,9 

Meslek 

İşçi 27 4,6 

Kamu sektör memur 56 9,6 

Emekli 17 2,9 

Ev hanımı 226 38,8 

Serbest meslek 10 1,7 

Öğrenci 166 28,5 

İşsiz 29 5,0 

Özel sektör çalışan 51 8,7 

Ailenizin ortalama aylık geliri 

2500 TLden az 221 37,4 

2500-4500 TL 236 39,9 

4501-6500 TL 78 13,2 

6501-8500 TL 30 5,1 

8501 ve üzeri 26 4,4 

Ankete cevap veren katılımcıların medeni hal değişkenine göre, bekâr kadınların evli kadınlardan %9 

oranında fazla olduğu gözlemlenmiştir. Her ne kadar evli kadınların organik ürünlere daha yatkın olduğu 

(ORGÜDER, 2014) belirlenmiş olsa da bu çalışmada bekâr kadınlara ait bulgular da araştırmanın seyri 

açısından önemlidir. Yaş değişkenine bakıldığında, 27- 56 yaş aralığındaki katılımcıların araştırmanın %58’ini 

oluşturması ürün tecrübesi açısından ve 18- 26 yaş aralığındaki katılımcıların %39,7 oranında olması da 

kozmetik ürünlerle ilgili merak ve hevesleri bakımından (NMI, 2008) araştırmaya yüksek oranda katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Tüketicilerin eğitim seviyeleri ile tüketici bilinci arasında doğrusal ilişki olması 

(OTA, 2013) katılımcıların %46,7’sinin üniversite ve üzeri eğitime sahip olmaları açısından tüketici bilincinin 

yüksek olabileceği anlamına gelmektedir. Ankete cevap veren katılımcıların %38,8’i ev hanımı, %27,5’i çalışan 

ve %28,5’ öğrencidir. Mesleki değişkenler açısından da bu dağılımın uygun olduğu düşünülmektedir. Gelir 

seviyesi açısından %62,6 katılımcının asgari gelir ve ortalama gelir diliminin üzerinde olduğu görülmüştür. 

Böylece, bu çalışmada kullanılan demografik verilerin dağılımlarının sağlıklı ve yeterli olduğu 

gözlemlenmiştir. 
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4.2. Yorumlayıcı İstatistiki Bulgular 

4.2.1. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) Bulguları 

AFA birçok gizli değişkenin daha kontrol edilebilir faktörler haline getirilmesinde yani verilerin 

azaltılmasında ve özetlenmesinde kullanılmaktadır (Kalaycı, 2010: 322). Açımlayıcı faktör analizi sonuçları 

Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Organik Kozmetik Ürünlere İlişkin Tüketici Değerlendirmesine Ait Faktör Analizi Sonuçları 

Boyut Madde 
Faktör 

Yükü 

Varyans 

Oranı 

Cronbach's 

Alpha 

OBK4 
İnsan sağlığı açısından organik ürün tüketmek daha 

uygundur. 
,810 

32,509 ,904 

0BK2 Organik kozmetikler, klasik ürünlerden daha sağlıklıdır ,794 

OBK3 Organik kozmetikleri kullanmaktan memnunum. ,759 

OBK5 
Organik kozmetikleri tüketmek klasik ürün tüketmekten daha 

güvenilirdir.  
,758 

OBK1 Organik kozmetiklerin fayda değeri yüksektir. ,733 

OBK6 
Organik kozmetikleri tercih etmemdeki en büyük neden insan 

sağlığına zararlı etkilerinin sınırlı olmasıdır. 
,697 

OBK10 
Organik kozmetikler için daha fazla üretim alanları ve destek 

sağlanmalıdır. 
,603 

OBK13 
13.Organik kozmetikler klasik ürünlerden daha çok tatmin 

edicidir. 
,770 

20,606 ,794 OBK11 
11.Organik kozmetikler, klasik ürünlere göre özendirici 

niteliktedir. 
,753 

OBK9 9.Organik kozmetikler, klasik ürünlerden daha etkilidir. ,714 

OBK14 14.Organik kozmetikler, klasik ürünlerden daha kalitelidir. ,665 

OBK16 
16.Organik kozmetiklerde çeşitlilik az olduğu için istediğim 

etkiye sahip olamıyorum. 
,855 

12,604 ,653 

OBK15 15.Organik kozmetikler ne yazık ki her yerde bulunmuyor. ,792 

Toplam  65,719 ,901 

Kaiser-Meyer-Olkin Testi: 0,933 

Bartlett Sphericity Testi: 3748,805 df: 78 Sig:0,000 

Ölçeğin faktör analizine uygun olup olmadığını anlamak amacıyla KMO ve Bartlett küresellik testinin 

istatistiksel olarak anlamlı olması beklenmektedir (Punch, 2005: 124; Kalaycı, 2010: 322). Organik kozmetik 

ürünlere ilişkin tüketici değerlendirmesi için yapılan faktör analizinde KMO değeri 0,933 olarak 

hesaplanmıştır. Buna göre örneklem sayısı faktör analizi için uygundur (KMO>0,500). Bartlett testi 

kapsamında X2 değeri 3748,805 ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). KMO ve Bartlett testi 

sonucuna göre verilerin faktör analizi için uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Organik kozmetik ürünlere 

yönelik tüketici değerlendirmesi ölçeğinin, yapılan faktör analizi sonucuna göre tercih edilirlik, ayırt edicilik 

ve çeşitlilik/bulunabilirlik boyutları olmak üzere 3 faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin 1.boyutu 

“Organik ürünlerin tercih edilirliği” faktör yükleri 0,603 ile 0,810 arasında değişen 7 maddeden oluşmaktadır. 

Boyutun toplam varyansı açıklama oranı %32,509; güvenirlik katsayısı 0,904’tür. Ölçeğin 2.boyutu “Organik 

ürünlerin klasik ürünlerden ayırt ediciliği” faktör yükleri 0,665 ile 0,770 arasında değişen 4 maddeden 

oluşmaktadır. Boyutun toplam varyansı açıklama oranı %20,606; güvenirlik katsayısı 0,794’tür. Ölçeğin 

3.boyutu “Organik ürünlerin çeşitliliği ve bulunabilirliği” faktör yükleri 0,792 ile 0,855 olan 2 maddeden 

oluşmaktadır. Boyutun toplam varyansı açıklama oranı %12,604; güvenirlik katsayısı 0,653’tür. Buna göre üç 

boyutun da güvenirlik düzeyi yüksektir. 
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Tablo 3. Organik Kozmetik Ürünlerin Fiyatlandırılmasına İlişkin Tüketici Değerlendirmesine Ait Faktör 

Analizi Sonuçları 

Boyut Madde 
Faktör 

Yükü 

Varyans 

Oranı 

Cronbach's 

Alpha 

ÜF25 
25.Ekonomik gelir düzeyim açısından organik kozmetiklerin 

fiyatlarını yüksek buluyorum. 
,791 

53,649 ,891 

ÜF17 17.Organik kozmetiklerin fiyatlarını çok yüksek buluyorum. ,782 

ÜF27 

27.Toplum sağlığını ve gelecek nesillerin sağlığını korumak için 

devletin organik kozmetiklerin üretimini desteklemesi ve 

fiyatların makul seviyelerde tutulmasının sağlanması gerektiğini 

düşünüyorum. 

,775 

ÜF26 

26.Organik kozmetiklerin tercih edilmesiyle satıcılar kendi 

lehlerine olmakla birlikte organik ürünlerin fiyatlarını 

yükseltiyorlar. 

,765 

ÜF23 

23.Toplum sağlığını ve gelecek nesilleri korumak için organik 

kozmetiklerin fiyatlarının makul seviyelere getirilmesi ve bu 

sayede organik ürün tüketiminin arttırılması gerektiğini 

düşünüyorum. 

,722 

ÜF18 
18.Organik kozmetiklerin fiyatları çok yüksek olduğu için her 

zaman tercih edemiyorum. 
,722 

ÜF24 
24.Organik kozmetiklerin satıldığı her yerde değişik fiyatlandırma 

olduğunu düşünüyorum. 
,711 

ÜF22 
22.Organik kozmetikler için fiyat standardının olması gerektiğini 

düşünüyorum. 
,675 

ÜF19 
19.Klasik ürünler ile organik kozmetikler arasında fiyat farkı 

olduğunu düşünüyorum. 
,635 

Kaiser-Meyer-Olkin Testi: 0,894 

Bartlett Sphericity Testi: 2613,403 df: 36 Sig:0,000 

Organik kozmetik ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin KMO>0,500 ve Bartlett (p<0,05) testine göre, verilerin 

faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiştir. Yapılan faktör analizi sonucuna göre ölçeğin faktör yükleri 

0,635 ile 0,791 arasında değişen 9 madde ve tek faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin toplam varyansı 

açıklama oranı %53,649; güvenirlik katsayısı 0,891’dir. Buna göre ölçeğin güvenirlik düzeyi çok yüksektir.  

Tablo 4. Organik Kozmetik Ürünlerin Ambalajlanmasına İlişkin Tüketici Değerlendirmesine Ait Faktör 

Analizi Sonuçları 

Boyut Madde 
Faktör 

Yükü 

Varyans 

Oranı 

Cronbach's 

Alpha 

AY39  
39.Organik kozmetiklerin ambalajlarını daha klasik ve doğal 

buluyorum. 
,780 

51,246 ,719 

AY40 
40.Organik kozmetiklerin paketlenme ve depolanma yöntemlerinin 

doğaya ve çevreye zarar vermediğini düşünüyorum.  
,767 

AY38 
38.Klasik kozmetiklerin ambalajlarının sağlıklı olmadığını 

düşünüyorum. 
,761 

AY37 
37.Organik kozmetiklerin eko-etiketleri nedeniyle ambalajlarını 

güvenli buluyorum. 
,780 

AY41 
41.Organik kozmetiklere göre klasik kozmetiklerin ambalajlarının 

daha ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. 
,711 

Kaiser-Meyer-Olkin Testi: 0,755 

Bartlett Sphericity Testi: 586,874 df: 10 Sig:0,000 

Organik kozmetik ürünlerin ambalajlanmasına ilişkin KMO>0,500 ve Bartlett testi istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur(p<0,05). Yapılan faktör analizi sonucuna göre ölçeğin faktör yükleri 0,711 ile 0,780 arasında 
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değişen 5 madde ve tek faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin toplam varyansı açıklama oranı %51,246; 

güvenirlik katsayısı 0,719’dur. Buna göre ölçeğin güvenirlik düzeyi yüksektir.  

Tablo 5. Organik Kozmetik Ürünlere Yönelik Tutundurma Tekniklerine İlişkin Tüketici Değerlendirmesine 

Ait Faktör Analizi Sonuçları 

Boyut Madde 
Faktör 

Yükü 

Varyans 

Oranı 

Cronbach's 

Alpha 

TT50 
50.Organik kozmetiklerde reklamlar vb. tutundurma 

yöntemlerinin özendirici olduğuna inanıyorum. 
,760 

27,129 ,744 

TT46 
46.Organik kozmetikleri tutundurma yöntemleri organik 

ürünlere dikkatimi çekiyor. 
,696 

TT52 

52.Klasik ürünlerle ilgili tanıtım ve reklamlardan bunalmış 

olmam nedeniyle organik kozmetiklerin tanıtım ve reklamlarını 

cazip buluyorum. 

,662 

TT48 
48.Sağlık ve çevreyi ilgilendiren organik kozmetikler ile ilgili 

tanıtımlar ve reklamlar yüksek oranda etkilidir. 
,627 

TT45 

45.Organik kozmetikleri satan yerlerin tüketicilerin satın 

almaları maksadıyla etkili satış teknikleri kullandıklarını 

düşünüyorum. 

,614 

TT49 
49.Organik kozmetikler ile ilgili satış özendirici tanıtımları 

sadece market ve satış noktalarında görüyorum.  
,499 

TT43 
43.Organik kozmetiklerin, tv, radyo, gazete, internet vd. 

iletişim araçlarıyla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. 
,793 

21,209 ,698 

TT44 
44.Organik kozmetikler ile ilgili yeterli tanıtım ve reklam 

yapıldığını düşünmüyorum. 
,760 

TT47 
47.Klasik ürünlerin, organik kozmetiklere kıyasla daha fazla 

reklamlarının yapıldığını düşünüyorum.  
,657 

TT51 

51.Klasik ürünlere yönelik tanıtım ve reklamların, tüketicilerin 

organik kozmetiklere yönelmelerine engel olduğunu 

düşünüyorum.  

,570 

Toplam     48,339 ,788 

Kaiser-Meyer-Olkin Testi: 0,825 

Bartlett Sphericity Testi: 1311,979 df: 45 Sig:0,000 

Organik kozmetik ürünlere yönelik tutundurma tekniklerine ilişkin KMO>0,500 ve p<0,05 bulgusuna göre 

verilerin faktör analizi için uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Organik kozmetik ürünlere yönelik 

tutundurma tekniklerine ilişkin tüketici değerlendirmesini belirlemek için yapılan faktör analizi sonucuna 

göre ölçeğin 2 faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin 1.boyutu olan “Organik Kozmetik Ürünlere Yönelik 

Tutundurma Tekniklerinin Etkililiği” faktör yükleri 0,499 ile 0,760 arasında değişen 6 maddeden 

oluşmaktadır. Boyutun toplam varyansı açıklama oranı %27,129; güvenirlik katsayısı 0,744’tür. Ölçeğin 

2.boyutu olan “Organik Kozmetik Ürünlere Yönelik Tutundurma Tekniklerinin Yetersizliği” faktör yükleri 

0,570 ile 0,793 arasında değişen 4 maddeden oluşmaktadır. Boyutun toplam varyansı açıklama oranı %21,209; 

güvenirlik katsayısı 0,698’dir. Her iki boyutun toplam varyansı açıklama oranı %48,339’dur. Sosyal bilimlerde 

açıklanan varyansın %40 ile %60 arasında olması yeterli kabul edilmektedir (Kline: 2005; Tavşancıl, 2005; 

Bayram, 2009). Tüketici değerlendirmesine ait organik kozmetik ürünlere yönelik tutundurma tekniklerine 

ilişkin güvenirlik katsayısı 0,788’dir. Buna göre her iki boyutun da güvenirlik düzeyi yüksektir.  

4.2.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) Bulguları 

Açımlayıcı faktör analizinde, belirli bir ön beklenti ya da denence olmaksızın faktör yükleri temelinde verinin 

faktör yapısı belirlenirken DFA, belirli değişkenlerin bir kuram temelinde önceden belirlenmiş faktörler 

üzerinde ağırlıklı olarak yer alacağı şeklindeki bir öngörünün sınanmasına dayanır (Sümer, 2000: 52). 

Araştırmayı destekleyici nitelikteki DFA sonuçları ve yol haritası aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 6. Organik Kozmetik Ürünlere İlişkin Tüketici Değerlendirmesine Ait DFA Sonuçları 

Uyum İndeksleri χ2/sd GFI  AGFI CFI RMSEA RMR 

Hesaplanan Uyum İndeksleri 2,888 0,959 0,936 0,968 0,056 0,038 

Yapılan DFA analizinde hesaplanan tüm uyum indekslerinin kabul edilebilir uyum indekslerini sağladığı 

görülmektedir. DFA analizinde oluşturulan yol haritasında hesaplanan yol katsayı değeri (0,10- 0,50) 

aralığında ise orta, (0,50)’den büyük ise güçlü bir etkiyi ifade etmektedir (Hatcher, 1994: 332). Organik 

kozmetik ürünlere ilişkin tüketici değerlendirmesine ait DFA yol haritasındaki yol katsayılarının tüm 

maddeler için 0,50’den büyük olduğu (Şekil 2) görülmektedir. İki değişkenin birbirine göre değişimini 

gösteren kovaryans değeri (Kline, 2005), organik ürünlerin tercih edilirliği ile ayrıştırıcılığı arasında çift yönlü 

olmak üzere 0,75 olarak hesaplanmıştır. Organik ürünlerin ayrıştırıcılığı ile çeşitliliği/ bulunabilirliğine ait 

kovaryans değeri 0,51 ve organik ürünlerin tercih edilirliği ile çeşitliliği/ bulunabilirliğine ait kovaryans değeri 

0,56 olarak tespit edilmiştir. Uyum indeksleri içerisinde en fazla OBK4, OBK5, OBK15 maddelerinde 

modifikasyon olduğu Şekil 2’de görülmektedir. 

 

Şekil 2. Organik Kozmetik Ürünlere İlişkin Tüketici Değerlendirmesi Yol Haritası 

Tablo 7. Organik Kozmetik Ürünlerin Fiyatlandırılmasına İlişkin Tüketici Değerlendirmesine Ait DFA 

Sonuçları 

Uyum İndeksleri χ2/sd  GFI  AGFI  CFI  RMSEA  RMR  

Hesaplanan Uyum İndeksleri 4,211 0,964 0,930 0,972 0,073 0,044 

Organik kozmetik ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin tüketici değerlendirmesine ait hesaplanan tüm uyum 

indekslerinin kabul edilebilir uyum indekslerini sağladığı Tablo 7’de görülmektedir. DFA yol haritasındaki 

yol katsayıları ÜF17, ÜF18, ÜF19, ÜF22, ÜF23, ÜF24, ÜF25, ÜF26, ÜF27 maddeleri için sırasıyla, .71, .61, .57, 

.63, .67, .67, .76, .74, .74 olarak hesaplanmıştır. Yol katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

gözlemlenmiştir. Organik kozmetik ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin ÜF17, ÜF18 maddeleri arasındaki 

kovaryans çift yönlü, cov(df/e2, df/e1)= 0,54 olarak belirlenmiştir. Buna göre, ÜF17’nin standart sapmasındaki 

1 birimlik değişiklik, ÜF18’in standart sapmasında 0,54’lük bir değişime neden olmaktadır. ÜF18 ile ÜF25 

maddeleri arasındaki kovaryans çift yönlü, cov(df/e7, df/e2)= 0,21; ÜF23 ile ÜF27 maddeleri arasındaki 

kovaryans, cov(df/e9, df/e5)= 0,29; ÜF24 ile ÜF26 maddeleri arasındaki kovaryans, çift yönlü, cov(df/e8, 

df/e6)= 0,20 olarak hesaplanmıştır. Uyum indeksleri içerisinde en fazla ÜF25, ÜF26, ÜF27 maddelerinde 

modifikasyon olduğu gözlemlenmiştir. 

Tablo 8. Organik Kozmetik Ürünlerin Ambalajlanmasına İlişkin Tüketici Değerlendirmesine Ait DFA 

Sonuçları 

Uyum İndeksleri χ2/sd  GFI  AGFI  CFI  RMSEA  RMR  

Hesaplanan Uyum İndeksleri 0,987 0,997 0,990 1,000 0,000 0,020 
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Organik kozmetik ürünlerin ambalajlanmasına ilişkin tüketici değerlendirmesine ait DFA yol haritasındaki 

yol katsayıları AY37, AY38, AY39, AY40, AY41 maddeleri için sırasıyla, .37, .62, .74, .72, .40 olarak 

hesaplanmıştır. AY37 ve AY41 maddelerine ait yol katsayıları 0,50’nin altında olmasına rağmen ciddi bir fark 

oluşturmadığı ve yol katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Organik kozmetik 

ürünlerin ambalajlanmasına ilişkin AY37, AY38 maddeleri arasındaki kovaryans çift yönlü, cov(df/e38, 

df/e37)= 0,25 olarak belirlenmiştir. Buna göre, AY37’nin standart sapmasındaki 1 birimlik değişiklik, AY38’in 

standart sapmasında 0,25’lik bir değişime neden olmaktadır. Çift yönlü olmasından dolayı, AY38’in standart 

sapmasındaki 1 birimlik değişiklik, AY37’nin standart sapmasında 0,25’lik bir değişime neden olmaktadır. 

Yapılan DFA analizinde hesaplanan tüm uyum indekslerinin kabul edilebilir uyum indekslerini sağladığı 

Tablo 8’de görülmektedir. 

Tablo 9. Organik Kozmetik Ürünlere Yönelik Tutundurma Tekniklerine İlişkin Tüketici Değerlendirmesine 

Ait DFA Sonuçları 

Uyum İndeksleri χ2/sd  GFI  AGFI  CFI  RMSEA  RMR  

Hesaplanan Uyum İndeksleri 4,251 0,954 0,925 0,913 0,073 0,061 

DFA analizinde oluşturulan yol haritasındaki tutundurma tekniklerinin etkililiği yol katsayıları, TT50, TT46, 

TT52, TT48, TT45, TT49 maddeleri için sırasıyla, .63, .64, .56, .60, .59, .43 ve tutundurma tekniklerinin 

yetersizliği yol katsayıları, TT43, TT44, TT47, TT51 maddeleri için sırasıyla, .68, .61, .59, .62 olarak 

hesaplanmıştır. Yol katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Organik kozmetik 

ürünlerin tutundurulmasına ilişkin organik ürünlere yönelik tutundurma tekniklerinin etkililiği ile organik 

ürünlere yönelik tutundurma tekniklerinin yetersizliği arasında çift yönlü 0,60 düzeyinde kovaryans olduğu 

görülmüştür. Buna göre, tutundurma tekniklerinin etkililiğinin standart sapmasındaki 1 birimlik değişiklik, 

tutundurma tekniklerinin yetersizliğinin standart sapmasında 0,60 birimlik bir değişime neden olduğu gibi 

tutundurma tekniklerinin yetersizliğinin standart sapmasındaki 1 birimlik değişiklik, tutundurma 

tekniklerinin etkililiğinin standart sapmasında 0,60 birimlik bir değişime neden olmaktadır. Uyum indeksleri 

incelendiğinde en fazla TT43, TT46, TT50 maddelerinde modifikasyon olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan DFA 

analizinde hesaplanan tüm uyum indekslerinin kabul edilebilir uyum indekslerini sağladığı Tablo 9’da 

görülmektedir.  

Tablo 10. Yapısal Eşitlik Modeli Uyum İyiliği Sonuçları 

Kabul Edilebilir Uyum İndeksleri χ2/sd  

<5 

GFI 

>0.90 

AGFI 

>0.90 

CFI 

>0.90 

RMSEA 

<0.08 

RMR 

<0.08 

Hesaplanan Uyum İndeksleri 2,360 0,987 0,969 0,913 0,047 0,056 

Yapısal eşitlik modeli için yaplan DFA analizinde oluşturulan yol haritası Şekil 3’de verilmiştir. Yapılan DFA 

analizinde hesaplanan uyum indekslerinin, kabul edilebilir uyum indekslerini sağladığı görülmekte Tablo 

10’da görülmektedir. 
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Şekil 3. Yapısal Eşitlik Modeli Yol Haritası 

Tablo 11. Yapısal Eşitlik Modeli Analiz Sonuçları 

Etkilenen  Etkileyen Tahmin sh t p 

Tercih Edilirlik <--- Fiyat Düzeyi ,530 ,068 7,744 *** 

Ayırt Edicilik <--- Fiyat Düzeyi ,484 ,077 6,264 *** 

Çeşitlilik/ Bulunabilirlik <--- Fiyat Düzeyi ,404 ,072 5,621 *** 

Tercih Edilirlik <--- Ambalajlama 1,611 ,227 7,101 *** 

Ayırt Edicilik <--- Ambalajlama 1,732 ,264 6,553 *** 

Çeşitlilik/ Bulunabilirlik <--- Ambalajlama ,805 ,186 4,333 *** 

Tercih Edilirlik <--- Tutundurma(Etkililik) -,482 ,100 -4,808 *** 

Ayırt Edicilik <--- Tutundurma(Etkililik) -,140 ,096 -1,459 ,145 

Çeşitlilik/ Bulunabilirlik  <--- Tutundurma(Etkililik) -,252 ,096 -2,636 ,008* 

Tercih Edilirlik <--- Tutundurma(Yetersizlik) -,313 ,107 -2,917 ,004* 

Ayırt Edicilik <--- Tutundurma(Yetersizlik) -,697 ,144 -4,847 *** 

Çeşitlilik/ Bulunabilirlik  <--- Tutundurma(Yetersizlik) -,042 ,108 -,393 ,694 

(Tablo 15’ de verilen β: tahmin, sh: standart hata, t: istatistik değeri, p: olasılık değerini ifade etmektedir.) 

Kurulan yapısal eşitlik modeli ile çalışmada etkili olduğu öne sürülen pazarlama unsurlarının, tamamının 

kabul edilebilir uyum indekslerini karşıladığı Tablo 10’da verilmiştir. Pazarlama unsurlarına ait yol 
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katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu (P>0,50) ve pazarlama unsurlarının ölçüm modelini sağladığı 

Şekil 3’de görülmektedir. Model uyum iyilikleri incelendiğinde, tüm model uyum iyiliklerinin istenilen 

sınırlar içerisinde olduğu belirlenmiştir. Ancak tahmin değerleri incelendiğinde, ölçüm modelini sağlayan 

tutundurma tekniklerinin etkililiği boyutuna yönelik değerlendirmede, organik kozmetik ürünlerin ayırt 

ediciliği boyutu ile çeşitliliği/bulunabilirliği boyutlarının anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde, 

tutundurma tekniklerinin yetersizliği boyutuna yönelik değerlendirmede, organik kozmetik ürünlerin tercih 

edilirliği boyutu ile çeşitliliği/bulunabilirliği boyutlarının anlamsız olduğu tespit edilmiştir. 

Standartlaştırılmış yol katsayılarına bakıldığında, modifikasyon indeksleri ile regresyon katsayıları 

incelendiğinde bu boyutların, diğer boyutlarla ilişkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Yapısal eşitlik modeli 

analizi sonuçlarına göre fiyat düzeyi ile organik kozmetik ürünlerin tercih edilirliği arasındaki etki istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05 β=0,530). Pozitif yönlü olması nedeniyle kadın tüketicilerin organik 

kozmetik ürünlerle ilgili lüks değerlendirmesi yaptıkları bu etkinin bir nedeni niteliğindedir. Organik 

kozmetik ürünlerin klasik ürünlerden ayırt ediciliği ile fiyat düzeyi arasındaki etkinin istatistiksel olarak 

anlamlı ve pozitif yönlü olduğu ortaya çıkmıştır (p<0,05 β=0,484). Fiyat düzeyinin, organik kozmetik ürünlerin 

çeşitliliği ve bulunabilirliğini pozitif yönde etkilediği bulgusu elde edilmiştir (p<0,05 β=0,404). Bu bulgu, fiyata 

duyarlı tüketiciler için çeşitliliğin ve bulunabilirliğin, önemi konusunda bilgi sunmaktadır. Ambalajlama ile 

organik kozmetik ürünlerin tercih edilirliği arasındaki etkinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Organik 

ürünlerde, tüketicilerin bütünlüğe dikkat ettikleri, bu etkinin pozitif yönlü olmasından anlaşılmaktadır 

(p<0,05 β=1,611). Ambalajlamanın, organik kozmetik ürünlerin klasik ürünlerden ayırt ediciliğini pozitif 

yönde etkilediği ortaya çıkmıştır (p<0,05 β=1,732). Ambalajın, ürünü tanımlayıcı işlevi ile olan doğrusal 

ilişkiyi, bu bulgu desteklemektedir. Ambalajlamanın, organik kozmetik ürünlerin 

çeşitliliğini/bulunabilirliğini etkilediği bulgusu elde edilmiştir (p<0,05 β=0,805). Pozitif yönde etkilemesi, yeni 

fikirlerle üretilen, bulunabilir nitelikteki organik ürünlerin, ambalajları konusunda da tüketicilerin paralel 

değerlendirmeye sahip olduklarını desteklemektedir. Organik ürünlere yönelik tutundurma tekniklerinin 

etkililiği ile tüketicilerin organik kozmetik ürünleri tercih etmeleri arasındaki etkinin anlamlı olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır (p<0,05 β=-0,482). Negatif yönde etkilemesi, tutundurma faaliyetleri arasındaki bağın 

kuvveti sonucu tüketicinin bu etki ile organik ürün tercihinde bulunmadığını ortaya koymaktadır. Organik 

ürünlere yönelik kullanılan tutundurma tekniklerinin yoğunluğunun, organik kozmetik ürünlerin, çeşitliliği 

ve bulunabilirliğini negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir  (p<0,05 β=-0,252). Bu bulgudan hareketle 

tüketiciler, organik ürünlerde çeşitliliği ve bulunabilirliği destekler ve isterken, tutundurma etkisine yüksek 

oranda maruz kalmak istememektedirler.  Ancak aynı zamanda yetersiz tutundurma tekniklerinin de organik 

kozmetik ürünlerin, tercih edilirliğini negatif yönde etkilediği elde edilen bulgular arasındadır (p<0,05 β=-

0,313). Organik ürünlere yönelik kullanılan tutundurma tekniklerinin yetersizliği, organik kozmetik ürünlerin 

klasik ürünlerden ayırt ediciliğini etkilediği bulgusu ortaya çıkmıştır. (p<0,05 β=-0,697). Negatif yönlü bu etki, 

organik ürünlerin ayırt ediciliğine duyarlı olan tüketicilerin tutundurma tekniklerinin yetersizliğine duyarlı 

olmadıklarını göstermektedir. Bulgulara dayanarak, fiyat düzeyinin; organik kozmetik ürünleri tercih etmede, 

klasik ürünlerden ayırt etmede etkili olduğu, organik kozmetik ürünlerin çeşitliliği ve bulunabilirliğini de 

etkilediği bu araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır (H₁ kabul). Ambalajlamanın tüketicilerin ürün 

tercihlerinde etkili olduğu, organik kozmetik ürünlerin ayırt ediciliğini sağladığı, ürün çeşitliliği ve 

bulunabilirliğini desteklediği ulaşılan sonuçlar arasındadır (H₂ kabul). Tutundurma tekniklerinin etkililiğinin, 

organik kozmetik ürünlerin ayırt ediciliğini etkilemekte bir farklılık oluşturmadığı ortaya çıkmıştır. 

Tutundurma tekniklerinin tüketici değerlendirmelerine göre organik kozmetik ürünlerin çeşitliliği ve 

bulunabilirliği üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir (H₃ red). Ancak bu araştırmada 

tutundurma tekniklerinin yetersizliğinin, organik kozmetik ürünlerin tercih edilirliğini negatif yönde 

etkilediği; organik kozmetik ürünlerin çeşitliliği ve bulunabilirliğini etkilemediği ve organik kozmetik 

ürünlerin ayırt ediciliğini negatif yönde etkilediği ulaşılan sonuçlar arasındadır. Bu çalışmanın bulguları, fiyat 

düzeyinin ve ambalajlamanın doğrudan doğruya ve bütünüyle; tutundurma tekniklerinin ise kısmen, organik 

kozmetik ürünlerin çeşitliliğini/bulunabilirliğini; klasik ürünlerden ayırt ediciliğini; tercih edilirliğini 

etkilediği bulunmuştur. Bu unsurların, tüketicilerin, organik kozmetik ürünleri değerlendirmelerinde önemli 

bir etkiye sahip olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmanın, pazarlama literatürüne yönelik 

teorik bir katkı sağlayabileceği beklenmektedir.  
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SONUÇ VE TARTIŞMA  

Çevre bilincinin ve yaşam farkındalığının artması ile sağlık kaybı endişesinin yoğunlaşması sadece organik 

gıda satın alma niyetinde artışa değil aynı zamanda organik sanayi ürünlerinde de artışa neden olmuştur (Lee 

ve Yun, 2015: 259). Prensip olarak, organik gıdalar ve organik kozmetikler ile ilgili tüketici tercihleri arasında 

birçok benzerlik Lin vd. (2017) çalışmasında mevcuttur. Bu nedenle, üretilen organik gıda üzerine önceki 

çalışmalardan elde edilen bazı bulgular bu çalışmanın temelini oluşturmuştur. 

Zanoli ve Naspetti (2002), organik ürün pazarının odak noktasını oluşturan tüketici kitlesinin, beklentisini 

tahmin etmek ve bu beklentiyi karşılayabilmenin pazarlama unsurlarının tüketiciler üzerindeki etkisine bağlı 

olduğunu belirlemiştir. Kumar vd. (2011), görünüşte kullanışlı ve etkili olan geleneksel ürünlere karşı organik 

ürünler için artan talebe vurgu yapmıştır. Pazarlama ağındaki tüm unsurları mümkün olduğunca az zararlı 

etkiye sahip çevre ve sağlık dostu tüketim modeli ile bu talebe cevap verilmesi gerekliliğini savunmuştur. 

Hughner vd. (2007), sağlıkları konusunda daha fazla endişe duyan kadın tüketicilerin organik kozmetik 

ürünleri satın alma niyetlerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle doğrudan doğruya insan 

cildine temas eden kozmetik ürünlerle ilgili olarak tüketiciler daha yüksek fayda elde etmeyi de umut 

etmektedir. Kişisel tüketim malları söz konusu olduğunda tüketicilerin organik kozmetik satın alma 

eğiliminde olduğu Kim ve Chung (2011) tarafından vurgulanmıştır. Nguyen vd. (2019), tutundurma 

mesajlarına olan inanç, marka imajı, kullanım deneyimi, satış temsilcisi ve sosyal etkiler gibi bazı faktörlerin 

tüketicilerin, organik kozmetik satın alma niyetini etkilediğini belirlemiştir. Kumar ve Ghodeswar (2015), 

tutumların, tüketici yenilikçiliğinin, nitelik, öz, imaj gibi normatif etkilerin, tüketicilerin organik cilt bakım 

ürünü satın alma niyetlerini etkilediğini doğrulamıştır. Prothero ve McDonagh (1992), organik ürün 

üreticilerinin, ürünlerini pazarlamak için çevre sorunlarına odaklanmaları gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Cervellon ve Carey (2014), bir ürünü değerlendirmenin temeli olarak, tüketicilerin, ürün özelliklerini 

kullandıklarını ancak satın alırken hedonik ve rasyonel fayda aradıklarını, sosyal pazarlamayla 

ilişkilendirmiştir. Ghazali (2017) çalışmasında, tutumun organik kişisel bakım ürünlerinin tekrar eden satın 

alma niyetinin güçlü bir öngörücüsü olduğunu doğrulamıştır. Çalışmada, algılanan ürün değerinin, müşteri 

sadakati oluşturmada ve sağlık bilincine sahip yeni müşteriler kazanmada ara sıra incelenmesi gerekliliği de 

önerilmiştir. Keller (1993), ürün işlevini yerine getirmek için gerekli bileşenlerin fiyat, ürün görünümü, 

ambalaj ve kullanım bilgileri de dâhil olmak üzere, kozmetik satın alımlarını ve tüketimini artırmakta en 

önemli faktörler olduğunu saptamıştır. Bu çalışma da bu faktörlerin etkisini doğrular niteliktedir. Bu yönüyle, 

kadın tüketicilerin neden organik kozmetiklere yöneldikleri veya organik kozmetiklerden neden kaçındıkları 

ya da satın almak niyetinde olup da seçimlerinin arkasındaki kararlarını anlamak noktasında hangi 

faktörlerden daha fazla etkilendiklerini belirlemek ve organik kozmetik pazarına geçişi destekleyip, 

desteklemediklerini anlayabilmek noktasında yapılabilecek araştırmalar için bir ön çalışma olması niyetiyle 

hazırlanmıştır. Aynı zamanda organik kozmetiklerle ilgili tüketici değerlendirmeleri, pazarlamacılar için hem 

teorik hem pratik öneme sahip mevcut ve potansiyel tüketicilerin belirlenmesini ve daha iyi anlaşılmasını 

sağlaması açısından önemlidir. Fiyat, organik ürünlerin alımını ve tüketimini sınırlayan ana faktörlerden 

biridir. Organik kozmetik ürünlerin fiyat düzeyinin, tüketicilerin tercihini etkilediği bu çalışma ile 

belirlenmiştir. Organik ürünlerin yüksek fiyatlarının tüm katılımcılar için önemli bir konu olmasına rağmen, 

bazı organik ürün kategorilerinin fiyata daha duyarlı olduğu Bozga (2015) tarafından belirlenmiştir. Batte vd. 

(2003), tüketicilerin, organik ürünlere yönelik satın alma kararında ambalaj ve etiketlerin etkisini kullanmıştır. 

Ambalaj ve etiketlerin mesaj göndermekte etkili olduğu ve bu ürünlerin tüketiciler üzerinde daha güvenli ve 

daha sağlıklı olduğu imajı oluşturduğu tespit edilmiştir. Doğal Pazarlama Enstitüsü (2008) tarafından, 

ambalajların ve etiketlerin yüksek görünürlüğü sonucu tüketicileri, organik ürün kullanımına teşvik edici 

özelliklerinin olduğu ve etiketlerin satın alma kararında önemli bir etki oluşturduğu bulunmuştur. Bu 

çalışmada da ambalajın tüketici değerlendirmelerinde etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. Ambalajın, 

tüketiciler üzerinde bu denli yüksek etkisinin olması nedeniyle özellikle organik ambalajlamanın dayanağı 

olan sertifikalar ve organik etiketler hakkında tüketicinin, daha fazla bilgilendirilmesi, organik ürün 

tercihlerinin de artmasına sebep olacaktır. Ayrıca, ürünlerin gerçekten organik olduğuyla ilgili tüketicilerin 

korunması ve şüphelerinin ortadan kalkmasında da ambalajlamanın katkısı göz ardı edilemez. Organik 

kozmetik ürünlere yönelik tutundurma tekniklerinin, tüketicilerin organik kozmetik ürünleri tercih 

etmelerinde anlamlı etki oluşturmadığı bu araştırmada saptanmıştır. Ancak, endüstrinin, organik ürünlerin 

yararları hakkında açık ve gerçek bilgiler vermesi ve organik ürün taleplerinin sağlık ve güvenlikle ilgili 

gerçekliğini güvence altına alması ve tüketici talep ve ihtiyaçlarını karşılaması önemlidir (Ghazali, 2017:161). 
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Organik ürünlerin özellikle yüksek kitlelerden ziyade sınırlı sayıda insanın dikkatini çekmesi nedeniyle, 

reklamın organik ürünleri tanıtmak için en önemli yöntem olduğu, reklamdan sonra satış geliştirmenin, halkla 

ilişkilerin ve kişisel satışın diğer önemli tutundurma yöntemlerinden olduğu Onurlubaş ve Öztürk’ün (2015) 

çalışmalarında ortaya konulmuştur. Sürdürülebilir tüketimi teşvik eden pazarlama faaliyetleri, mevcut ve 

potansiyel tüketicilerin, bugün ve gelecekteki yaşam kalitesini desteklerken organik ürünlerin tüketiminin 

geniş kitlelere ulaşmasını sağlar. Bu noktada pazarlamacıların ürün geliştirme, ambalajlama, fiyatlandırma ve 

tutundurma faaliyetlerini gerçekleştirirken tüketicilerin değerlendirmelerini göz önünde bulundurmalarının 

gerekliliği bu çalışma ile ortay konulmaya çalışılmıştır. Ancak araştırmanın oluşturulması ve geliştirilmesi 

sürecinde bazı sınırlılıklar da bulunmaktadır. Bu çalışma tüm pazar segmentlerini ve genel tüketici eğilimini 

de kapsamamaktadır. Bu araştırma sadece Malatya ilinde yaşayan kadın tüketicilere odaklanmıştır, gelecek 

çalışmalarda örneklem genişletilerek genel eğilimin ortaya konulması önerilmektedir. Ayrıca, tüketicilerin 

organik kozmetik ürünlere ilişkin değerlendirmelerini etkileyebilecek; paranın değeri, tutumlar ve inançlar, 

çevre etkisi, organik markaların veya kuruluşların etkisi, müşteri güven düzeyi gibi diğer çeşitli faktörler ile 

tüketicilerin satın alma niyetini, bu çalışma yansıtmamaktadır. Organik tüketime olan ilginin her geçen gün 

artması ile bu konuda yapılacak olan çalışmalar, tüketici davranışını anlamak ve endüstri uygulayıcılarını 

yönlendirerek daha iyi bir anlayışa sahip olunmasını ve yararlanılmasını sağlayacaktır. Bölgesel organik 

ürünlere yönelik farkındalığı artırmak ile lokomotif ürünlerin önce bölgesel tanınırlığı ve bilinirliği 

geliştirilerek, ülke içi ve dışı satışların artması da sağlanacaktır. Artan gelir, tüketicilerin ucuz ürünlerden daha 

çok ürün etkinliği ve kullanılan malzemelerle ilgilenmesi anlamına gelmektedir. Batı dünyasında genç 

nüfusun azalması, Türkiye’de ise artması sebebiyle yakın gelecekte Türkiye’de kişi başına düşen kozmetik 

harcamasının hızla artacağı öngörülmektedir (Çomoğlu, 2012: 2). Aynı zamanda, Türkiye kozmetik alanda 

kullanım potansiyeli olan bitkilerin/bitkisel hammaddelerin ekonomiye kazandırılması açısından uygun 

potansiyele sahiptir (Ergin ve Kartal, 2016: 13). Bu nedenle kozmetikte yerli üretime geçmenin önemi ve gereği 
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Makale Kategorisi:  
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Amaç – Bu araştırmada Covid-19 pandemi döneminde uzaktan çalışan beyaz yakalı çalışanların 

yaşadığı değişimler ve bu değişimlerin çalışma motivasyonlarını nasıl etkilediği belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

Yöntem – Araştırmada turizm, finans, sanayi, hizmet, reklamcılık, yiyecek içecek, bilişim, hukuk, 

enerji gibi sektörlerde çalışan 58 beyaz yakalı çalışan ve yöneticiden yarı-yapılandırılmış mülakat 

formu ile elde edilen veriler Nvivo 12 programı ile kodlanarak kategori ve temalar elde edilmiştir. 

Bulgular – Bulgulara göre uzaktan çalışmanın iş ortamını değiştirdiği, bilgi teknolojileri altyapısı 

ihtiyacını doğurduğu, paydaşların da uzaktan çalışmaya hazır olma durumlarının işleri etkilediği, 

çalışma zamanının esnediği ve uzadığı, toplantıların yapılmasının çocuklu evlerde zor olduğu, 

amirlerin farklı davranışlar gösterebildiği, iş yükünün arttığı ve işyeri disiplininin bozulduğu 

belirlenmiştir. Uzaktan çalışmanın motivasyon üzerinde olumsuz etkileri evde çalışma ortamının 

olmaması, iş yükünün artması, işten çıkarmaların olması, iş ortamının bozulmasıdır. Olumlu etkileri 

ise maddi ve vakit tasarrufu sağlaması, ev ile daha fazla ilgilenebilme, evde özerlik nedeniyle iş 

verimliliğinin ve yaratıcılığın artması, rahat ve esnek çalışma ve sağlıklı bir ortam sağlamasıdır. 

Tartışma – Bu döneme kadar motivasyon ile ilgili yapılan çalışmaların pek çoğunda daha önce esnek 

çalışmanın işgörenlerin motivasyonlarına nasıl bir etkide bulunacağı bu süreci deneyimlemeyen 

işgörenlerin tutumlarına ilişkin bilgilere dayanmaktaydı. Ancak ilk kez böyle zorunlu bir süreci pek 

çok işgören deneyimlemek durumunda kalmıştır. Bundan dolayı işgörenlerden elde edilen 

bilgilerin bir kısmı mevcut araştırmaları desteklerken bir kısmı da farklı sonuçlara ulaşılmasını 

sağlamıştır.   
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Purpose – In this study, it was tried to determine the changes experienced by white-collar employees 

working remotely during the Covid-19 pandemic period and how these changes affect their 

motivation to work 

Design/methodology/approach – In the research, the data obtained from 58 white-collar employees 

and managers working in sectors such as tourism, finance, industry, service, advertising, food and 

beverage, informatics, law and energy were coded with a semi-structured interview form and 

categories and themes were obtained with Nvivo 12 program. 

Findings – According to the findings, it has been determined that working remotely changes the 

work environment, creates the need for information technology infrastructure, the readiness of 

stakeholders to work remotely affects the work, the working time is stretched and prolonged, 

meetings are difficult to hold in homes with children, supervisors can act differently, the workload 

has increased and the workplace discipline is disrupted. The negative effects of remote work on 

motivation include the lack of a working environment at home, increased workload, dismissals, 

disruption of the work environment. Positive effects include saving money and time, being able to 

take care of home more, increasing work efficiency and creativity due to self-employment, providing 

comfortable, flexible working, and healthy environment. 

Discussion – In many of the motivational studies conducted before this period, how flexible work 

will affect the motivations of employees was based on the information on attitudes of employees 

who did not experience this process. However, for the first time, many employees had to experience 

such a compulsory process. Therefore, while some of the information obtained from the employees 

supported existing research, some of them led to different results. 
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1. GİRİŞ 

Covid-19 Pandemisi’nin tehlikeli boyutlara ulaşmasıyla devletler çeşitli önlemler alarak halkın 

korunabilmesini sağlamıştır. Bunlardan en etkilileri sokağa çıkma yasağı ve sosyal izolasyon olduğundan 

çalışanlar işyerlerine uzun bir süre gidememiştir. Bunun yanında şirketler de tehlikenin farkında olduğundan 

ve/veya ekonomik zorunluluklar nedeniyle çalışanlarına yönelik ücretsiz izin verme, işten çıkarma veya 

uzaktan çalışma gibi uygulamalar gündeme gelmiştir. Esnek çalışma modellerinden biri olan uzaktan ya da 

evden çalışma yöntemi pandemi döneminde hem halk sağlığını hem de bu sürecin ekonomi üzerindeki 

olumsuz etkilerini hafifletmek açısından önem kazanmıştır. Böylece işlerini işyerinden bağımsız olarak 

gerçekleştirebilen ve masa başı çalışanlar için pandemi döneminde öne çıkan konulardan birisi de uzaktan 

veya evden çalışma olmuştur.  

Bu dönemde OECD (2020) tarafından ülkelerin uzaktan çalışma kapasitelerinin karantina maliyetlerini 

etkilediği varsayımıyla hazırlanan bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaya göre ülkelerin ve bölgelerin uzaktan 

çalışmaya uyum sağlama kapasitesinin değerlendirilmesi, farklı mesleklerde gerçekleştirilen görevlerin 

çeşitliliğine dayandırılmış ve iki adımda yapılandırılmıştır: İlk adım, her mesleğin, gerekli görevlere ve bu 

görevlerin uzaktan gerçekleştirilme derecesine göre sınıflandırılması; ikinci adım ise işgücü anketlerinden 

elde edilen verilerle farklı meslek türlerinin coğrafi dağılımının değerlendirmesi ve ilk adımda gerçekleştirilen 

sınıflandırma ile eşleştirmeyi içermektedir. İki veri setinin birleştirilmesi, bölgedeki toplam istihdamın bir 

payı olarak görevlerini evden gerçekleştirebilecek işçi sayısını değerlendirmeye olanak tanımaktadır. Bu 

çalışmaya göre uzaktan çalışmanın potansiyeli ülkeler arasında ve içinde büyük ölçüde farklılık göstermiştir. 

Örneğin, Lüksemburg'da işlerin %50'si potansiyel olarak evden yapılabilirken Türkiye'de yalnızca %21'i 

yapılabilir olarak ortaya çıkmıştır. Bu süreç, uzun vadeli planlarında birtakım işlerin kalıcı olarak uzaktan 

çalışma şeklinde yapılması yönünde çalışmaları olan şirketler için bir değerlendirme yapmaya olanak 

sağlamıştır. Böylece uzaktan çalışmanın dezavantajlarına yönelik alınabilecek önlemler üzerinde düşünmeye 

de fırsat sağlamış ve bu şekilde hem şirketlerin hem de çalışanların yararlarını gözetecek rol ve davranışları 

öngörmeye yardımcı olmuştur.  

Evden çalışmanın bu kadar önemli olduğu bir dönemde şirketlerin verimliliği için evden çalışma 

uygulamaları ve çalışanlar üzerindeki etkileri en az işyerindeki kadar önemlidir. İş performansı ile ilgili 

olumlu sonuçlara yol açması nedeniyle çalışanların motivasyonunun bu süreçte nasıl etkilendiğinin 

belirlenmesi de gerekmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Covid-19 pandemisi nedeniyle beyaz yakalı 

çalışanların işlerini evden yürütmeleri sırasında çalışma motivasyonlarını etkileyen faktörlerin 

belirlenmesidir.  

Bu çalışmada, aslında bir kriz sayılabilecek pandemi sürecinde, çalışanların bu krize uyum sağlayıp 

sağlayamadıkları ve bu sürecin çalışma motivasyonlarına etkileri nitel yöntem kullanılarak araştırılmıştır. 

Araştırma, uzaktan ya da evden çalışmayı bazı işlerde neredeyse zorunlu hale getiren bu sürece geçişin 

plansız ve hızlı olması nedeniyle çalışan motivasyonu üzerinde ne gibi etkileri olduğunu ortaya çıkarmak 

açısından önem teşkil etmektedir. Birçok işletmenin orta ya da uzun dönem planlarında yer alan ancak kısa 

dönem planlarında yer almayan bu çalışma biçimine uyum sağlamak açısından birtakım önlemlerin hızla 

alınması gerekmektedir. Bu durumda büyük ya da kurumsallaşmış işletmelerin bu sürece daha iyi uyum 

sağlayacağı söylenebilmekle birlikte; özellikle iyi eğitimli çalışanların ve bu çalışanlara sahip işletmelerin 

üretkenlik açısından daha avantajlı olduğu da açıktır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1. Uzaktan Çalışma 

Uzaktan çalışma, esnek çalışma modelleri içerisinde yer alan bir çalışma modelidir. Esnek çalışma, insan 

sermayesini en iyi şekilde kullanmayı amaçlamış ve değişen şartlarla birlikte değişen taleplere uyum 

sağlamanın bir yolu olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla günümüz şartlarında ve belki bir süre daha çalışma 

hayatında söz konusu olacaktır. Çalışma yaşamında esneklik kavramı; TMBB’nin 2014 yılında yayınladığı 

“Her Alandaki Kadın İstihdamının Artırılması ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu”’na göre, işin yapıldığı 

mekânın, çalışanların istihdam edilme biçimlerinin ve yapacakları işin niteliğinin, çalışma saatlerinin ve 

alacakları ücretlerin piyasadaki arz ve talepte görülen artış ve azalışlara göre yeniden düzenlenebilmesine 

olanak sağlayan bir uygulama olarak ifade edilmektedir. Bu uygulamalar içerisinde yer bulan uzaktan çalışma 
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ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması ile birlikte genellikle merkez bürodan veya üretimin yapıldığı 

yerden uzak bir yerde yapılan çalışma şekli olarak tanımlanmıştır (Öztürkoğlu, 2013:121).  

Covid-19 pandemisi uzaktan çalışma eğilimini başlatan değil ancak ön plana çıkartan bir süreç olmuştur. 

Çünkü bu süreçten önce de dünyada bazı ülkelerde belli oranlarda uzaktan çalışma benimsenmiş ancak 

motivasyon ve üretkenlik gibi bazı dezavantajları nedeniyle kimi işletmelerce temkinli yaklaşılmıştır. 

Uluslararası İşgücü Organizasyonu (2016)’nun raporunda sıralanan; artan bilişim teknolojisi masrafları, dijital 

güvenlik sorunları, iş ile ilgili kontrol kaybı, iş ve yaşam sınırının karışması, aile ve iş çatışması, tatilde çalışma, 

iş ile bağını koparamama, sosyal ve profesyonel yaşamdan izolasyon ve kaçırılan fırsatlar gibi uzaktan 

çalışmanın bazı dezavantajları pandemi döneminde yaşanabilecek dezavantajlar olarak sıralanabilmektedir. 

Öte yandan Öztürkoğlu (2013:121)’na göre kurumsal bağlılık, kurum kültürü ve örgütsel öğrenme bu 

durumdan olumsuz etkilenebilmekte ayrıca işe yabancılaşma da meydana gelebilecek dezavantajlar arasında 

sayılabilmektedir.   

Evden çalışma ile ilgili bir diğer konu iş etiğidir. Bilgi toplumu çağının bir gereği olarak evden çalışmanın, 

hedonik düşünceler ile iş etiğine negatif etkileri söz konusu olsa da yaygınlaştığı için planlamasının bilinçli 

yapılması, iş verimi ve kaynak yönetimi açısından önemlidir (Kavi ve Koçak, 2010). İş ve yaşam dengesinin 

evden çalışma konusunda önemli bir yeri vardır. İş ve yaşam dengesi, kişinin, iş ve sosyal alanındaki 

çıkarlarını gözeterek kişisel sorumluluk ve isteklerini yerine getirmesidir (Chandra, 2012). Clark (2000) iş ve 

aile alanının psikolojik olarak ayrı yerler olduğunu ve etkileşimlerinin fiziksel, zamansal ve psikolojik 

sınırların gücüne göre belirlendiğini belirtmiştir. Burada sınırlar; fiziksel, iş veya evdeki fiziksel objelerle ilgili 

sınırları; zaman, aile ve işe ayrılan vakit ve süre planlaması ile ilgili sınırları; psikoloji, duygu ve düşüncenin 

iş ve aile alanlarına uygunluğu ile ilgili sınırları belirtmektedir. İş-yaşam dengesini işle ilgili süreçlerin 

zorlaştırmakta; evden çalışma ise olumlu ancak bazı durumlarda negatif etkilemektedir. Bu nedenle çalışanlar 

evden çalışma sırasında belirli saatlerde ve işyerindeymiş gibi çalışma ortamı sağlama yönünde tedbirler 

alabilmektedir. Çünkü iş-yaşam dengesizliği işle ilgili kaygılar, psikolojik, fiziksel ve duygusal olumsuz 

sonuçlar doğurabilmektedir (Kıcır, 2017). 

Bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklar ile işyerinden uzaktan çalışanların sayısı giderek artmaktadır. 

Yapılan bir çalışmada bilgi işçilerinin cinsiyet, medeni durum, gelir, çocuk sahibi olma durumu ve ev 

olanakları faktörlerinin evden çalışmalarını etkilediği ortaya çıkmıştır. Yine verimlilik, tatmin ve üstlerle 

ilişkiler de evden çalışma üzerinde etkili olmakla birlikte işyerinde üstlerinden memnun olmayanların evden 

çalışmaya daha yatkın oldukları belirlenmiştir (Naktiyok ve İşcan, 2003). Tele çalışma konusunda örgütlerin 

yaklaşımları bulunduğu sektör, sektörün özellikleri, çalışan sayısı ve teknolojik imkanlara göre değişmektedir. 

Bu tür bir çalışmaya çoğu örgüt tarafından uygun bulunmazken özellikle bilişim ve araştırma geliştirme 

alanında faaliyet gösteren işletmeler daha yatkın olabilmektedir (Alkan Meşhur, 2010).  

Evden çalışanlar ve işyerinde çalışanlar arasında iş doyumu ve yaşam kalitesi bakımından da farklılıklar 

vardır. Evden çalışmanın iş doyumu ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkileri vardır fakat belirli bir 

seviyeden sonra olumsuza dönüşmektedir. Buna göre çok fazla evden çalışanlarda olumlu etkiler 

azalmaktadır (Mercan, 2019). Yine pandemi dönemi çalışan anneler için daha memnuniyet verici olmuştur. 

Çünkü çalışan anneler hem evde ve çocuklarıyla vakit geçirebilmekte hem de çalışmalarını yapabilmektedir. 

Genel olarak çalışanlar evde işyerindeki gibi masa başında çalışmış ve doküman okuma, operasyonel işler ve 

iletişim araçlarıyla yapılan işlere yoğunlaşmışlardır. Fakat uzaktan çalışmanın bazı şirketlerde yanlış 

yönetilerek çalışana evde daha fazla iş yüküne sebep olduğu da görülmüştür (Karaca ve Esen, 2019). Ayrıca 

evden çalışma ile kişiler çevreleri tarafından işsiz ve evde boş oturuyor gibi göründüğünden yanlış 

anlaşılmalara ve sosyal sorunlara yol açabilmektedir (Kıcır, 2019). 

Randstad firmasının birçok ülkeden topladığı veriler doğrultusunda oluşturduğu rapora göre, çalışanların 

%83’ü Covid-19 pandemisi nedeniyle sahip oldukları yeni çalışma ortamına adapte olmuştur. Evde aile ve iş 

dengesini korurken çalışma saatlerini ayarlayabilenler %75 iken %66’sı düzenli çevrimiçi toplantı yapmıştır. 

Çalışanların %63’ü pandeminin işleri üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu, %54’ü işlerini kaybetme kaygısı 

içerisinde olduğunu ve %75’i ise işverenlerinin pandemi sürecinde çalışanların sağlıkları ile ilgilendiklerini 

belirtmiştir (Randstad, 2020). Pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik birtakım çalışmalar 

da bu dönemde ön plana çıkmıştır. Örneğin Dingel ve Neiman (2020) COVID-19'un yayılmasını durdurmak 

için alınan "sosyal mesafe" önlemlerinin ekonomik etkisini değerlendirmek için hangi işlerin uzaktan 
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yapılabileceğini belirlemiştir. Bunun için biri iş ortamında kişilerarası ilişkiler, fiziksel çalışma koşulları ve 

yapısal iş özellikleri gibi işin doğasını etkileyen fiziksel ve sosyal faktörleri açıklamak; bir diğeri de bilgi girişi, 

başkalarıyla etkileşim, zihinsel süreçler ve iş çıkışı gibi birden fazla işte meydana gelen genel iş davranışları 

türlerini ortaya çıkarmak amaçlı iki anket kullanılmıştır. Bu anketlerde yer alan koşullardan herhangi biri bir 

meslek için doğruysa, bu meslek evde gerçekleştirilemeyen bir mesleği olarak kodlanmıştır. Bunlardan 

bazıları: e-postayı ayda birden az kullandığını söylemesi, şiddete başvuran insanlarla haftada en az bir kez 

uğraştıklarını söylemesi, en az haftada bir hastalık veya enfeksiyona maruz kaldığını söylemesi, genel fiziksel 

aktivitelerin gerçekleştirilmesinin çok önemli olduğunu söylemesi, makineleri ve süreçleri kontrol etmenin 

[bilgisayarlar veya araçlar değil] çok önemli olduğunu söylemesi, halk için performans göstermek veya 

doğrudan halkla çalışmak çok önemli olduğunu söylemesidir. Amerika Birleşik Devletlerini kapsayan çalışma 

sonuçlarına göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işlerin% 37'sinin, şehirler ve endüstriler arasında önemli 

farklılıklar ile tamamen evden gerçekleştirilebileceği ve bu işlere ABD ücretlerinin% 46'sı gibi bir oranla evde 

yapılamayan işlerden daha fazlasının ödendiği ortaya çıkmıştır. 

2.2. Çalışma Motivasyonu 

Motivasyon kavramı, eylemi harekete geçiren iç faktörlere ve eyleme teşvik edici olarak hareket edebilen dış 

faktörlere atıfta bulunur. Motivasyon bir hedefe ulaşma doğrultusunda gayrete ilişkin yoğunluk, istikamet ve 

kararlılık olarak tanımlanmaktadır. Örgütsel hedeflere odaklanıldığında bu tanımdaki yoğunluk, kişinin 

hedefine yönelik ne kadar çabaladığı ile ilgiliyken; bu çabanın örgütün faydası istikametinde yönlendirilmesi 

istenen iş performansına ulaşılmasını sağlayacaktır. Son olarak kararlılık ise kişinin bu çabasını ne kadar 

koruyabileceği ile ilgilidir. Hedeflerine odaklanmış bireylerin görevi başarıncaya kadar kararlılıkları 

sürmektedir. Motivasyon, sadece insanların beceri ve yeteneklerinin kazanılmasını değil, aynı zamanda 

onların becerilerini ve yeteneklerini nasıl ve ne ölçüde kullandıklarını da etkileyebilir. Ancak motivasyon 

konusunda göz önünde bulundurulması gereken, motivasyonun sadece bireyler arasında farklılık 

göstermediği; aynı birey için farklı zamanlarda da farklılık gösterebileceğidir (Locke ve Latham, 2004:388; 

Robbins ve Judge, 2012:204). Buradan hareketle pandemi öncesinde ve sürecinde işgörenlerin çalışma 

motivasyonlarında değişiklik yaşayabilecekleri söylenebilir.  

Çalışma motivasyonu pek çok yazar tarafından sosyal değişim teorisi içerisinde değerlendirilmiştir. 

Anderfuhren-Biget, Varon, Giauque ve Ritz (2010) tarafından yapılan çalışmada yöneticiler ve kuruluşlar 

tarafından gönüllü olarak iyi niyetli eylemlerde bulunulduğunda, kamu çalışanlarının bunu takdir ettikleri ve 

yüksek iş motivasyonu gibi organizasyon için önemli olan yollarla karşılık verme yükümlülüğü hissettikleri 

belirtilmiştir. İşyerinde çalışanları yüksek iş motivasyonu ile karşılık vermeye zorladığı tespit edilen eylemler 

ise adil ödüller, insan kaynakları uygulamaları ve karar alma sürecine katılım olarak sınıflandırılmıştır 

(Caillier, 2012:465). Bailey ve Kurland (2002:388) tarafından yapılan araştırmada ise esnek çalışma 

düzenlemelerinin çalışanlara güçlü bir şekilde arzu ettikleri iş-yaşam dengesini sağladığı ifade edildiğinden; 

onları karşılık vermeye zorlayabilecek başka bir tür gönüllü eylem olduğu ve bunun da kuruluşa çalışma 

motivasyonunun artması şeklinde bir dönüş sağladığı belirtilebilir (Caillier, 2012:465).  

Uluslararası Çalışma Örgütü (2020)’nün yayınladığı “COVID-19 Salgını Sırasında ve Sonrasında Uzaktan 

Çalışma” adlı rehberde işgörenlerin çalışma motivasyonlarının sağlanması ve devam ettirilmesi için birtakım 

önerilerde bulunulmuştur. Bunlardan ilki eğitime odaklanmaktır. Çevrimiçi eğitim, web seminerleri, atölye 

çalışmaları ve koçluk seansları ile ihtiyaç duyulan çeşitli konularda ve özellikle liderlik becerileri, zaman 

yönetimi becerileri, iletişim becerileri konularında verilecek eğitimlerle çalışanların ihtiyaçlarının 

karşılanması çalışma motivasyonlarını arttıracaktır. Bir diğeri ise güven ve örgüt kültürüdür. İşgörenleri ile 

salgının süreçleri ve potansiyel riskleri hakkında açık ve net bir şekilde iletişim kurmakta hızlı davranan ve 

çalışanlarını uzaktan çalışmanın her yönüyle destekleyen işverenler, yüksek motivasyonlu iş gücünden ve 

artan güven düzeyinden yararlanmıştır. Bu durum uzun vadede örgütsel kültür üzerinde de olumlu bir etki 

oluşturacaktır. 

3. YÖNTEM 

Evden çalışma uygulamalarının çalışanların motivasyonları üzerindeki etkilerini inceleyen bu araştırma nitel 

bir yaklaşım ile ele alınmıştır. Araştırma kapsamında 58 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme formu üzerinden 

görüşmeler yapılarak veriler elde edilmiştir. Araştırma yönteminin oluşturulmasında çalışmanın yapısına 

uygun olması nedeniyle nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. “Nitel araştırmalar, gözlem, görüşme ve 
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doküman inceleme gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamında 

gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik sürecin izlendiği araştırmalardır’’. Nitel 

araştırmalarda elde edilen sonuçlar evrene mal edilmemekle birlikte, elde edilen sonuçlar, konuya ilişkin bir 

bakış açısı sağlaması bakımından önemlidir. Bu araştırmanın görüşme tekniği; yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniğidir. Steward ve Cash 1985 yılında görüşmeyi; “Önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için yapılan, soru 

sorma ve yanıtlama tarzına dayalı, karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim süreci’’ olarak tanımlamışlardır (aktaran 

Yıldırım ve Şimşek, 2005:39). Görüşme katılımcılar uzaktan çalışma yapmaya devam etmekte iken ve uzaktan 

telefon veya online kanallar ile yapılmıştır. Araştırmacılar bilgi toplama sürecinin içinde yer almış ve ayrıca 

konuyu kendileri de bire bir yaşamıştır. Katılımcıya ilgili sorular sorulmuş ve cevaplara göre soru 

detaylandırılarak konu hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışılmıştır. Yapılan görüşmeler sırasında 

katılımcının olabildiğince fazla cevap vermesi için basit müdahaleler yapılmıştır. Katılımcılardan elde edilen 

cevaplar bilgisayar ortamında belgelere dökülmüştür. Bu dökümler her katılımcıya bir belge olacak şekilde 

hazırlanmış ve belgelerde soru soru cevaplar işlenmiştir. Daha sonra cevaplar çalışılabilir küçük parçalara 

ayrılarak kodlanmıştır. Kodlama işleminden sonra veriler kategorilere göre kümelere ayrılacak şekilde 

özetlenmiştir. Çalışmanın görüşme formu ve ortaya çıkan tema, kategori ve kodlar uzman bir ekip tarafından 

incelenmiş ve son hali verilmiştir. Kategoriler arası ilişkiler ve analitik genellemeler tümevarım yöntemiyle 

yapılmıştır. Bu araştırmanın etik kurul izni Atatürk Üniversitesi tarafından 27.07.2020 tarihinde 54 sayılı karar 

ile alınmıştır. 

3.1. Veri Analizi 

Araştırmada kullanılan görüşme formundan elde edilen verilerin sınıflandırılması için nitel analiz programı 

Nvivo 12 programı kullanılmıştır. Nvivo 12 programı araştırmacılara, belge, resim, ses, video, mülakat ve 

sosyal medya/internet içerikleri gibi çok geniş yelpazede verileri organize etme ve analiz etmeyi 

sağlamaktadır (Edhlund ve McDougall, 2019). Çalışmada katılımcılardan elde edilen cevaplar kodlanmış, 

kodlardan kategoriler elde edilmiş ve temalar oluşturularak içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analiziyle 

toplanan veriler incelenerek kavramlar ve ilişkiler açıklanmaya çalışılmıştır. 

3.2. Veri Toplama Aracı 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu 8 demografik ve 19 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. 

Yarı-yapılandırılmış görüşme formu oluşturulurken ilgili alan yazın incelenerek evden çalışma sürecine ve 

motivasyona etkisine yönelik sorular oluşturulmuştur. Uzman görüşlerine başvurularak soruların anlaşılırlığı 

ve geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. 

Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubu farklı illerde turizm, finans, sanayi, hizmet, reklamcılık, yiyecek içecek, bilişim, 

hukuk, enerji gibi sektörlerde beyaz yakalı olarak tabir edilen çalışanlardan ve yöneticilerden oluşmaktadır. 

Çalışmada maksimum çeşitleme ile veri doyumuna ulaşılmaya çalışılmıştır. Çeşitlilik sektörlerde ve farklı 

görevlerde çalışanlar üzerinden yapılmaya çalışılmıştır. Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Tablo 1: Katılımcılar ve Demografik Özellikleri 

Kod Cinsiy

et 

Yaş Eğitim Sektör İli Görevi 

K1 Erkek 37 Lisans Turizm İstanbul İK Müdürü 

K2 Erkek 24 Lisans Finans İstanbul Yazılım Mühendisi 

K3 Erkek 29 Yükseklisans Sanayi İzmir Otomasyon Mühendisi 

K4 Kadın 28 Yükseklisans Hizmet Ankara İK Uzmanı 

K5 Kadın 32 Yükseklisans Hizmet Ankara Müze Eğitmeni 

K6 Erkek 47 Lisans Reklamcılık - Editör 

K7 Erkek 38 Lisans Sanayi Ankara Bölge Sorumlusu 

K8 Erkek 32 Yükseklisans Bilişim Ankara Yazılım Mühendisi 

K9 Kadın 35 Lisans Yiyecek-İçecek Ankara Satış ve Dağıtım Sorumlusu 

K10 Kadın 39 Lisans Turizm Diyarbakır İK Müdürü 
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K11 Erkek 30 Yükseklisans Hukuk Ankara  Hukuk Danışmanı 

K12 Kadın 31 Lisans Evcil Hayvan İzmir Müşteri İlişkileri Sorumlusu 

K13 Erkek 28 Lise Turizm İzmir Koordinatör 

K14 Erkek 55 Lisans Enerji Ankara Faturalama Uzmanı 

K15 Erkek 41 Yükseklisans Turizm (İnternet) Ankara Strateji Direktörü 

K16 Kadın 33 Lisans Çağrı Merkezi İstanbul CEO Asistanı 

K17 Erkek 37 Lisans Turizm Ankara Şube Sorumlusu 

K18 Kadın 25 Yükseklisans Bilişim Konya Web Tasarım Uzmanı 

K19 Kadın 33 Lisans Eğitim Van Öğretmen 

K20 Kadın 28 Yükseklisans Eğitim Kütahya Memur 

K21 Kadın 37 Doktora Yiyecek-İçecek Ankara Özel Müşteriler Yöneticisi 

K22 Kadın 25 Önlisans Çağrı Merkezi İzmir Müşteri Temsilcisi 

K23 Erkek 44 Lisans Sigortacılık Ankara Bölge Müdürü 

K24 Erkek 31 Lisans Otomotiv Ankara İkinci El Müdür Yardımcısı 

K25 Erkek 48 Lisans Turizm İstanbul Genel Müdür 

K26 Erkek 45 Lisans Kimya Ankara Satış ve Pazarlama 

K27 Erkek 31 Önlisans Yiyecek-İçecek Ankara Üretim Müdürü 

K28 Kadın 33 Lisans Turizm Ankara İK Müdür Yard. 

K29 Kadın 26 Lisans Sanayi Ankara Muhasebe Çalışanı 

K30 Kadın 36 Lisans Bilişim Ankara Network Saha Operasyon 

Mühendisi 

K31 Kadın 30 Lisans Güvenlik Ankara İK Müdürü 

K32 Kadın 50 Yükseklisans Sağlık Ankara İK Müdürü 

K33 Kadın 28 Lisans İlaç Sanayi İstanbul Tıbbi Tanıtım Temsilcisi 

K34 Erkek 36 Lisans Toptan Satış İstanbul Bölge Satış Temsilcisi 

K35 Kadın 30 Lisans İnşaat Ankara İK Sorumlusu 

K36 Erkek 31 Yükseklisans Bilişim Ankara Penetration Tester 

K37 Kadın 25 Lisans Bilişim Ankara Müşteri Temsilcisi  

K38 Erkek 25 Lisans Havacılık Ankara Müşteri Temsilcisi 

K39 Erkek 49 Lisans Hızlı Tüketim Afyonkara-

hisar 

Satış Müdürü 

K40 Erkek 22 Önlisans Bilişim Ankara Yazılım Teknisyeni 

K41 - - - - - - 

K42 Erkek 28 Yükseklisans Yiyecek İçecek Ankara Operasyon Sorumlusu 

K43 Kadın 27 Lisans Güvenlik Ankara Hakediş Memuru 

K44 Erkek 35 Lisans Turizm Ankara Satış ve Pazarlama Müdür Yrd. 

K45 Kadın 35 Lisans Yiyecek İçecek Ankara Finans Şefi 

K46 Kadın 42 Lisans Üretim Kocaeli Yönetici Asistanı 

K47 Kadın 40 Lisans Cam Sanayi İstanbul Tanzim Teşhir Yöneticisi 

K48 Erkek 25 Yükseklisans Yiyecek İçecek İstanbul Uzman Satışçı 

K49 Erkek 35 Lisans Turizm Ankara Call Center Vardiya Şefi 

K50 Erkek 47 Lisans Bankacılık Antalya Operasyon Yöneticisi 

K51 Kadın 31 Yükseklisans STK Ankara Finans Uzmanı 

K52 Erkek 46 Lisans Bankacılık Ankara Şube Müdürü 

K53 Kadın 39 Lisans Tercümanlık Ankara Mütercim Tercümanlık 

K54 Erkek 26 Lisans Hizmet Iğdır Çağrı Merkezi Asistanı 

K55 Erkek 36 Önlisans Kamu Kayseri Büro Elemanı 

K56 Erkek 38 Yükseklisans Sağlık Sakarya Bilgi İşlem Personeli 

K57 Erkek 27 Lisans Finans Ankara Uzman Yardımcısı  

K58 Kadın 27 Lisans Sigortacılık Ankara Portföy Yöneticisi 
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3.3. Bulgular 

Araştırmanın verileri içerik analizi sonucu yorumlanarak aşağıdaki temalar oluşturulmuştur. 

Pandemi Dönemi İş Hayatında Değişim ve Evden Çalışmaya Hazır Olma Durumu 

Pandemi döneminde evden çalışma hayatına geçilerek işle ilgili süreçlerde de değişimler olmuştur. 

Katılımcıların hepsi evden çalışma yapan kişilerden oluşmaktadır. İş yapılış şekliyle ilgili değişikleri 

sorduğumuz soruda verilen cevaplara göre katılımcılar pandemi döneminde çalışma saatlerinin esnediğini, 

toplantı ve görüşmelerin çevrimiçi ortama taşındığını, fiziki para kullanımı yerine havale veya EFT’ye 

geçildiğini ve raporlamanın arttığını belirtmiştir. Bunu katılımcı K51 şe şekilde ifade etmiştir: “İşimi yapış 

biçimimde olan en önemli değişiklik artık bir mesai kavramına bağlı olmayışımız ve mesaimizin işimizi bitirdiğimizde 

bitiyor oluşuydu”. Ayrıca birçok katılımcı işyerinde yaptıkları işlerinin evde yapılmasının mümkün olmadığını 

dolayısıyla kısmi olarak evden çalışabildiklerini belirtmiştir.  

Pandemi döneminde çalışmaların işyerinden eve aktarılmasında katılımcılar çeşitli zorluklar veya kolaylıklar 

ile karşılaşmıştır. Bazı masa başı çalışanları çalışmalarını önceden de kısmen uzaktan yaptıkları için teknolojik 

altyapı ve olanakları ile hazır olduklarını belirtmiştir. Fakat pandeminin hızlı ilerlemesi sonucu ani evden 

çalışma kararı almış olması nedeniyle 16 katılımcı hazır olamadıklarını belirtmiştir. Bu konuda K42 şunu 

söylemiştir: “İş yerim uzaktan çalışmaya hazırlıklı değildi. Hiç kimse tahmin edemezdi doğal olarak da şirketimizde 

tahmin edemedi. Fakat anlık olarak düzeltmeler yapıldı ve şirket bu süreci en hasarsız şekilde atlatmaya çalıştı”. Bunun 

yanı sıra hazır olma durumu sadece işyerinin kendisine değil ayrıca paydaşlarının da hazır olmasına bağlı 

olduğu için paydaşlarının hazır olma durumları sorulmuştur. Buna göre 8 kişi paydaşlarının operasyonel ve 

işin yapısı ile ilgili nedenlerle, 20 kişi ise adaptasyon, teknolojik altyapı gibi nedenlerle paydaşlarının hazır 

olmadıklarını; 23 katılımcı ise paydaşlarının teknolojik altyapıları ile hazırlıklı olduklarını belirtmiştir.  

Bilgi Teknolojileri Altyapı ve Güvenlik Önlemleri 

Evden çalışmada en önemli unsurlardan birisi de teknolojik altyapının çalışanın hem kendisinde hem de 

işyerinde sağlanabilmesidir. Katılımcılara yöneltilen teknolojik altyapı imkanının ne düzeyde olduğuna dair 

soruya karşılık olarak 30 kişi yeterli bireysel altyapıya sahip olduğunu, 15 kişi işyerinin ekipmanı veya 

altyapıyı sağladığını ve 18 kişi işyerinin uzaktan erişim için yeterli altyapı sunduğunu söylemiştir. Bunun yanı 

sıra çevrimiçi çalışma sırasında siber güvenlik ile ilgili bir sorun oluşmadığı ve işyerlerinin çoğunun zaten 

önceden güvenliği olduğu için fazladan bir yatırıma ihtiyaç duyulmadığı görülmüştür. K35 bu konuda 

“güvenlik önlemlerimiz yeterliydi covid süreci içerisinde ekstra bir güvenlik aldık diyemeyiz hali hazırda olan güvenlik 

sistemlerimiz yeterliydi” ifadesini kullanmıştır. 

Çalışanların Evden Çalışmada Yaşadıkları Sorunlar 

Evden çalışmada yaşanan sorunlara yönelik sorulara katılımcıların verdiği cevaplar neticesinde altı kategori 

oluşturulmuştur. Bu kategoriler çalışma koşulları, iş yapısı ile ilgili sorunlar, iletişim aksaklıkları, psikolojik 

ve bedensel sorunlardır. Evden çalışmaya geçilmesiyle birlikte en önemli değişimlerden birisi de mesai saati 

kavramının esnemesi olmuştur. Bazı işyerleri mesai saatlerine riayet etmeye çalışmış fakat birçoğu esnekliği 

yanlış yorumlayarak çalışma zamanını tüm güne yaymıştır. Katılımcı K18 bu durumu, “Ofis ortamında 09:00 – 

18:00 olan mesai Home Office olduğunuzda değişmektedir. Saat 20:00’de gelen bir mail ile kendinizi masa başında 

bulabiliyorsunuz. Daha fazla çalışmak kaçınılmaz bir hal almış bulunmaktadır” şekilde örneklendirmiştir. Bunun 

yanında işlerin aksayacağı ve çalışanın evde boş duracağı kaygısı ile yöneticiler tarafından toplantı sayılarının 

ve iş yükünün artırıldığı belirlenmiştir.  

İşyerlerinin fiziksel ve psikolojik olarak verdiği disiplin ve düzen evde yok olabilmektedir. Özellikle ani 

pandemi dönemi evden çalışma sürecinde evdeki düzensizlik içerisinde düzenli çalışmaya adapte olabilmek 

oldukça zordur. Katılımcılar işyerinde daha düzenli çalışabildiklerini ve ev ortamındaki çocukla ilgilenme 

veya ofis malzemelerinin olmaması gibi iş yapabilecek iyi bir ortamın olmaması evden çalışma önünde 

sorunlar oluşturmuştur. Bunu katılımcı K29, “sessiz çalışma ortamı oluştururken başta zorluk yaşadım. 10 yaşında 

bir erkek kardeşe sahibim. Yaşından dolayı televizyon sesi gibi şeylerden ötürü telefon görüşmelerimde zorluk yaşadım” 

ve başka bir katılımcı da “en önemli sorun dikkat ve odaklanma. Ayrıca evde çocuk bulunduğu için ilave ilgi beklemesi 

sebebiyle sorun yaşadım” şeklinde belirtmiştir. Bunun yanında kültürel olarak çalışanların uzun zamandır 

göremedikleri rahatlığı yaşamaları iş-aile alanı dengesini kuramamalarına sebep olmuştur. Katılımcı K10 bu 
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durumu şu şekilde dile getirmiştir: “evde kalmanın vermiş olduğu rahatlıktan dolayı erteleme gibi kötü bir huy 

edindim. Sabah yapmam gereken işi nasıl olsa evdeyim akşama kadar bitiririm diyordum. Akşam olunca nasıl olsa 

evdeyim sabah hallederim…”. Bu durum bazı çalışanlarda evde rahatlık nedeniyle iş disiplininde azalma ve işleri 

ertelemeye yol açmıştır. 

Evden çalışmada yaşanan diğer bir sorun da işin yapısı ile ilgilidir. İşyerinde yapılabilecek teknik bazı işlerin 

evde yapılması mümkün olmamaktadır. Özellikle de masa başı iş yapmayanlarda böyle bir durum söz konusu 

olmuştur. Sanayi gibi ağır makinelerle çalışılan veya turizm gibi müşteri ile anlık ve yüz yüze hizmet 

sağlandığı sektörlerde evden çalışmak mümkün değildir. K3 bunu şöyle belirtmiştir: “makine programlamada 

makine başında makinayı görerek programlamak süreci hızlandırır. Uzaktan çalışmada bu konularda zorluklar yaşadım” 

Fakat bu sektörler de dahil olmak üzere tüm işyerlerinde muhasebe, satış, insan kaynakları gibi ofis işlerinde 

çalışanlar işlerini evlerinden yürütebilmişlerdir. Bu tür masa başı iş yapanlarda yine işle ilgili sorunlar ortaya 

çıkmıştır. Katılımcılar, bilgi teknolojilerinde yaşanan sorunlara acil müdahale edilememesi, e-faturaya 

geçilmemesi nedeniyle faturalamada aksaklıklar, ıslak imza isteyen işlerin aksaması, iş seyahati gerektiren 

işlerin aksaması gibi birçok sorunla karşılaşmıştır. 

Evden çalışma sırasında iletişim aksaklıkları ile karşılaşılmış ve ofis içi kısa iletişimler veya işle ilgili küçük 

tartışmalar yapılamamıştır. Çalışanlar işyerinde yardım istedikleri bir konuda anında iş arkadaşlarına 

sorabiliyorken uzaktan bu hemen mümkün olmamıştır. Ayrıca sanal görüşmelere alışık olmayan çalışanlar 

çeşitli önyargılar nedeniyle bunu yadırgamışlardır. Bu sadece iş arkadaşlarına yönelik değil müşterilerle olan 

sanal ortamdaki görüşmelerde de farklı olmuştur. Yüz yüze satış yapmanın verdiği satış kabiliyetleri sanal 

ortamda tam olarak kullanılamamıştır. Bu durumu katılımcı K13 “İnsanlarla temasın azalması yapılacak işlerin 

çoğunluğunu ve ikna etme potansiyelini etkilemekte” ve K21 “Türk insanı olarak yüz yüze iletişim ticari hayatımızda 

büyük bir önem arz ediyor” şeklinde belirtmiştir. Bu nedenle işyerinde iş arkadaşlarıyla ve müşteriyle iletişim 

evden çalışma döneminde azalmıştır. 

Çalışanların sürekli evden çalışmasının kendi psikoloji ve bedenleri üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir. 

Çalışma düzeninin bozulması ve işlerin azalması nedeniyle gelecek kaygısı oluşması çalışanlar üzerinde 

psikolojik sorunlar oluşturmuştur. K34’ün “evde kapalı kalmak psikolojik olarak insanı olumsuz etkiliyor maalesef” 

cümlesiyle çalışanın sürekli evde kalmaktan olumsuz etkilendiği anlaşılabilmektedir. Ayrıca kapalı kalma 

sonucu hareketliliğin azalması ve uykuda oluşan problemler de insan vücudu üzerinde olumsuz etkilere 

neden olmaktadır. 

Evden Çalışmanın Avantajları 

Evden çalışmanın zorluklarının yanında birçok avantajı olduğu katılımcıların verdikleri cevaplardan 

anlaşılmaktadır. Cevaplar sınıflandırıldığında çalışanların çalışma koşulları ve güvenli ortamda çalışma ile 

ilgili kişisel avantajlar elde ettiği görülmüştür. İşyerinde uzun zamandır belirli bir formda çalışmanın verdiği 

bitkinlik ile evden çalışmaya başlayanlar zamandan tasarruf ettiklerini belirtmiştir. Evden işyerine ve geri 

dönüşte ulaşımda harcanan vakit ve molalarda harcanan vakit evden çalışmada olmadığından bu vakitleri bir 

kayıp olarak görmeye başlamıştır. Katılımcı K37 “molalarımı daha verimli kullandım yemek vb. Yol problemi veya 

uyku sorunu yaşamadım” ve K40 “sabah yolda harcanan süre yerine evimde hem belirli bir süreyi uyumak ve kalan süre 

zarfında hem kahvaltı hem de kendime vakit ayırmak açısından büyük bir fayda sağladı”nı belirterek özellikle büyük 

şehirlerde zamandan nasıl tasarruf ettiklerini belirtmiştir.  

Çalışma koşullarında yaşanan diğer değişim ise esnek çalışma saatleri olmuştur. Bu bazı katılımcılarda negatif 

bir unsur iken çoğu katılımcı bunu avantaj olarak görmüştür. Çalışanlar bu süreçte hem esnek çalışma hem 

de kıyafet serbestisiyle daha rahat ve kolay bir çalışma düzenine sahip olmuştur. Burada önemli bir husus 

çalışanın kendi başına kalması ile özerkliğinin de artmasıdır. Bununla birlikte sorumluluk sahibi olan 

çalışanlar işlerini daha iyi odaklanarak ve yaratıcılıklarını artırarak yerine getirebilmiştir. Buna katkı yapan 

diğer unsurlar da işyerindeki yoğun stres ortamından, gürültüden ve diğer uyarıcılardan yoksun bir ortamda 

çalışma fırsatı sunmasıdır. “İşlerimizin aksamadığını gördük. Bu şekilde de çok verimli çalışabileceğimizi hem kendimiz 

fark ettik hem de kanıtladık. Diğer bir avantajı da işe ayrılan süre kısaldı diyebilirim yani o anda bölünme olmadığı için 

Ofis ortamında odaya gelen ziyaretçi, acil iş, acil toplantı vs. olmadığı için işe ayrılan süreler daha verimli hale gelmeye 

başladı” görüşünü bildiren K4 odaklanma ve bireysel sorumluluk sayesinde kendi verimliliğinin de arttığını 

görmüştür.  
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Pandemi dönemi çalışmanın en önemli unsuru da tabii ki virüsten uzakta bir çalışma sürdürebilmektir. 

Çalışanlar sosyal mesafeli bir ortamda ve izole çalışmanın bu dönemde daha güvende hissettirdiğini 

söylemiştir. Ayrıca evden çalışmanın işyerinde yaşanabilecek bazı iş kazalarının önüne geçtiğinden iş sağlığı 

ve güvenliğinin de arttığını bildirmiştir. Bunu K18 “virüs ortamında sosyal mesafeden bir haber insanlar ile bir 

arada olmaktansa evde 1 saat daha fazla çalışmayı seçmiş birisi olarak daha fazla çalışmak ve sosyallikten bir nebze 

uzaklaşmış olmak benim için sorun yaratmamıştır” ve K38 “Öncelikle evden çalışmanın en büyük avantajlarından birisi, 

pandemi döneminde insanlarla temas halinde olmamak ve korona virüsüne yakalanma riskinin az olmasıdır” şeklinde 

ifade etmiştir. 

Çalışanın kendisi ile baş başa kalabilmesi ve ailesine ve çevresine daha fazla vakit ayırabilmesi bu dönemin 

ayırt edici özelliği olmuştur. Sürekli bir düzen içerisinde ve yoğun çalışma temposunda koşuşturan çalışanlar 

bu dönemde rahat bir nefes alarak çevrelerini görme fırsatı elde etmiştir. Dolayısıyla aileleriyle, arkadaşlarıyla 

veya hobileriyle daha fazla vakit geçirebilme imkanı elde ederek kendilerine vakit ayırabilmişlerdir. Bu çok 

önemlidir çünkü insan sosyal bir varlıktır ve işin dışında kendi hayatı ile ilgilenmek için de fırsat 

kollamaktadır. Çalışanın başarısını sadece işte geçirdiği vakit değil kendi hayatındaki başarısı da 

etkilemektedir. Dolayısıyla çalışanlar evden çalışma sürecinde çalışanlar hem kendilerini geliştirme fırsatı 

elde etmiş hem de kariyerlerine odaklanabilmiştir. Katılımcı K10 bu durumu şöyle açıklamıştır: “krizi fırsata 

çevirmek te tabi mümkündü. Bu süreçte iyi şeyler de yaptım. İngilizcemi geliştirebilmek için online kursa katıldım. Yine 

internet ortamında kişisel gelişim uzmanlarından konuyla ilgili destek aldım” ve “okumak istediğim kitaplarım vardı, 

onları bitirdim”.  

Örgütsel Faktörlerde Değişim 

Koşulların sağlanmasıyla birlikte evden çalışmaya başlayan katılımcılarda örgüt ile ilgili bazı konularda 

farklılıklar söz konusu olmuştur. Bunlar sosyalleşme ve takım çalışması, gösterilen çaba ve ast-üst ilişkisidir. 

K1 işyerinde sosyalleşmenin daha fazla olduğunu “iş yeri, her insanın iyi ya da kötü sosyalleşme yaşadığı yerdir. 

Sosyalleşme insan psikolojisini olumlu yönde etkiliyor ve motivasyon arttırıcı bir unsur aslında” şeklinde belirtmiştir. 

İşyerindeki arkadaşlarıyla iletişimlerinin sadece iş üzerinden devam ettiğini K11 “uzaktan çalışıldığı zaman iş 

arkadaşları ile iletişimin yalnızca iş üzerinden gerçekleşmesi büyük bir eksiklikti” ifadesiyle belirtilmiştir. K12 de 

durumu şu şekilde özetlemiştir: “Çalışma ortamı her kesimden farklı insanlar tanımaya, iş sürecinde ve iş süreci 

dışında o insanlarla sosyalleşmeye, kültürel olarak gelişmeye, iş çevresinin ve sektörel çevrenin gelişmesine olanak 

sağlamaktadır”. Bunun yanında katılımcılar takım çalışmasını tercih ettiklerini ve işyerinin de bunun için ideal 

bir yer olduğunu düşünmektedir. Katılımcı K32 bu konuyu “farklı görüşlerin, farklı seslerin olması çalışmalarımızı 

zenginleştiriyor. Yapıcı tartışma ortamları sağlıyor” ve K52 “takım çalışması iyi olan her işyerinin her zaman 

devamlılığı vardır. Ortak akıl ile alınan kararlar gelecek için çok daha önem arz eder” şeklinde ifade etmiştir. 

Örgüt içerisinde gösterilen çabada da evden çalışma sürecinde değişiklikler yaşanmıştır. Çalışma arkadaşları 

ve amirlerden uzakta olunması nedeniyle daha fazla çaba gösterilmiş ve kendini daha fazla gösterme ihtiyacı 

duyulmuştur. Buna bağlı olarak çalışanların bireysel sorumlulukları artmış ve ortak işlerde daha fazla 

sorumluluk almışlardır. Diğer taraftan işleri evde daha kısa sürede tamamlayabilmişlerdir.  Evden çalışmaya 

bağlı olarak örgüt çalışanlarının uzaktan işleri yürütme çabası işyerindekinden daha fazla olsa da bireysel 

sorumluluğu ve işi daha hızlı yapmayı sağladığı ifade edilmiştir. Ayrıca amirlerin davranışlarında 

değişimlerin olduğu belirtilmiştir. Bazı çalışanlar amirlerinin destek verdiğini ve daha korumacı ve anlayışlı 

yaklaşım sergilediğini, bazı çalışanlar ise değişiklik olmadığını veya işler nedeniyle daha katı davranış 

gösterdiklerini belirtmiştir. Katılımcı K38 bu durumu şöyle belirtmiştir: “Olumsuz olarak daha fazla mobbing 

uygulaması yapılıyor. Tolere edebilecekleri durumlar azalıyor. Örneğin iş yerinde mesaiye başlama saati ile evden çalışma 

sisteminde mesaiye başlama saati konusunda denetlemeler farklılaşıyor çünkü evden çalışma sisteminde iş yerine gitme 

gibi bir durum gerçekleşmediğinden dolayı mesaiye başlama saatleri konusunda daha denetleyici ve katı davranıyorlar”. 

Motivasyon Düşürücü ve Artırıcı Faktörler 

Evden çalışma sürecinde uygulamaların katılımcıların motivasyonlarına etkisinin ne olduğuna dair verilen 

cevaplar motivasyon düşürücü ve artırıcı olarak iki kategoride ele alınmıştır. Bazı çalışanlar ev çalışma 

ortamının çalışmaya uygun olmaması, evde iş yükünün artması, işyerindeki düzeninin bozulması, iş 

konusunda belirsizlik ve gelecek kaygısı, işten çıkarmalar olması, işyerinde sosyal ortamda çalışamama 

nedeniyle motivasyonlarının düştüğünü belirtmiştir. Katılımcı K34 konuya ilişkin görüşlerini “Mevcut 

pozisyonum gereği ofis ortamında ve genel olarak sahada çalışmayı da seven biri olduğum için eve kapanmak zor geldi. 
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Bu da motivasyonumun azalmasına sebep oldu ama önceki soruda dediğim gibi motivasyon konusunda gerekli destekleri 

aldık”, “daha çok iş yükü ve mesai oldu ve tek başıma çalışmak motivasyonumu azalttı” ve K3 “Ofis ortamında genellikle 

disiplin, daha çok işe odaklılık ve belirli bir rutin vardı. Uzaktan çalışmaya geçtiğimizde disiplin azaldı, dikkat dağıtıcı 

etkenler çoğaldı ve rutini oturtmada zorluklar yaşandı” şeklinde ifade etmiştir. 

Bazı çalışanlar evden çalışmanın motivasyonlarını arttırdığını bildirmiştir. Motivasyon artıran unsurlar 

arasında maddi avantaj ve zaman tasarrufu sağlaması, evde daha fazla vakit geçirebilme ve ev işlerine vakit 

ayırabilme, evde özerlik nedeniyle iş verimliliğinin ve yaratıcılığın artması, evde rahat ve esnek çalışma fırsatı 

yakalama ve sağlıklı ve güvenli bir ortam bulunmaktadır. Burada öne çıkan konular özerklik, esnek çalışma 

ve evde daha fazla vakit geçirebilmektir. Katılımcı K12 bu konuda düşüncelerini “Ev içinde çalışmak 10 dakikalık 

boşlukları bile kendi ilgi alanlarımla doldurmama ve daha fazla araştırma yapmama olanak sağladı. Yeni şeyler öğrenmek 

ise bakış açımı oldukça genişletti ve ister istemez yeni fikir oluşumlarının önünü açarak yaratıcılığımla beraber 

motivasyonumun artmasını sağladı” ve K4 “Daha fazla iş halletmem, kendi hayatıma daha fazla adapte olabilmem evin 

rahatlığıyla bir yandan daha fazla iş halledebildiğimi görmem bana iyi geldi” şeklinde ifade etmiştir. 

Çalışmada ortaya çıkan tema, kategori ve bağlı kodlar tablo 2’de listelenmiştir.  

Tablo 2: Temalar, Kategoriler ve Kodlar Listesi 

Temalar Kategoriler Kodlar 

Evden 

Çalışmaya 

Hazır Olma 

Yapılan İşte 

Değişiklik 

Çalışma saatlerinde esneklik 

Görüşmeler ve toplantıların sanal ortama veya telefona taşınması 

Nakit yerine havaleye geçilmesi 

Raporlamanın artması 

İşyerinin Hazır Olma 

durumu 

Önceden de kısmen uzaktan çalışıldığı için hazır olma 

Pandeminin ani olması nedeniyle hazır olmama 

Teknolojik altyapı mevcut olduğundan hazır olma 

Yapılan işin masa başı ve bilgi ağırlıklı olmasında ötürü evden 

çalışmaya çabuk adapte olma 

Paydaşların hazır 

olma durumları 

Operasyonel nedenlerle hazır olmama 

Ani değişim ve plansızlık nedeniyle hazır olmama 

Teknolojik nedenlerle hazır olmama 

Teknolojik altyapıları olduğundan hazır olma 

Bilgi 

Teknolojileri 

Altyapı İşyerinin evden çalışabilmek için gerekli ekipmanı sağlama 

İşyerinin yeterli uzaktan erişim altyapısı sunması 

Online toplantı ve konferans gibi ortamlar sağlanması 

Yeterli bireysel ağ altyapısına sahip olma 

Güvenlik İşyerinde yeterli önlemin olması 

Güvenilir bağlantı programı kullanma 

IP kısıtlaması ile güvenlik önlemi alma 

İşyerinde bilgi teknolojileri güvenliği için yeterli önlemlerin olması 

Kişisel bilgisayarda korumaya sahip olma 

Şifreleme ile güvenlik önlemi alma 

VPN ile işyerine bağlanma 

Evden 

çalışmada 

yaşanan 

sorunlar 

Çalışma Koşulları Çalışma zamanının uzaması  

Toplantı sayısı ve iş yükünün artması 

İşyerinde daha düzenli ve disiplinli çalışılması 

Evde çocuklarla ilgilenme gerekliliğinden doğan sorunlar 

Evde iş yapmak için ortamın olmaması (ofis ekipmanları) 

Rahatlık nedeniyle iş disiplininde azalma ve işleri erteleme 

İş Yapısı İle İlgili 

Sorunlar 

İş yerinde yapılabilecek teknik işlerin evde yapılamaması 

Bilgi teknolojileri ile ilgili yaşanan sorunlara anında cevap 

verilememesi 

E-Faturaya geçilmemiş olmasından doğan sorunlar 
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Islak imzalı evrak işlerinin aksaması veya onay ile ilgili sorunlar 

İş seyahatlerinin azalması nedeniyle takipte zorlanma 

İletişim Aksaklıkları Ofis içi kısa iletişimin ve küçük tartışmaların yapılamaması 

Sanal görüşmelere alışık olmama ve yadırgama 

Yüz yüze satış yapılamaması 

Psikolojik Sürekli evde kalmanın oluşturduğu psikolojik sorunlar 

Çalışma hayatı düzeninin bozulması nedeniyle yaşanan sorunlar 

İşlerin azalması ve belirsizlik nedeniyle gelecek kaygısının 

oluşması 

Bedensel Hareketsizlik ve fiziksel sorunlar 

 Uyku Dengesinin bozulması 

Evden 

çalışmanın 

avantajları 

Çalışma Koşulları Zamandan tasarruf sağlaması 

Esnek çalışma saatlerinin olması 

Daha rahat ve kolay bir çalışma hayatı sunması 

Kıyafet Serbestisi 

Serbesti nedeniyle yaratıcılığın gelişmesi 

Yoğun stres ve gürültüden uzakta çalışma imkanı 

Ofis ortamındaki uyarıcıların bulunmaması nedeniyle daha fazla 

verimlilik 

Güvenli Çalışma 

Ortamı 

İş sağlığı ve güvenliğinin evde daha fazla olması 

Pandemiden korunarak iş yapabilme olanağı 

Kişisel Aile ve çevreye zaman ayırma 

Kendine vakit ayırma ve geliştirme 

Ulaşım giderinin olmaması 

Örgütsel 

Faktörler 

Sosyalleşme ve 

Takım Çalışması 

İşyerinde sosyalleşmenin daha fazla olması 

İşyerinde takım çalışmasının daha fazla olması 

Gösterilen Çaba Çalışma arkadaşları ve amirlerden uzakta olunması sebebiyle daha 

fazla çaba gösterilmesi  

Örgüt içerisinde bireysel sorumluluğun artması  

İşlerin evde daha kısa sürede tamamlanması 

Ast-Üst İlişkisi  Amirlerin destek vermesi 

Daha korumacı ve anlayışlı bir yaklaşım sergilendi 

Amirlerin tavırlarında değişim olmadı 

Katı ve agresif yönde davranış değişikliği 

Motivasyonu 

Etkileyen 

Faktörler 

Düşürücü Ev çalışma ortamının çalışmaya uygun olmaması 

Evde iş yükünün artması 

İşyerindeki düzeninin bozulması 

İş konusunda belirsizlik ve gelecek kaygısı 

İşten çıkarmaların çalışanlar üzerindeki etkisi 

İşyerinde iş arkadaşları ile çalışamamadan doğan kaygı 

Artırıcı Maddi avantaj 

Zaman tasarrufu 

Evde daha fazla vakit geçirebilme ve ev işlerine vakit ayırabilme 

Evde özerklik nedeniyle iş verimliliğinin ve yaratıcılığın artması 

Evde rahat ve esnek çalışma ortam 

Sağlıklı ve güvenli bir ortam 

Nvivo 12 programı ile elde edilen kelime bulutuna göre katılımcılar daha çok eğitim, takım, dijital, değişim, 

güvenlik, zaman, internet, görüşme, telefon, olumlu, çalışan kelimelerini tekrar etmiştir (Şekil 1). Bu kelimeler 

kullanım sıklıklarına paralel olarak kodlarda da kullanılmıştır. Ayrıca bu kelimeler uzaktan çalışmada 

değişimin özellikle bu konularda yaşandığını ve daha önemli hale geldiğini göstermektedir.  
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Şekil 1: Kelime Bulutu 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yönetim alanında motivasyon çalışmalarının çokça yapıldığı bilinmektedir. Uzaktan çalışma ve çalışma 

motivasyonu ile ilgili de pandemi döneminden önce yapılmış bazı çalışmalar bulunmaktadır. Alan yazın 

incelendiğinde pandemi döneminde uzaktan çalışma ve çalışma motivasyonu ilişkisini araştıran bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu döneme kadar motivasyon ile ilgili yapılan çalışmaların pek çoğunda esnek çalışmanın 

işgörenlerin motivasyonlarına nasıl bir etkide bulunacağı bu süreci deneyimlemeyen işgörenlerden alınan 

bilgilere dayanmaktaydı. Ancak ilk kez böyle zorunlu bir süreci pek çok işgören deneyimlemek durumunda 

kalmıştır. Bundan dolayı işgörenlerden elde edilen bilgilerin bir kısmı mevcut araştırmaları desteklerken bir 

kısmı da farklı sonuçlara ulaşılmasını sağlamıştır.   

Pandemi döneminde de anlaşıldığı üzere evden çalışma bilgi teknolojilerinin gelişimi ile modern çalışma 

hayatının bir parçası haline gelmiştir. Fakat evden çalışmayı başarabilmek de en az işyerinde çalışma kadar 

anlaşılması zor bir süreçtir. Çalışanın işyerindeki düzenini bırakarak evde çalışma düzenine geçmesinde 

bazılarının hazır olduğu bazılarının ise olmadığı görülmüştür. Öncelikle yapılan işin yapısı uzaktan çalışmaya 

elverişli olup olmama durumu çok önemlidir. Örneğin turizm, sanayi, taşımacılık gibi sektörlerde işin yapısı 

gereği uzaktan çalışmak mümkün olmamaktadır. Bu sektörlerde muhasebe, insan kaynakları gibi destek 

birimler veya ofis çalışanları uzaktan çalışma yapabilmektedir. Çalışma saatlerinde esneklik, teknolojik altyapı 

olanakları, önceden evden çalışma tecrübesi, yapılan işin masa başı olup olmaması ve paydaşların da bu 

süreçte hazır olma durumları çalışanın evde işe hazır olma durumlarını etkilemektedir. Bu hususta 

çalışanların evden çalışma uygulamalarını gerçekleştirebilmeleri için yapılan işe, işyerinin teknoloji ve 

planlama ile hazır olması ve paydaşlarının da hazır olma durumlarını bilmeleri önem arz etmektedir. Bilgi 

teknolojileri altyapısı evden çalışmanın olmazsa olmazı olarak çalışma şeklini doğrudan etkilemektedir. Bu 

konuda işyerleri çalışanlarına gerekli ekipmanı sağlamakta, eğer gerekliyse işyerine uzaktan erişim altyapısını 

sunma ve online toplantılar için ortam sağlamaktadır. Sadece altyapı bilgi teknolojileri için yeterli değildir, 

bunun yanında güvenlik unsurları da irdelenerek gerekli önlemler alınmaktadır. 

Evden çalışmada karşılaşılan sorunlar ve avantajları konusunda bazı çalışanlar aynı unsurlara farklı 

yaklaşımlar göstermiştir. Örneğin bir çalışan çalışma zamanındaki esnekliği düzensizlik olarak, bir diğer 
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çalışan bunu odaklanma için ideal ortam olarak algılamıştır. Nihai olarak çalışma koşullarındaki değişiklikler 

çalışanın evden çalışmasında sorunlar veya avantajlar oluşturabilmektedir. Bunun yanında işin yapısı veya 

bilgi ağırlıklı olmaması ile ilgili sorunlar da çalışmayı etkilemektedir. Evden çalışmanın yapılabilmesi için 

çalışanın yaptığı işin bilinmesi gerekmektedir. İşyerinde çalışan bireyler iç içe olduklarından sürekli bir 

iletişim içerisindedir fakat evden çalışmada bu uzaklık nedeniyle aksayabilmekte ve resmileşmektedir. Ofiste 

iş arkadaşları veya amirler ile yardımlaşma, kısa iletişimler veya tartışmaların işin ilerlemesindeki önemi 

çoktur. Ayrıca psikolojik ve bedensel sorunlar da düzensizlikten ve hareketsizlikten ortaya çıkabilmektedir.  

Pandemi döneminde evden çalışmanın işyerinde çalışmaya göre avantajları da katılımcılar tarafından 

belirtilmiştir. Esnek çalışma saatleri ve rahat çalışma, kıyafet serbestisi ve yoğun stresten uzakta bir hayat ve 

çalışmanın avantaj olduğunu düşünmektedir. Aynı zamanda ulaşım giderlerinin azalması da bir avantaj 

olarak belirtilmiştir. Evde güvenli çalışma ortamı sayesinde işyerinde virüs alma riski azalmaktadır. Bunun 

yanında çalışanlar evden çalışma sayesinde aile, çevre ve kendilerine daha fazla zaman ayırabilmiştir. İşte 

verimlilik esas alındığında çalışanın sosyal hayatındaki başarısı ve kendini görebilme fırsatı önemli 

unsurlardır. Bu dönemde çalışanlar işten artan vakitte evlerinde kariyer gelişimlerini ve farklı alanlarda 

gelişimlerini sağlamaktadır. Araştırmadaki birtakım bulgular pandemi döneminden önce yapılmış bazı 

çalışmalarla örtüşmemektedir. Örneğin Bailey ve Kurland (2002:387) araştırmalarında bireylerin neden 

uzaktan çalıştıklarına yönelik bir araştırma sorusu oluşturmuş ve 1970’lerde yaşanan petrol krizinden 

kaynaklı işe gidip gelme şeklinde seyahat azaltmanın, tele-çalışma için güçlü bir motivasyon kaynağı 

olmadığının kanıtlandığı pek çok çalışmaya atıfta bulunmuştur. Ayrıca tele-çalışmaya ilginin çocuğu olmayan 

çiftler arasında, bir ila iki çocuklu çiftler arasında olduğundan daha güçlü olduğuna ve küçük çocukları olan 

tele-çalışanların çocuk yetiştirme ile iş arasında denge kurmakta zorlandıklarına dair çalışmaları raporlayarak; 

bugüne kadar elde edilen kanıtların, aile kaygılarının kadınları tele-çalışmaya yönlendireceği hipotezini 

zayıflattığına da değinmişlerdir.  

Torten vd. (2016:317)’ne göre evden çalışmanın benimsenmesinin başarısı, çalışanın böyle bir iş 

düzenlemesine açıklığı ve hazırlığı, şirketin açıklığı ve böyle bir modelden yararlanma arzusu ve başarısını 

sağlayabilecek bir bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Bu 

araştırmaya göre de plansız ve hızlı bir geçiş yaşanan evden çalışma sürecinde ideal olarak istenen başarının 

sağlanamadığı söylenebilir.  

Evden çalışmada örgütsel bazı süreçler de değişmektedir. Tüm çalışanların evden çalışması nedeniyle örgütte 

sosyalleşme ve takım çalışması yavaşlamakta, gösterilen çaba azalmakta, bireysel sorumluluk artmakta ve ast-

üst ilişkileri farklı bir ortama taşınmaktadır. Bazı amirler destek ve anlayış ile bazıları ise kontrolcü, katı ve 

agresif tavırlar içerisinde işleri yürütmeye çalışmaktadır. Ayrıca katılımcılar bu tema altında sosyalleşmenin 

insan psikolojisini olumlu yönde etkileyen motivasyon arttırıcı bir unsur olduğunu ve uzaktan çalışıldığı 

zaman iş arkadaşları ile iletişimin yalnızca iş üzerinden gerçekleşmesinin büyük bir eksiklik olduğunu 

belirtmişlerdir. Tetik (2019) tarafından yapılan sosyalleşmenin iş motivasyonu üzerindeki etkisine yönelik 

yapılan araştırmada da sosyalleşmeyi ölçen alt boyutlardan sadece iş arkadaşlarının desteği boyutunun iş 

motivasyonu üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan Can ve Koç (2019) 

tarafından yapılan ve sektörlere göre motivasyon araçlarının algılanma düzeylerine yönelik araştırmada, 

motivasyon aracı olarak arkadaşlarla olan bireysel ilişkiler ifadesi, elektrik dağıtımı ve ulaştırma 

hizmetlerinde çalışanlar arasında yüksek düzeyde ancak diğer faktörlere göre en az motive olunan araç olarak 

seçilmiştir. Sözü geçen sektörlerde çalışanların beyaz yakalı çalışanlar olmadığı düşünüldüğünde bu 

çalışmadaki sonuçlarla farklılık göstermesinin mümkün olduğu söylenebilir. 

Evden çalışma uygulamalarının motivasyon üzerindeki etkisinin düşürücü veya artırıcı olduğu katılımcılar 

tarafından belirtilmiştir. Bazı çalışanların işyerindeki düzenin bozulması ve evdeki çalışma ortamının iş 

yapmaya uygun olmaması nedeniyle motivasyonları düşmüştür. Çalışma koşulları morali yükseltmede 

önemli rol oynamaktadır (Eren, 2012). Bu nedenle evden çalışmada yeterli ortamın sağlanması gerekmektedir. 

Evde çalışacak kişi çocuk ve aileden izole bir şekilde kendi alanında çalışarak daha fazla odaklanma şansı elde 

edebilir. Ayrıca evde iş yükünün artması nedeniyle motivasyonun düştüğü de bildirilmiştir. Amirlerin 

güvensizlik veya aşırı kontrol ihtiyaçları nedeniyle daha fazla raporlama isteği veya çalışan evde çalışmayacak 

kaygısı farklı davranışlara yöneltebilmektedir. Bu konuda amirlerin çalışanlarına güvenmeleri ve bu güven 

temelinde işlerini yürütmeleri önem arz etmektedir. Çalışanların da katılımı ile yapılacak iyi bir evden çalışma 

planı hem çalışan hem de amir için bir sözleşme niteliğinde olacaktır. İşyerinde süregelen çalışma şekillerinin 
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farklılaşması amir tarafından iyi yönetilemez ise sonuçları iyi olmayan bir sürece sokabilir. Evden çalışma, 

işletmeler için çoğu şeyin farklılaştığı ve çalışanın kendisini tanıma fırsatı bulduğu bir süreçtir. Çalışanlar bu 

süreç sonunda amirleriyle arasını bozabilir, farklı bir yer arayışına girebilir veya çalışma arkadaşlarına daha 

da bağlanabilir. Dolayısıyla işletmeler etkin bir iletişim ile çalışanlarına planlarını aktarmalı, daha çok ortak 

çalışılabilecek sanal ortamlar oluşturmalı ve nasıl çalışılması gerektiği konusunda araştırma yaparak eğitim 

vermelidir. 

Çalışanları evden çalışma uygulamalarında motive eden maddi avantaj elde etme ve zaman tasarrufu sağlama 

konusu işletmeler tarafından dikkate alınmalıdır. Evden çalışmada elde edilen tecrübeler pandemi sonrası 

işyerinde çalışmaya aktarılarak çalışan motivasyonları artırılabilir. Katılımcıların cevaplarından anlaşıldığı 

üzere çalışanlar aileleriyle daha fazla vakit geçirebildikleri esnek ve özerk çalışma ortamlarında daha verimli 

olabilmektedir. Bunun için işyerinde bu unsurlara yönelik değişiklikler yapılabilir veya yarı zamanlı uzaktan 

çalışma modellerine geçiş yapılabilir. Nitekim çalışanın işteki hırsına etki eden en önemli etkenlerden birisi 

de aile yaşamıdır (Eren, 2012). İş-aile yaşam dengesinin iyi kurulması çalışanın tüm çalışma hayatını etkileyen 

önemli bir unsur olarak daha da moral verebilmektedir. Ayrıca özerklik ve esneklik işletmeleri ve yöneticileri 

genellikle korkutan kavramlar olmuştur. Halbuki çalışmalar bu unsurların verimlilik ve yaratıcılığı artırdığını 

göstermektedir (Wang ve Cheng, 2010). Çalışan kişi kendi ile baş başa kalabildiğinde hem kendisini 

tanıyabilecek hem de yaptığı işi daha iyi görebilecektir. Bunu takiben hem kendisini hem de yaptığı işi 

geliştirme yönünde girişimleri olacaktır. Fakat bunu yaparken işletmenin yaklaşımı ve sağladığı güven ortamı 

önemlidir. Aksi takdirde evden çalışma da motivasyonsuzluğa neden olabilmektedir.  

Covid-19 pandemi döneminde çalışanlar için en önemli konu virüsten uzakta kalarak sağlıklı yaşam 

sürebilmektir. Bu nedenle evden çalışmak sağlıklı bir ortam oluşturduğu için motivasyonlarını artırmıştır. Bu 

aslında işyerinin çalışanlarına verdiği önemle de doğru orantılı olarak çalışan tarafından algılanmaktadır. 

Birçok işyeri maalesef işyerinde çalışmaya devam ederek çalışanlarının sağlıklarını ikinci plana atmış ve 

işyerinde tedirgin olmalarına yol açmıştır. İşletmeler çalışanlarına evden çalışma şansı tanıyarak hem 

motivasyonlarını yükseltmiş hem de verimliliklerini artırmıştır. Bu sürecin çok uzaması çalışanlarda 

motivasyonsuzluğa yol açabilmektedir. Ancak işletmelerin çalışma motivasyonuna sahip işgörenlerle 

çalışmayı tercih ettikleri de bir gerçektir. Chen (2012)’in çalışmasında işletmeler için, daha yüksek iş 

otonomisine ve iş motivasyonuna sahip kişilerle çalışılmasının temel bir gereksinim olduğu ve bu iki özelliğe 

sahip çalışanların, uzaktan çalışmayı kolayca yürütebileceği belirtilmiştir. 

Gelecek çalışmalar pandemi nedeniyle örgütsel değişmeleri ve çoklu çalışma tarzlarını ele alabilir ve evden 

çalışmanın nasıl daha verimli hale getirilebileceği konusuna odaklanabilir. Evden çalışmanın gelişmiş bilgi 

teknolojileri ile çalışma hayatının bir parçası olduğu düşünülürse farklı sektörlerde uzaktan çalışmayı 

irdeleyen nicel araştırmalar konuya daha ayrıntılı yaklaşımlar sunabilir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı özel okul öğretmenlerinde örgütsel gururun yaratıcılık üzerindeki 

etkilerini tespit etmektir. Örgütsel gururun yaratıcılık üzerindeki etkisinin incelenmesi hem 

öğretmenlerin gelişimi hem de öğrencilerin gelişimi için önem arz etmektedir. 

Yöntem – Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma yapmak üzere Samsun 

ili merkez ilçelerinde özel okullar seçilmiştir. Bu özel okullardan gerekli izinlerin alınabildiği 32 

okuldan 276 gönüllü katılımcı bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veri toplanırken 

kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir.  

Bulgular – Veri toplayabilmek amacıyla uyarlaması gerçekleştirilen ölçeklerin uygunluk, 

geçerlik ve güvenirlik analizlerinin ardından araştırma değişkenlerinin birbirleri ile pozitif yönlü 

ve anlamlı ilişkiler içinde oldukları tespit edilmiştir. Literatür ışığında oluşturulan araştırma 

modeli ve araştırma hipotezlerini test edebilmek amacıyla regresyon analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre hipotezler doğrulamıştır. Hipotez testlerinden 

elde edilen sonuçlara göre duygusal gurur tutumsal gururu anlamlı ve pozitif yönde, duygusal 

gurur yaratıcılığı anlamlı ve pozitif yönde, tutumsal gurur da yaratıcılığı anlamlı ve pozitif 

yönde etkilemektedir. 

Tartışma – Öğretmenlik, bireylerin her türlü gelişimini sağlamaya çalışan ve yaratıcılıklarını da 

ön plana çıkarmaya çalışan bir meslektir. Öğretmenlerin yaratıcılıklarını kullanabilmeleri 

öğrencilerine yaratıcılık konusunda da rol model olabilmeleri açısından oldukça önemlidir. 

Sürdürülebilir başarı için kritik role sahip unsurlardan birisi örgütsel gururdur. Çalıştığı 

kurumun bir parçası olmaktan veya kurumunun başarısından haz ve gurur duyan bir 

öğretmenin değişime, gelişime, yeniliklere önem veren, duyarlı bir “yaratıcı öğretmen” 

olabileceği öne sürülebilir.  
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Purpose – The aim of this study is to determine the effects of organizational pride on creativity 

on private school teachers. Examining the impact of organizational pride on creativity is 

important both for the development of teachers and for the development of students. 

Design/methodology/approach – Quantitative research method was used in the research. 

Private schools were selected in the central districts of Samsun to research. The sample of this 

research is 276 volunteer participants from 32 schools where necessary permissions can be 

obtained from these private schools. Convenience sampling method was used in this research. 

Findings – After the suitability, validity, and reliability analyzes of the scales that were adapted 

to collect data, the research variables were found to have positive and significant relationships 

with each other. Regression analysis was carried out to test the research model and research 

hypotheses created in the light of the literature. According to the results, hypotheses has been 

verified. Based on the results of the hypothesis tests; emotional pride affects attitudional pride 

significantly and positively, emotional pride affects creativity significantly and positively, and 

attitudional pride affects creativity significantly and positively. 

Discussion – Teaching is a profession that tries to provide all kinds of development of 

individuals and bring their creativity to the forefront. The ability of teachers to use their creativity 

is very important in terms of being a role model for their students in terms of creativity. One of 

the critical factors for sustainable success is organizational pride. It can be argued that a teacher 

who takes pleasure and pride in being a part of the institution or the success of his institution can 

be a sensitive "creative teacher" who attaches importance to change, development and 

innovation.  

mailto:furkan.celebi@bozok.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-6689-9878


F. Çelebi 12/3 (2020) 3261-3272 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                          Journal of Business Research-Turk 3262 

Giriş 

Gurur duygusu bir kişi, bir durum veya bir kurum için hissedilebilir. Belirli bir uyarıcı ya da belirli bir olay 

gurur duygusunun oluşmasına neden olur (Basch ve Fisher, 1998: 4). Örgütsel gurur sadece kişinin kendisi 

ile ilgili değerlendirmesi veya yaşadığı haz sonucunda ortaya çıkmaz. Kişi yakın arkadaşları veya ait 

olduğu grup veya gruplara bağlı şekilde de gurur duygusu yaşayabilir (Tracy vd., 2010: 166). Ayrıca kişiler 

kendilerinin bir parçası olmadıkları durumlardan da örgütleri adına gurur yaşayabilirler (Gouthier ve 

Rhein, 2011: 635).   

Ekman (2003)’a göre gurur, hissettirdiği hisler dışında tek başına ele alınamayacak kadar karmaşık bir 

kavramdır (Gouthier ve Rhein, 2011: 634). Daha açık bir ifadeyle sebep ya da sebeplere bağlı gurur 

duygusunun sonuç ya da sonuçlarının da olması kaçınılmazdır. Örgütsel olarak düşünüldüğünde haz 

veren durumlara bağlı şekilde hissedilen gurur; örgüt üyelerinin olumlu duyguları için merkezi bir itici 

güç (Katzenbach, 2003: 36) oluştururken örgütten ayrılma niyetini de olumsuz yönde etkiler  (Appleberg, 

2005: 160). Katzenbach ve Santamaria (1999: 6) birçok kurumun sürdürülebilir başarılarını örgütsel gurur 

ile ilişkilendirdiğini belirtmiştir. Bunun farkında olunmasının örgütsel gururun sağlanmasına yönelik 

hareketlere yol açacağı düşünülse de kurumlar örgütsel gururun sağlanması konusunda oldukça 

ihmalkârdır (Decrop ve Derbaix, 2009: 590).  

Öğretmenler eğitim ve öğretimin en temel unsurlarıdır. Bu meslek mensuplarının sorumlu oldukları 

öğrencileri daha iyi geliştirebilmeleri bireysel özelliklerine bağlı olduğu gibi çalıştıkları kurumların da 

özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir. Görev yaptıkları kurumların bir parçası olmaktan haz duyan ve 

işten ayrılma ya da iş değiştirme niyeti olmayan öğretmenlerin yaşadıkları haz örgütsel gurur ile ifade 

edilebilir.  Öğrencilerinin değişim ve gelişimine önem veren, onlara karşı duyarlı olan öğretmenler 

“yaratıcı öğretmen” (Schreglmann ve Kazancı, 2016: 24) olarak tanımlanabilir. Görev yaptığı kurumda 

örgütsel gurur seviyesinin yüksek olması bir öğretmenin yaratıcılık seviyesini de yükseltebilir. 

Gouthier ve Rhein (2011: 634)’e göre gurur ile ilgili birçok çalışma ampirik bulgularla desteklenmekten 

ziyade sezgilere dayandırılmıştır. Bu çalışmada öğretmenlerin örgütlerinde yaşadıkları gurur duygusunun 

yaratıcılık üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Örgüt yöneticileri tarafından istenen bir özellik olan 

yaratıcılığın örgütsel gururdan nasıl etkilendiği yapılan inceleme ile ortaya konmaya çalışılacaktır.  

1. Kavramsal Çerçeve 

1.1. Örgütsel Gurur 

Örgütsel gurur bir kişinin örgütü içerisinde örgütü için ya da örgütü adına hissettiği duyguları ifade 

etmektedir. Örgütün parçası olmaktan duyulan haz olarak tanımlanan (Cialdini vd., 1976) örgütsel gurur 

örgüt içindeki bir kişi için, örgüt içerisindeki bir referans grubu için veya örgütün tamamı adına 

hissedilebilir. Örgütsel gururu temel tetikleyen şey ise sevinç ve anlamlılık duyguları ile olan bağlantısıdır 

(Tracy ve Robins, 2007: 148). Örgütsel gururun yaşanmasında kişi gurura kaynak olan durumun bir parçası 

olabilir de olmayabilir de (Gouthier ve Rhein, 2011: 635). Örgüt üyesi kişi kendisinin de parçası olduğu bir 

başarı için gurur duyabileceği gibi kendi katkısı olmadığı bir başarı için de örgütü adına gurur duygusu 

hissedebilmektedir. Burada yaşanılan durum ise başarıya ulaşmış örgütü ile gurur duyması olarak ifade 

edilebilir. Örgütsel gurur belirli bir durum, tepki ya da başarı için hissedilebileceği gibi genel olarak 

örgütün parçası olmaktan dolayı da hissedilebilir (Lea ve Webley, 1997: 331).  

Örgütsel gurur kavramı halen bilimsel çalışmalarda büyük ilgi görmemiş olsa da başarı için önemli bir 

faktör olarak örgütlerde merkezi bir rolü vardır (Kraemer ve Gouthier, 2014: 128). Çalışanların ve özellikle 

yöneticilerin örgütsel gururu teşvik etmesi oldukça önemlidir. Çünkü örgütsel gurur değerli bir psikolojik 

kaynaktır ve içsel motivasyon sağlar (Mas-Machuca vd., 2016: 590). Ayrıca strese karşı direnci arttırdığı ve 

işten ayrılma ya da iş değiştirme niyetini azalttığı (Williams ve DeSteno, 2008; Kraemer ve Gouthier, 2014), 

işe olan bağlılığın artarak iş yerinde kalma niyetini (Appleberg, 2005) ve iş tatminini arttırdığı (Mas-

Machuca vd., 2016), genel olumlu ruh halini sağladığı (Williams ve DeSteno, 2008), yaratıcılık ile kuvvetli 

ve pozitif yönlü bir ilişki içerisinde olduğu (Gouthier ve Rhein, 2011) da yapılan araştırmalarda 

vurgulanmıştır. Bu gibi çalışmalarla örgütsel gururun örgütsel davranışlar üzerinde bariz etkileri olduğu 

(Mas-Machuca vd., 2016: 595) görülmektedir.  
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Örgütsel gurur, örgüt için yüksek seviyede bir takdiri ve güçlü bir duygusal bağı içermektedir. Bu 

bağlamda; Gunter ve Furnham (1996) ve Kraemer ve Gouthier (2014) örgütsel gururun duygusal gurur ve 

tutumsal gurur olarak iki yapıda incelenmesi gerektiğini belirtmişlerdir (Mas-Machuca vd., 2016: 596). 

Aşağıda ayrıntılı bir şekilde anlatılacağı gibi örgütsel gurur, bu çalışmanın araştırma kısmında hem 

duygusal gurur hem de tutumsal gurur olarak iki yapıda incelenmiştir.  

1.1.1. Duygusal Gurur 

Fisher ve Ashkanasy (2000) duygusal örgütsel gururun; ayrık ve yoğun, kısa ömürlü, zihinsel bir deneyim 

olarak tanımlandığını ifade etmektedirler (Gouthier ve Rhein, 2011: 635). Gurur duygusu örgütlerde 

hissedildiğinde oldukça yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Eccles ve Wigfield (2002) duygusal gururun ilk 

tetikleyicisini şöyle tanımlamaktadır (Gouthier ve Rhein, 2011: 635): Örgütün gerçek başarıları ile örgüt 

üyesinin örgütsel görevlerinin örgüt tarafından nasıl yerine getirildiğine dair orijinal beklentileri 

arasındaki bilişsel bir karşılaştırma. Yani eğer örgüt üyesi bir işi başarılı olarak tanımlarsa duygusal gururu 

ortaya çıkaracak ilk tetikleyici harekete geçmiş olur. Duygusal örgütsel gururun yaşanma süresi göreceli 

olarak kısadır (Fisher ve Ashkanasy, 2000: 125). Çünkü duygusal gurur, tanımlandığı gibi, belirli olay ya 

da başarılar üzerinden hissedilen ve daha kısa ve daha yoğun yaşanan bir duygudur. Duygusal gururun 

yaşanması genel bir tavır olan tutumsal gururu da etkileyen bir unsurdur. Duygusal gurur tutumsal gurura 

da yol açabilmektedir (Gouthier ve Rhein, 2011: 635). 

1.1.2. Tutumsal Gurur 

Tutum teorisine göre, örgütler potansiyel tutum nesneleridir (Ajzen, 2005). Örgütlerdeki birçok davranış 

tutumlar neticesinde gerçekleşir (Anable, 2005: 74). Fairfield ve Wagner (2004: 21) tutumların 

deneyimlerden kaynaklandığını, öğrenilebilir olduğunu ve duygulara kıyasla oldukça dayanıklı olduğunu 

belirtmişlerdir. Tutumsal gurur örgüt üyesinin örgüt ile ilişkisinden kaynaklanır ve duygusal gururun 

aksine bireysel değil kolektiftir (Lea ve Webley, 1997: 325). Tutumsal gurur da genel olarak bir duygudan 

doğmuş olsa da duygusal ya da duyuşsal değil tutumsal bir unsurdur. Duygusal gurur gibi belirli bir 

durum, olay ya da başarıya bağlı olarak değil genel olarak yaşanır (Gouthier ve Rhein, 2011: 636). Tutumsal 

gurur bazı çalışmalarda örgütsel gurur olarak da ele alınmaktadır (Kraemer ve Gouthier, 2014: 128). Tek 

bir başarı ya da yaşanan olay tutumsal gururun oluşmasında önemsizdir. Tutumsal gururun oluşması da 

yıkılması da duygusal gururun tersine daha zordur. Tutumsal gurur yapısı örgüte karşı genel bir tavırla 

daha iyi ifade edilmektedir ve bu yüzden duygu olarak tasvir edilmesi kavramsal olarak eksiklik 

yaratmaktadır (Gouthier ve Rhein, 2011: 636).  

Duygusal gurur ve tutumsal gurur kavramları aynı kişilerde aynı anda ortaya çıkabileceği gibi sadece birisi 

de oluşabilir. Yukarıda açıklandığı gibi duygusal gurur belirli bir olay ya da başarı tarafından tetiklenerek 

ortaya çıkan bir sürelik duyguyu ifade ederken tutumsal gurur ise örgüte karşı genel olumlu bir tavrı 

karşılamaktadır. Bu yüzden bu iki farklı gurur tipinin biri görülürken diğeri görülmeyeceği gibi beraber 

olarak da görülebilir. Ayrıca yukarıda da belirtildiği gibi Gouthier ve Rhein (2011) duygusal gururun 

tutumsal gururu pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Bu doğrultuda çalışmanın 

birinci hipotezi şu şekilde oluşturulmuştur: 

H1: Duygusal gurur tutumsal gurur üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 

1.2. Yaratıcılık 

Torrance (1974)’a göre yaratıcılık; çeşitli aksaklıklara karşı duyarlı olmak, karşılaşılan güçlükleri 

belirleyerek çözüme yönelik arayışlar, geleceğe dair tahminler veya aksaklıkları düzeltmeye yönelik 

deneme ve sınamalar ve de elde edilen sonuçları başkalarına aktarmayı içermektedir (Alkan, 2014: 2). Daha 

önceden çözülememiş problemlerin çözülmesine yönelik farklı yolların denenmesi esnasında yeni ve 

özgün bir ürün ya da sürecin gelişimi ile baş gösteren yetenekler ve kalitedir (Parkhurst, 1999: 4). Torrance 

ve Goff (1989) ile Runco (1994) da birbirlerine benzer tanımlar ortaya koyarak yaratıcılığı; verileni hemen 

kabul etmeden, yeni ve denenmemiş çözümler ile problemleri çözmeye çalışmak şeklinde tanımlamışlardır 

(Schreglmann ve Kazancı, 2016: 22).  

Guilford (1977) yaratıcılık kavramının farklı disiplinler tarafından incelenmesine rağmen disiplinlerden 

bağımsız şekilde düşünülerek; ilişkisel düşünme veya farklı düşünme özellikleri barındırması gerektiğini 
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belirtmiştir (Alkan, 2014: 2). Drazin vd., (1999: 292) yaratıcılık sürecinde illa ki bir sorun veya çözümü 

olması gerekmediğini sadece yeni fikirlerin üretilmesine dair faaliyetler süreci olduğunu vurgulamıştır.  

1.3. Örgütsel Gurur ve Yaratıcılık İlişkisi 

Fredrickson ve Branigan (2005: 326) gururun bireyleri hayal etmeye teşvik edebileceğini, daha fazla başarı 

ve gelecekteki başarı için gerekli motivasyona yol açacağını belirtmektedir. Chang ve Chiang (2008: 705) 

da yaratıcılığı etkileyen faktörleri belirlemeye çalıştıkları bir çalışmada motivasyonun da yaratıcılığı 

etkileyen faktörlerden olduğunu vurgulamaktadırlar. Benzer şekilde, Zhang ve Bartol (2010) ve Amabile 

(1996) de motivasyon tarafından yönlendirildiğinden bahsetmektedirler.  

Güven ve saygıyı da içeren örgüt kültürü ve örgüt yapısı ve çeşitli örgütsel tutum ve davranışlar da 

yaratıcılığı etkileyen faktörlerdendir (Chang ve Chiang 2008: 705). Bir örgütsel davranış unsuru olarak 

örgütsel gururun da yaratıcılık ile ilişki içerisinde olması beklenmektedir. Gouthier ve Rhein (2011: 642) 

tutumsal gurur, duygusal gurur, müşteri hizmetlerine bağlılık kavramlarının yaratıcılık ve iş değiştirme 

niyeti üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmalarında duygusal gururun yaratıcılığı itici büyük bir güç 

olduğu; tutumsal gururun ise dolaylı da olsa yaratıcılık üzerinde etkileri olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Araştırma değişkenlerini bir arada inceleyen Codato vd., (2013) yaratıcılık ve bağımsızlık arasında ruhsal 

gururun aracılık ettiği sonucuna ulaşmışlardır. Daha ayrıntılı bir ifade ile yaratıcılık özellikleri ve insanlara 

karşı gerçek ilgiyi ifade eden, fikirler veya nesnelerden ayrışmış zihinsel bağımsızlık (Sahdra vd., 2010) 

arasında gururun aracılığı ile bir ilişki olduğu araştırmacılar tarafından belirtilmiştir (Codato vd., 2013: 

192).  

Damian ve Robins (2012) de çalışmalarında ruhsal gurur ve yaratıcı düşünce arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre otantik gururun mutluluk durumlarında yaratıcılık ile 

ilişkisinin anlamlı ve yüksek olduğu, kibirli gurur duygusunun ise öfke durumlarında yaratıcılık ile pozitif 

ilişki içerisinde olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır. Dalgıç ve Türkoğlu (2019)’nun; müşteri kaynaklı sosyal 

stresin yaratıcılık, örgütsel gurur ve iş birliği üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmada birlikte 

kullanılan gurur ve yaratıcılık değişkenleri arasındaki ilişki incelenmemiştir.  

Literatürdeki çalışmalar ışığında araştırmanın ikinci ve üçüncü hipotezleri şu şekilde oluşturulmuştur.   

H2: Duygusal gurur yaratıcılık üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 

H3: Tutumsal gurur yaratıcılık üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 

Öğretmenlik mesleği bireylerin her türlü gelişimini sağlamaya çalışan ve bunu yaparken yaratıcılıklarını 

da ön plana çıkarmaya çalışan bir meslektir (Schreglmann ve Kazancı, 2016: 24). Bu yüzden öğretmenlerin 

yaratıcı becerilerinin önemsenmesi gerekmektedir (Orhon, 2014).  

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Bu çalışmanın amacı özel okul öğretmenlerinde örgütsel gururun yaratıcılık üzerindeki etkilerini tespit 

etmektir. Öğrencilerde gelişim sağlamada yaratıcı ögeyi kullanan bir öğretmen, tüm düşüncelerinde ve 

bireylerle olan ilişkilerinde esnek ve duyarlı olur. Aynı zamanda “yaratıcı öğretmen”, yaratıcılığa yönelik 

farkındalık yaratma konusunda da bir çaba içerisindedir (Schreglmann ve Kazancı, 2016: 24). Bunların 

sağlanabilmesi için öğretmenlerin yaratıcılıklarını yükseltebilecek (Orhon, 2014) unsurlardan birisi de 

örgütsel gururdur (Gouthier ve Rhein, 2011: 643). Öğretmenlerin yaratıcılıklarını kullanabilmeleri 

öğrencilerine yaratıcılık konusunda da rol model olabilmeleri açısından oldukça önemlidir. Örgütsel 

gururun yaratıcılık üzerindeki etkisinin incelenmesi, öğretmenlerin yaratıcı becerilerinin önemsenmesi 

gerekliliği açısından (Orhon, 2014) önem arz etmektedir. Yaratıcılık üzerinde olumlu etkileri olan örgütsel 

gururun eğitim sisteminin en önemli yapı taşlarından olan öğretmenlerde incelenmesi geleceğin 

büyüklerinin yaratıcılığına da etki edeceği için dikkat edilmesi gerekli bir durumdur.   

2.2. Araştırma Modeli ve Hipotezler  

Yukarıda örgütsel gurur; duygusal gurur ve tutumsal gurur olmak üzere iki farklı türde ele alınmıştır. 

Literatür incelemelerinde duygusal gururun tutumsal gurur üzerinde etkileri olduğu düşünülmüş ve 
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birinci hipotez geliştirilmiştir. İlgili literatürden faydalanılarak her iki gurur türünün de birbirinden 

bağımsız olarak yaratıcılık üzerindeki etkileri ikinci ve üçünü hipotezlerin geliştirilmesini sağlamıştır. 

Daha önceki çalışmalar incelenerek oluşturulan araştırma modeli üzerinde kapsamlı incelemeler 

yapılmadan önce 15 kişiden oluşan ve araştırma evreni ile benzer özellikleri taşıyan bir grup üzerinde de 

pilot araştırma yapılmıştır. Pilot araştırma ile ifadelerin anlaşılabilirliğinin yanı sıra değişkenler arasında 

var olduğu düşünülen ilişkinin mevcudiyeti de gözlemlenmiş ve araştırma modeli test edilmek üzere 

oluşturulmuştur.  

Araştırmada kullanılacak olan araştırma modeli ve yukarıda da belirtilen hipotezler şu şekildedir: 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

H1: Duygusal gurur tutumsal gurur üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 

H2: Duygusal gurur yaratıcılık üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 

H3: Tutumsal gurur yaratıcılık üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 

2.3. Evren ve Örneklem 

Bu çalışmada araştırma yapmak üzere Samsun ili merkez ilçelerinde özel okullar seçilmiştir. İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünden elde edilen bilgilere göre dört merkez ilçesi olan Samsun’da Tekkeköy ilçesinde özel okul 

bulunmamaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden de hangi ilçede kaç okul 

olduğuna dair bilgilere ulaşılmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2020). Atakum, İlkadım ve Canik İlçelerinde; 

özel ilkokul, özel ortaokul, özel Anadolu lisesi, özel kolej, özel fen lisesi olmak üzere toplamda 91 okul yer 

almaktadır. Bu 91 okulda tam zamanlı çalışan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde kayıtlı olan 2073 öğretmen 

mevcuttur. Atakum’da 932, Canik’te 129 ve İlkadım’da 1012 öğretmen olmak üzere toplam 2073 özel okul 

öğretmeni bu çalışmanın araştırma evrenini oluşturmaktadır. Saunders (2000) çalışmasında bir tablo 

oluşturarak anakütle içinden seçilmesi gereken örneklem sayılarını ifade etmiştir. %95 güven aralığında ve 

%5 hata oranında oluşturulan bu tabloda yaklaşık 2000 kişiden oluşan anakütle için 322 örneklem sayısının 

yeterli olacağını ifade etmektedir. Benzer şekilde Kurtuluş (1998) da aynı sayının yeterli olacağını ifade 

etmektedir. Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004: 50) da benzer bir tablo ile 2500 kişiden oluşan bir anakütlede 333 

örneklem sayısının yeterli olacağını ifade etmektedir.  Bu evren için seçilecek örneklem sayısının %95 

güven aralığında ve %5 hata payı için 322 ile 333 arasında yeterli olabileceği söylenebilir. Araştırma 

yapabilmek için yukarıda belirtilen 91 okul ile görüşmeler yapılmış ve 32 okul ile araştırma yapabilmek 

için mutabık kalınmıştır. Bu okullarda toplam 880 öğretmen görev yapmaktadır. 880 kişiye ulaştırılmak 

üzere okul yönetimlerine teslim edilen anketlerden 361 adet anket elde edilmesine rağmen 85 anket eksik 

ve özensiz yanıtlandıkları gerekçesiyle kapsam dışına çıkartılmıştır ve 276 adet geçerli anket elde 

edilmiştir. Geri dönüş oranı yaklaşık %31,3’tür. Kolayda örnekleme yönteminin tercih edildiği çalışmada 

276 gönüllü katılımcı örneklem grubunu oluşturmaktadır. 
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2.4. Veri Toplama Aracı  

Bu çalışmada veri toplayabilmek için anket yöntemi seçilmiştir. Hazırlanan anket formu iki ana bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde genel demografik bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde ise araştırma 

modelinin değişkenlerine dair ifadeler yer almaktadır. İkinci bölümde; duygusal gurur, tutumsal gurur ve 

yaratıcılık değişkenlerini tespit etmeye yönelik ifadeler yer almaktadır. Duygusal gurur ve tutumsal gurur 

ölçekleri Gouthier ve Rhein (2011) tarafından geliştirilmiş, yaratıcılık ölçeği ise Tierney vd., (1999) 

tarafından geliştirilmiştir. İfadeler Gouthier ve Rhein (2011)’in çalışmalarında kullandıkları modelden 

alınmış ve Türkçeye uyarlanarak kullanılmıştır. Gouthier ve Rhein (2011), ölçeklere dair geçerlik ve 

güvenirlik analizlerini gerçekleştirmiştir. Uyarlama yapılırken dil uzmanlarından alınan yardımlarla 

(Karakoç ve Dönmez, 2014: 41) ölçek önce Türkçeye sonra tekrar İngilizceye çevrilerek anlam kaybına 

uğrayıp uğramadığı kontrol edilmiş ve son haline getirilmiştir. Ayrıca 15 kişilik bir pilot araştırma ile 

ölçeğe dair ifadelerin anlaşılıp anlaşılmadığı da kontrol edilmiş ve herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır.  

Bu araştırmada veri toplayabilmek için belirlenen ankete; Yozgat Bozok Üniversitesi, Etik Komisyonu 

tarafından 21.05.2020 tarihli, 10/12 karar numaralı etik uygunluk raporu, oybirliği ile verilmiştir. 

Araştırmanın uygulama süresi, Etik komisyonu onayının ardından 15 günü kapsamaktadır. 22.05.2020 – 

06.06.2020 tarihleri arasında veri toplanmıştır. Gönüllü katılımcılara ulaşıldığına kanaat getirildikten sonra 

veri toplama süreci sona erdirilmiştir. Ayrıca Etik kurul onay belgesinde yer almamış olsa da başvuruda 

Mayıs – Aralık 2020 tarihleri arası için izin alınmıştır.   

2.5. Bulgular 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular bu kısımda yer almaktadır. Öncelikle katılımcıların sosyo-

demografik yapısı, daha sonra kullanılan ölçeğin uygunluk, geçerlik ve güvenirlik analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Ardından korelasyon analizleri ve hipotezleri test etmek için regresyon analizleri 

kullanılmıştır.  

2.5.1. Demografik Özellikler 

Katılımcıların sosyo-demografik yapısı Tablo 1’de ayrıntılı bir şekilde gösterilmektedir. Erkek ve kadın 

katılımcı sayılarının birbirlerinden çok uzak olmadığı görülmektedir. Ağırlıklı yaş aralığının (%61,2) ile 31-

40 yaş olduğu ve büyük bir kesimin (%72,5) evli oluştuğu gözlenmiştir. Büyük çoğunluğun (%75,7) lisans 

mezunu öğretmenlerden meydana geldiği görülmekle beraber (%2,5)’luk bir kesimin doktora düzeyinde 

eğitim aldığı dikkat çekmektedir. Maaş aralıklarında ise ağırlığın asgari ücret ile 3500 TL arasında, (%44,6) 

olduğu görülmektedir. Toplam çalışma süresine göre de dağılımın dengeli olduğu ve 6-10 yıl arası toplam 

çalışma süresi olanların biraz daha çoğunlukta oldukları görülmüştür.   

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler Frekans Yüzde 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

Toplam 

163 

113 

276 

59,1 

40,9 

100,0 

Yaş 

21-30 yaş 

31-40 yaş 

41-50 yaş 

51 yaş ve üzeri 

Toplam 

62 

169 

33 

12 

276 

22,5 

61,2 

12,0 

4,3 

100,0 

Medeni Durum 

Evli  

Bekar 

Toplam 

200 

76 

276 

72,5 

27,5 

100,0 

Eğitim Düzeyi 

Lisans 

Yüksek Lisans 

Doktora 

Toplam 

209 

60 

7 

276 

75,7 

21,7 

2,5 

100,0 

Maaş Aralığı Asgari ücret veya altında 36 13,0 
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Asgari ücret ile 3500 TL arası 

3501-4500 TL arası 

4501-5500 TL arası 

5501 TL ve üzeri 

Toplam 

123 

81 

34 

2 

276 

44,6 

29,3 

12,3 

0,7 

100,0 

Toplam Çalışma Süresi 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

11-16 yıl 

16 yıl ve üzeri 

Toplam 

71 

105 

45 

55 

276 

25,7 

38,0 

16,3 

19,9 

100,0 

2.5.2. Uygunluk, Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri 

Tablo 2’de yer alan tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde, çarpıklık değerlerinin -1,99 ile -0,76 arasında; 

basıklık değerlerinin ise -0,31 ile 3,43 arasında katsayı değerleri aldığı görülmektedir. Bu değerlerin kabul 

gören sınırlar arasında yer almakta olduğu ve normal dağılım gösterdiği gözlemlenmiştir (Mardia, 1974: 

125; Klein ve Moosbrugger 2000: 465).  

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler 

İfade / Boyut Ortalama (x̄) Ss Varyans Çarpıklık Basıklık 

1 4,33 0,70 0,49 -0,76 0,09 

2 4,36 0,69 0,47 -0,82 0,25 

3 4,50 0,60 0,36 -0,81 -0,31 

4 4,44 0,69 0,48 -0,93 -0,14 

Duygusal Gurur 4,41 0,56 0,31 -1,04 0,83 

5 4,33 0,81 0,66 -1,41 2,65 

6 4,55 0,62 0,39 -1,17 0,69 

7 4,67 0,64 0,41 -1,99 3,43 

Tutumsal Gurur 4,51 0,60 0,36 -1,31 1,22 

8 4,55 0,75 0,57 -1,55 1,42 

9 4,63 0,54 0,29 -1,15 0,34 

10 4,55 0,64 0,42 -1,17 0,20 

11 4,65 0,57 0,32 -1,43 1,05 

Yaratıcılık 4,59 0,59 0,35 -1,71 2,86 

Genel 4,50 0,46 0,21 -1,22 1,93 

Veri dağılımının normal şekilde olduğunun gözlenmesinin ardından ifadelerin hangi yapıyı ölçtüğünü 

belirlemek (Fabrigar vd., 1999: 280) amacıyla faktör analizine geçilmiştir. Analize uygunluğun tespiti için 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği testi ve Barletts küreselik testi yapılmıştır. Ölçeğin KMO 

değeri 0,83 olarak hesaplanmış ve örneklem yeterliliğinin çok iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bartlett küresellik testi sonuçlarına göre (p: 0,000) ifadeler arasında faktör analizi yapılabilir düzeyde ilişki 

hesaplanmıştır (Hair vd., 2006: 115). Üç değişkenden oluşan ölçüm aracı tek bir yapı olarak faktör analizine 

tabi tutulmuş ve faktör yüklerinin 0,625 ile 0,874 arasında değerler ile üst düzey değerler (Hair vd., 2006: 

115) aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan toplam varyans %73,87 olarak hesaplanmıştır (Tablo 3).  

Güvenirlik testi için ise Cronbach’s Alpha (α) değeri hesaplanmıştır. Alpha değerleri model geneli ve 

değişkenler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Model için %88,9 (11 ifade) duygusal gurur için %85,4 (4 ifade), 

tutumsal gurur için %78,6 (3 ifade)  ve yaratıcılık için %87,6 (4 ifade) “α”  değerlerine ulaşılmıştır. Ulaşılan 

bu değerlerle ölçeğin ve unsurlarının “oldukça güvenilir” (0,60 ≤ α < 0,80) veya “yüksek derecede 

güvenilir” (0,80 ≤ α < 1,00) olduğu tespit edilmiştir (Nunnally ve Bernstein, 1967: 248).   
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Tablo 3. Faktör Analizi Sonuçları 

İfadeler Faktör Yükleri Açıklanan Toplam Varyans (%73,87) 

1 0,755 

%48,04 
2 0,874 

3 0,779 

4 0,754 

5 0,625 

%15,83 6 0,744 

7 0,873 

8 0,749 

%10,00 
9 0,840 

10 0,864 

11 0,803 

2.5.3. Değişkenler arası ilişkiler 

Değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla korelasyon analizi 

gerçekleştirilmiştir (Cohen vd., 2013: 6). Bu analizler sonucunda değişkenler arasında tamamı 0,01 

düzeyinde anlamlı olmak üzere karşılıklı ve pozitif yönlü ilişkiler saptanmıştır. Duygusal gurur ile 

tutumsal gurur arasında 0,552, duygusal gurur ile yaratıcılık arasında 0,365 ve tutumsal gurur ile yaratıcılık 

arasında 0,503 düzeyinde ilişkiler mevcuttur. Bu değerlere göre ilişkiler “nispeten zayıf” ve  “çok az güçlü” 

(Nakip, 2003: 321) şeklindedir.  

Tablo 4. Korelasyon Analizleri 

 Duygusal Gurur Tutumsal Gurur Yaratıcılık 

Duygusal Gurur 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

1 

 

276 

  

Tutumsal Gurur 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

,552** 

,000 

276 

1 

276 
 

Yaratıcılık 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

,365** 

,000 

276 

,503** 

,000 

276 

1 

 

276 

**. Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır (2-tailed). 

2.5.4. Hipotez Testleri 

Araştırma hipotezlerini test edebilmek amacıyla regresyon testleri gerçekleştirilmiştir. Bu analiz ile biri 

bağımlı biri bağımsız iki değişken arasında bir nedensellik olup olmadığı tespit edilmeye çalışılır (Nakip, 

2003: 390). Daha açık bir ifadeyle bağımsız olan değişkenin bağımlı değişken üzerinde bir etkisinin olup 

olmadığı, eğer varsa anlamlılık düzeyi, yönü ve derecesi bu analiz ile belirlenir. Bağımsız değişkendeki her 

1 birimlik değişimin bağımlı değişkende ne kadar etki yaratacağı bu analiz ile saptanmaktadır.  
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Tablo 5. Regresyon Analizleri ve hipotez sonuçları 

Bağımsız 

Değişkenler 

Bağımlı 

Değişkenler 

t F β R2 p Hipotez 

Kabul/Red 

Duygusal 

Gurur 

Tutumsal 

Gurur 

10,956 120,027 ,552 ,305 ,000 Kabul 

Duygusal 

Gurur 

Yaratıcılık 6,487 42,075 ,365 ,133 ,000 Kabul 

Tutumsal 

Gurur 

Yaratıcılık 10,301 92,838 ,503 ,253 ,000 Kabul 

Yukarıda oluşturulan modeldeki araştırma hipotezleri basit doğrusal regresyon analizleri ile test 

edilmiştir. Test sonuçlarına göre tüm hipotezler doğrulanmıştır. Literatür ışığında oluşturulan bu 

hipotezlerin sonuçlarına göre duygusal gurur tutumsal gururu anlamlı ve pozitif yönde, duygusal gurur 

yaratıcılığı anlamlı ve pozitif yönde, tutumsal gurur da yaratıcılığı anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir. 

Etki düzeyleri (R2) yukarıdaki sıraya göre %30,5, %13,3, %25,3 olarak hesaplanmıştır. Bağımsız 

değişkendeki 1 birimlik değişimler bağımlı değişkenlerde bu yüzdelerde etki yaratmaktadır.  

 

Şekil 2. Araştırma Modeli Sonuçları 

3. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışma örgütsel gururun yaratıcılık üzerindeki etkilerini incelemek üzere yapılmıştır. Örgütsel gurur, 

geliştirilmesi gereken değerli bir psikolojik kaynaktır ve çalışanlarda motivasyon başta olmak üzere birçok 

duygu, düşünce ve tutuma yol açabilmektedir (Mas- Machuca vd., 2016: 590). Bu bağlamda oluşturulan 

araştırma modelinde örgütsel gurur; duygusal gurur ve tutumsal gurur olarak ele alınmış ve iki farklı 

unsurunun da yaratıcılık üzerine etkileri incelenmiştir. 

Araştırma modelinde yer alan değişkenlerin incelenmesinden önce veri toplayabilmek üzere yukarıda 

ayrıntılı bir şekilde belirtilen ölçekler oluşturulmuştur. Ölçek uyarlaması için yapılması gereken analizler 

ilgili literatür yardımıyla gerçekleştirilmiş ve ölçeğin veri toplayabilmek için uygun, yetkin ve güvenilir 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sosyo-demografik özelliklerin belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen 

faktör analizleri ile araştırma modelinin literatür ile uyum teşkil ettiği görülmüştür. Araştırma kapsamında 

ulaşılan faktör yapısı içinde bulunduğu yapı ile örtüşmektedir. Bunun ardından gerçekleştirilen 

korelasyon analizleri ile araştırma değişkenleri arasında farklı düzeylerde, pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler 

tespit edilmiştir. Araştırma modelini test edebilmek için yapılan hipotez testleri sonucunda da pozitif 

yönlü ve anlamlı etkiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Literatür ışığında hazırlanan araştırma 

hipotezlerinin tamamı doğrulanmış ve kabul edilmiştir.  

Araştırma sonuçlarına göre duygusal gururun yaratıcılık üzerindeki etkisi %13,3; tutumsal gururun 

yaratıcılık üzerindeki etkisi ise %25,3 olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamalara göre her iki örgütsel gurur 

unsurunun da yaratıcılık üzerinde kuvvetli etkileri olduğu söylenebilir. Bu sonuçlar, yukarıda belirtilen 
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literatür ile uyum içindedir. Yapılan bu çalışma ile Gouthier ve Rhein (2011)’in çalışmalarına paralel şekilde 

ilişkiler tespit edilmiştir. Codato vd., (2013)’nin çalışmalarındaki yaratıcılık ve örgütsel gurur ilişkisi de 

benzer şekilde bu araştırma sonuçları ile desteklenmektedir. Damian ve Robins (2012)’in çalışmalarındaki 

gurur ve yaratıcılık ilişkisi de diğer çalışmalar gibi bu araştırma ile desteklenmiştir. Literatür ışığında 

oluşturulan araştırma modeli ve araştırma hipotezleri kabul edilmiş ve literatür ile uyum içinde olduğu 

tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular araştırma hipotezlerine yanıt vermektedir. Araştırma sonuçlarında 

elde edilen bulgular beklendiği şekilde gerçekleşmiştir.  

Bu araştırmada elde edilen sonuçlara göre duygusal gururun tutumsal gurur ve yaratıcılık üzerinde, 

tutumsal gururun da benzer şekilde yaratıcılık üzerinde pozitif yönde ve anlamlı etkileri olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Öğretmenlerin yaşadıkları örgütsel gurur duyguları ve tutumları yaratıcılıklarını olumlu 

yönde etkilemektedir. Daha açık bir ifadeyle yaratıcı nesiller yetiştirebilmek için yaratıcılığını kullanan ve 

öğrencilerine de yaratıcı düşünce ve davranışları aktaran öğretmenlerin bu davranışları yaşadıkları gurur 

duyguları ve gurura dair örgütsel tutumlarından oldukça etkilenmektedir. Sürdürülebilir başarı için kritik 

role sahip unsurlardan birisi örgütsel gururdur. Çalıştığı kurumun bir parçası olmaktan veya kurumunun 

başarısından haz ve gurur duyan bir öğretmenin değişime, gelişime, yeniliklere önem veren, duyarlı bir 

“yaratıcı öğretmen” olabileceği öne sürülebilir. Bu çalışma sonuçlarına göre, özel okullarda örgütsel 

gururun arttırılmasına yönelik yönetimsel tutum ve faaliyetlerin arttırılması tavsiye edilmektedir. Bu 

bağlamda öğretmenlerde nelerin gurur duygusu uyandırabileceği belirlenerek bunlara ilişkin faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi okul yönetimleri için dikkate alınması ve üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. 

Özellikle okul yöneticilerinin hem duygusal hem de tutumsal gururu arttırıcı çalışmaları ve faaliyetleri 

öğretmenlerde yaratıcı düşünce ve davranışı da arttıracaktır. Yaratıcı düşünce ve davranışlar vasıtasıyla 

yaratıcı öğrencilerin yetişmesi; hem yetiştikleri eğitim yuvaları, hem aileleri hem de ülkeleri için oldukça 

önemlidir. Öğretmenlerdeki yaratıcılığın örgütsel gurur tarafından etkilenmesinden dolayı, bu önem 

dolaylı olarak özel okullar için gurur duyguları ve tutumlarını içermektedir.  

Yukarıda belirtildiği gibi öğretmenlerdeki yaratıcılık öğrencilere ve ülkelerine yansıyacaktır. Ayrıca 

araştırma değişkenlerine dair ölçeklerin Türkçe uyarlamasının bilimsel yöntemlerle yapılması ve ulusal 

literatüre kazandırılması da bu araştırmanın bilimsel katkısını oluşturmaktadır. Gelecek çalışmalar için 

farklı şehirlerde veya kamu okullarında araştırma yapılması, arklı sektörlerin de incelenmesi tavsiye 

edilebilir. Örgütsel gurur değişkeninin başka duygu veya davranış üzerindeki etkileri ve hatta örgütsel 

gurura sebep olan ya da onu arttıran davranışların da incelenmesi düşünülmelidir.  
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Amaç – Bu çalışma ile amaçlanan, satın alma niyeti üzerinde ürün yerleştirmenin etkisini araştırmak 

ve yerleştirmenin yapıldığı mecraların hangisinin tüketici üzerinde daha etkili olduğunu 

belirlemektir. Bu yönde araştırma modeli Kahramanmaraş’ ta yaşayan 18 yaş üstü bireylere 

uygulanmıştır. 

Yöntem – Araştırma, yüz yüze anket yöntemi ile 1.150 kişiye yapılmıştır. Anket altı bölümden 

oluşmaktadır. İlk beş bölümünde araştırma modelinde bulunan ürün yerleştirmeye yönelik tutum 

değişkenleri (Gupta ve Gould, 1997) ve satın alma niyeti değişkenlerinden (Balakrishnan vd., 2012) 

oluşan ölçek soruları bulunmaktadır. Anketin son kısmında ise demografik özelliklerin 

belirlenmesine yönelik sorular yer almaktadır. Araştırma verileri; frekans dağılımı, aritmetik 

ortalama ve yüzdeleri, Anova, Bonferro ve T Testi, Korelasyon ve Regresyon analizi yardımıyla 

analiz edilip yorumlanmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik analizlerine ve Açıklayıcı Faktör analizine 

bakılarak yapı geçerliliği test edilmiştir. 

Bulgular – Yapılan Regresyon analizi sonucunda ürün yerleştirmenin satın alma niyeti üzerinde 

olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yerleştirmenin yapıldığı ortama göre satın 

alma niyetleri de anlamlı bir farklılık göstermektedir. Farklı eğitim düzeyine sahip olan, farklı yaş 

gruplarına dâhil olan ve farklı aylık gelire sahip olan bireylerin ürün yerleştirmeye karşı tutumları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Fakat farklı cinsiyet ve eğitim düzeylerinde bulunan 

bireylerin satın alma niyetlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Ürün yerleştirmeye yönelik 

tutumlarda cinsiyetlere göre farklılık göstermektedir. 

Tartışma – Ulusal ve uluslararası firmalar reklam ve tüketici davranışlarındaki değişimleri göz 

önünde bulundurarak tüketicilerin tercih ettikleri mecralardan (TV programı, sinema vb.) yaptıkları 

ürün yerleştirme vasıtası ile ürünlerinin reklamlarını yapabilirler. Yerleştirme çalışmaları 

yapılırken, gerçekçi ve profesyonel olmasına dikkat edilmesi gerekir. Böylece reklamlardan kaçan 

tüketiciler yakalanmış olacaktır. 
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Purpose – The study aims at investigating the effect of product placement on purchasing intent and 

determining which mediums of product placement are more effective on consumers. To this end, 

the research model was applied to individuals over 18 years old in Kahramanmaraş province. 

Design/methodology/approach – The research was conducted with 1.150 people using face to face 

survey. The survey consists of 6 sections. The first 5 sections include attitude variables towards 

product placement in the research model (Gupta and Gould, 1997) and scale questions comprising 

of purchasing intent variables (Balakrishnan et al., 2012). In the last part of the survey are questions 

about determining demographic characteristics. Research data were analysed and interpreted with 

the help of frequency distribution, arithmetic mean and percentages, Anova, Bonferro and T test, 
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Correlation and Regression analysis. Construct validity was tested on the basis of the reliability 

analysis of the scales and Explanatory Factor Analysis. 

Findings – As a result of the Regression analysis, it has been determined that product placement has 

a positive effect on purchasing intent. In addition, there is a significant difference in purchasing 

intents according to the environment in which the product placement is performed. No significant 

difference was found between the attitudes of individuals towards product placement with different 

education levels, different age groups and different monthly incomes. However, a significant 

difference was found in the purchasing intents of individuals of different genders and education 

levels. The attitudes towards product placement seem to differ by gender. 

Discussion – Taking into consideration the changes in advertising and consumer behaviour, 

national and international companies can advertise their products through product placement on 

channels like television and cinema preferred by consumers. While performing the placement 

studies, attention should be paid to being realistic and professional. Thus, consumers who avoid 

advertisements will be caught. 

1. Giriş 

Pazarlama bilimi geçmişten günümüze dek dinamik yapısı gereği sürekli gelişmiştir. Bilhassa son yıllarda 

pazarlama bilimi daha çok araştırmanın konusu olmuş ve ürünlerin tüketiciye kabul ettirilmesi açısından daha 

çok irdelenmiştir. Zamanla tüketici pazarlamanın odak noktası haline gelirken, firmalar pazarlama 

çalışmalarına daha çok bütçe ayırmaya başlamışlardır. Gelişen pazarlama dünyasında geleneksel yöntemler 

etkisizleşmiştir. Bütünleşik pazarlama iletişiminde önemli bir yer tutan ürün yerleştirme uygulamaları 

günümüzde giderek daha fazla dikkat çekmeye ve uygulanmaya başlamıştır. Firmalar geleneksel reklam 

yöntemleri ile yakalayamadığı tüketici kitlesini ürün yerleştirme uygulamaları ile yakalamaya 

çalışmaktadırlar.  

Ürün yerleştirme,  filmlerde, televizyon programlarında, müzik videolarında, video oyunlarında, dergilerde, 

çizgi romanlarda, şarkılarda ve kitaplarda uygulanabilen (Banhardt vd., 2016: 883) ve kullanım oranı her geçen 

gün artan reklam uygulamalarıdır. Ürün yerleştirme uygulaması ilk zamanlarda plansız ve rastgele 

gerçekleşmiştir. Günümüzde yapılan ürün yerleştirme ise, başka bir ifade ile markaların belirli bir amaç 

doğrultusunda film sahnelerine yerleştirilmeleri; pazarlama iletişimi uzmanlarının tüketicileri markalar ile 

buluşturmak için yeni mecra arayışlarına cevap veren ve bu arayışın yoğunluğu ile büyüyen milyonlarca 

dolarlık bir sektör haline gelmiş (Gürel vd., 2014: 6)  pazarlamacılar tarafından kullanılan son derece etkili ve 

önemli bir strateji olmuştur (Khan vd., 2016: 169). 

Ürün yerleştirme uygulaması, izleyiciyi etkilemek için (Shoenberger ve Kim, 2019:50) bir bedel karşılığında 

bir eğlence medyası içeriğine bir markanın/kurumun gösterenlerinin fark edilecek biçimde, bedeli ödenmek 

şartıyla görsel işitsel ya da hem görsel hem işitsel olarak yerleştirilmesini ifade eden ticari bir iletişim türüdür  

(Çakır, 2014: 21). Balasubramanian (1994: 31) ürün yerleştirmeyi şöyle ifade etmiştir: Markalı bir ürünün planlı 

ve göze batmayan bir şekilde sinema filmi (ya da televizyon) ile kitleleri etkilemeye yönelik bir mesaj olarak 

yayınlanmasıdır. Gupta ve Gould (1997: 37) daha spesifik bir tanım yapmıştır. Ürün yerleştirme, para için 

veya bazı promosyon faaliyetleri amacıyla ya da başka sebeplerden filmlerde markaların yer alması olarak 

tanımlamışlardır. Ürün yerleştirmenin firmalara yönelik marka farkındalığı yaratmak, markaya ilişkin 

referans vermek, satın alma niyetine etki etmek, marka ve yaşam arasında bağ kurmak gibi yararlarından söz 

etmek mümkündür (Gürel vd., 2014: 1).  

Bozkurt’a (2008: 5) göre ürün yerleştirme; bir marka veya ürünün sinema filmi, televizyon ve diğer (roman ve 

öyküler, video klipler, karikatürler vb.) araçlara planlı ve göze çarpmayacak şekilde yerleştirilerek, 

tüketicilerin ürünlere yönelik inanç ve davranışlarını etkilemeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlayan, bedeli 

ödenmiş bir mesajdır. Kakkar ve Navak için ise  ürün yerleştirme, belirli ürünlerin ve markaların, TV 

şovlarına, filmlere, Web dizilerine veya herhangi bir dijital içeriğe dahil edildiği bir pazarlama tekniğidir 

(2019: 21).  Roehm Jr ve Roehm (2019: 283) ürün yerleştirmeyi, tüketici tutumunu veya davranışını etkilemek 

amacıyla bir ürünün kitle iletişim araçlarının içeriğine yerleştirilmesi olarak tanımlamışlardır. Jung ve Childs’e 

gore ürün yerleştirmenin görsel görünüm, işitsel görünüm ve olay örgüsü veya hikâyeyle bağlantı olmak 

üzere üç farklı türü vardır (2020:180). 

Ürün yerleştirme reklam olmadan gerçekleştirilen bir reklam biçimidir. Markalı mallar ya da hizmetlerin 

genellikle gizli olarak kitaplar, filmler, televizyon yayınları hatta bazen haber programlarına 

yerleştirilmesidir. Bir yayıncının, yapımcının veya yazarın belirli ürünleri yapımlarına dâhil etmesi 
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karşılığında ödeme yapılması olan ürün yerleştirme, özelikle yayınlarda tartışmalı ama bazen karlı bir 

uygulamadır (Shears, 2014: 60). 

Markalı malların bir ücret karşılığında belirli bir amaçla iletişim ortamlarına yerleştirilmesi anlamına gelen 

ürün yerleştirme -product placement-, pazarlama iletişiminin güncel ve ilgi çeken konularından biri haline 

gelmiştir (Gürel vd., 2014: 1). Her gün daha da artan rekabet ortamında, varlıklarının uzun ömürlü olmasını 

arzulayan firmalar hedeflemiş oldukları pazardaki tüketicilerle daha sıcak ilişki kurma ihtiyacı 

hissetmektedirler. Bunun sebebi aynı malı; aynı fiyat, teknoloji, kalite ile üreten firmaların; rakiplerinden 

farklılaşarak hedef pazara yönelmeyle doğru pazarlama iletişimini kurabileceklerinin farkına varmalarıdır 

(Başgöze, 2014: 29). 

Öyle ki ürün yerleştirmenin firmalara yönelik marka farkındalığı yaratmak, markaya ilişkin referans vermek, 

satın alma niyetine etki etmek, marka ve yaşam arasında bağ kurmak gibi yararlarından söz etmek 

mümkündür (Gürel vd., 2014: 1). Günümüz tüketicilerinin ürün yerleştirme uygulamalarına olan ilgisi 

firmalar ve reklamcılar açısından önem kazanmaya başlamıştır. Tüketiciler ürün yerleştirme 

uygulamalarından etkilenip ürün/hizmet/markaya yönelik yaklaşımlarını bu uygulamaya göre 

şekillendirmeye başlamışlardır. Bu da ürün yerleştirme uygulamasına bakış açısını farklılaştırmakta ve 

uygulamaya yönelik akademik çalışmalar giderek artmaktadır. 

Giderek artan yoğun rekabet ortamında dünya genelinde belli başlı markalar, kendi müşterileri üzerinde 

farkındalık sağlamada çok yüksek bütçeleri gerektiren geleneksel reklam mecralarının dışında, daha uygun 

bir maliyet avantajı sunan geleneksel olmayan reklam mecralarına artan oranda yönelmeye başlamışlardır. 

Ancak diğer taraftan her gün yüzlerce mesaja maruz kalan tüketicilerin istek, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap veren 

reklam mesajlarını algılamayı tercih etmeleri, ürün ya da markalarının etkili bir şekilde hedef pazarına 

ulaşmasını isteyen ve bunun için oldukça yüksek bütçeler ayıran işletmeleri önemli bir sorunla karşı karşıya 

bırakmaktadır. 

Tüketicilerin maruz kalmak istemedikleri reklam faaliyetlerine karşı gösterdikleri bu tepki, bilinçli olarak 

gerçekleştirdiği bir davranıştır. Bunun yanında tüketiciler çoğu zamanda istemeyerek bu reklam çalışmalarına 

maruz kalmakta, o zamanda marka veya ürüne karşı negatif bir tutum oluşturabilmektedirler. Tüm bunlar 

göz önüne alındığında ürün tanıtımı ve tutundurma çabaları bağlamında firmaların ve markaların daha etkin, 

daha işe yarayan ve tüketicilerin de olumlu yanıt vereceği tanıtım faaliyetlerine ihtiyacı vardır. Bu yönden 

ürün yerleştirme, reklamlardan uzak durmak amacı ile kumandalarını kullanan izleyiciye ulaşmak için reklam 

veren firmaların ve reklam sektöründe çalışanların ürünlerini ve mesajlarını programlar ve içerikleriyle 

birleştirmeye zorlamakta ve geleneksel reklam ortamlarını üstesinden gelinebilmesi için bir alternatif 

sunmaktadır (Arslan, 2011: 3). Günümüzde sinema filmlerine ek olarak televizyon dizilerine, basılı ve 

elektronik kitaplara, video ve bilgisayar oyunlarına, çizgi dizi ile çizgi romanlara markalı ürünler ve hizmetler 

yerleştirilmektedir (Gürel vd., 2014: 1). Şu anda ürün yerleştirme, özelikle hızla gelişen interaktif teknolojiler 

sayesinde çok büyük fırsatları da beraberinde getirmektedir (Arslan, 2011: 3). 

Gelişen tüm bu koşullar çerçevesinde günümüzde, işletmeler rakip markaların karşısında tüketiciye daha 

cazip, daha etkileyici ve onu rahatsız etmeyecek şekilde hazırlanan geleneksel olmayan reklam mesajlarına 

başvurmaktadırlar. Böylece popülerlik kazanan ürün yerleştirme, marka içeriğinin doğal akışa 

yerleştirilmesine olanak sağlaması nedeni ile rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen firmalara etkili bir alan 

sunmaktadır (Gürel vd., 2014: 1). Geleneksel olmayan reklam mesaj türlerinden biri olan ürün yerleştirme 

faaliyetleri geleneksel reklama nazaran sağladığı maliyet avantajı, belli hedef pazara direkt mesajını 

ulaştırabilme gibi özellikleri ile pek çok markanın tercihlerinde yer alan önemli, etkili ve güçlü bir pazarlama 

iletişimi tekniği olarak değerlendirilmektedir. 

1.1. Literatür Taraması  

Pazarlama literatüründe ürün yerleştirme, markalı ürünlerin bir ücret karşılığında filmler, televizyon 

programları, video ve bilgisayar oyunları, romanlar ya da müzik videolarına farklı çeşitlerde yerleştirilmesi 

olarak ifade edilmektedir. Ürün yerleştirme bir pazarlama iletişim aracı olarak, reklam ve iletişim sektörünce 

geçmişten bugüne kadar kullanılmış aynı zamanda birçok akademik çalışmaya da konu olmuştur (Okumuş 

vd., 2013: 134). 
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Ürün yerleştirme üzerine yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre; ürün yerleştirmenin 

markaya karşı tutumlar üzerinde etkisinin olduğunu belirlemiştir. Ayrıca bu araştırmalar ürün yerleştirmenin 

tüketicinin satın alma eğilimleri üzerinde de olumlu sonuçlar verdiğini tespit etmiştir. (Balasubramanian vd., 

2006; 133).  

Ong ve Meri (1994: 17) yapmış oldukları çalışmada, filmlerde uygulanan ürün yerleştirme stratejilerinin, 

tüketicinin ürün yerleştirme stratejilerine karşı tutumları ile satın alma niyeti üzerine etkilerini araştırmış ve 

çalışmanın sonucunda, ürün yerleştirmeye yönelik tutumların genelde olumlu olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Program içerisine yerleştirilen markaların hatırlanması ile satın alma niyeti arasında da ilişki 

bulunmamıştır. Yine Balakrishnan vd.,’nin (2012: 48) Malezyalı film tüketicileri üzerinde yapmış olduğu 

çalışmada; ürün yerleştirmenin tüketicilerin davranışları üzerinde etkiye sahip olduğu ve satın alma 

davranışının gelişmesini sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Law ve Braun (2000; 25) yapmış oldukları çalışmada ürün yerleştirme şekillerinin, bellek üzerinde etkisi ve 

satın alma niyeti ile ilişkisini araştırmış, ürün yerleştirme stratejilerinin markaların tanınması, hatırlanması ve 

tercih edilmesi konusunda etkili olduğunu bulmuşlardır. Yine Gould vd., (2000: 78)’e göre, ürün yerleştirmeye 

karşı olumlu tutumlara sahip olan tüketiciler filmlerde maruz kaldıkları markaları daha çok satın alma 

niyetindedirler. Auty ve Lewis ise, (2004: 67) ürün yerleştirme stratejilerinin çocuk tüketicilerin satın alma 

niyeti üzerindeki rolünü belirlemek için çalışma yapmışlar sonuç olarak ürün yerleştirmenin çocuk 

tüketicilerin marka tercihleri üzerinde etkisi olduğunu belirlemişlerdir. 

Kit ve P’ng (2014: 140) milenyum neslinde ürün yerleştirmeye karşı tüketici davranışlarını ölçümlemiştir. 

Araştırma 18-25 yaş aralığındaki Y kuşağına yapılmıştır. Araştırmada ürün yerleştirme, ürün yerleştirmeye 

karşı tutum, satın alma niyeti ve müşteri davranışları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre sinema ve TV 

şovlarında Morton ve Friedman (2002: 234), bu tür algıların, ürüne yönelik tutumlar ve satın alma niyeti 

üzerine kısmen etkilerinin olduğunu tespit etmiştir. Yine izledikleri bir filmde ürün yerleştirmeye maruz 

kalan izleyicilerin o markaya ilişkin satın alma niyetini test etmek üzere Baker ve Crawford (1995), “Wayne’s 

World-Wayne’in Dünyası” (1992) filmini kullanmış ve katılımcıların bildirilen (reported) satın alma niyetlerinin 

filmde maruz kaldıkları markalar için daha yüksek olduğunu tespit etmiştir (Morton ve Friedman, 2002: 35). 

Yang ve Roskos-Evoldsen (2007: 481) üniversite öğrencilerinden oluşan örneklemleri üzerinde sinema 

filmlerindeki ürün yerleştirmelerin tüketicilerin marka seçimlerine etkisini incelemişlerdir. Film izledikleri 

salondan çıkarken bir masanın üzerine konmuş beş içecek çeşidinden birini, ayırdıkları zaman ve zahmetleri 

için birer hediye olarak seçmeleri istenmiştir. Araştırmanın sonucunda film sırasında ürün yerleştirme vasıtası 

ile markaya maruz kalanların, kalmayanlara göre o markayı seçmesi daha mümkün olmuştur. Fakat ürün 

yerleştirme düzeyindeki farklılıklar (arka plana yerleştirme, ana karakter tarafından kullanılma ve hikâyenin 

gerekli bir parçası olma) araştırmaya katılanların marka tercihlerini etkilememiştir.  

Tutumlar ve satın alma niyeti üzerinde ürün yerleştirme stratejilerinin etkisini araştıran başka bir çalışmada 

ise, mizah içeren film sahnelerinde uygulanan yerleştirmeler, tüketicilerden olumlu duygusal tepkiler 

alınmasını sağladığı sonucuna ulaşılmıştır (Jin ve Villegas, 2007: 48). Baker ve Crawford (1995) yaptıkları 

çalışmada ise, filmlerde uygulanan ürün yerleştirme stratejilerinin satın alma eğilimi üzerindeki etkilerinin 

kısa sürdüğünü (Öztürk, 2011: 65); Pardun ve McKee (1998) ise ürüne “kahraman” gibi davranılmasının 

satışlara olumlu katkı yapacağını savunmuştur (Banerjee, 2009: 23). Tessitore vd.,’nin (2013: 425) ürün 

yerleştirme üzerine yapmış olduğu çalışmada ürün yerleştirme vasıtası ile insanların markaları hatırladığını 

ve marka hatırlamanın da satın alma niyeti üzerinde büyük bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Jin ve Villegas’ın (2007: 78) ürün yerleştirme stratejilerinin tutumlar ve satın alma niyeti üzerindeki etkisini 

araştırdıkları çalışmalarında, mizah içeren film sahnelerinde uygulanan yerleştirmelerin, tüketicilerden 

olumlu duygusal tepkiler alınmasını sağladığı verisine ulaşılmıştır. Biz bir kişinin ikna etme çabası ile 

karşılaştığımız zaman bunu biliriz. Ancak tüketiciler ürün yerleştirmeyi bir ikna çabası olarak 

görmediklerinden karşı bir savunmaya geçmiyorlar. Sinema ya da programda ürün yerleştirme dikkat çeken 

birincil unsur olmamasına rağmen, bu tüketicilerin satın alma davranışını etkileyebilir (Tessitore, 2013: 420). 

1.2. Araştırma Hipotezleri 

Araştırma sorularına gelince: BMW Z3 Roadster modeli otomobilin “James Bond Golden Eye” filminde marka 

yerleştirmesi uygulaması ile iyi bir satış başarısına imza attığı belirtilmiş.  Bu da filmlerde yapılan ürün 
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yerleştirme faaliyetlerinin tüketicilerin satın alma davranışı üzerin olumlu bir etkisi olduğunu ortaya koyan 

çalışmaları desteklemektedir (Balasubramanian vd., 2006; 133). 

Yine Balakrishnan vd.,’nin (2012: 48) Malezyalı film tüketicileri üzerinde yapmış olduğu çalışmada; ürün 

yerleştirmenin tüketicilerin davranışları üzerinde etkiye sahip olduğu ve satın alma davranışının gelişmesini 

sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Kit ve P’ng (2014: 140) milenyum neslinde ürün yerleştirmeye karşı tüketici davranışlarını ölçümlemiştir. 

Araştırma 18-25 yaş aralığındaki Y kuşağına yapılmıştır. Araştırmada ürün yerleştirme, ürün yerleştirmeye 

karşı tutum, satın alma niyeti ve müşteri davranışları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre sinema ve TV 

şovlarında yapılan ürün yerleştirmelerin ürün ve hizmetlere karşı satın alma niyeti ve ilginin daha kısa sürede 

gelişmesini sağladığını belirtmiştir. 

Khan vd.,’nin ( 2016:168)  600 tüketici üzerine yapmış oldukları çalışmalarında; ürün yerleştirme ile tüketici 

satın alma niyeti arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu ve ürün yerleştirmenin tüketicilerin satın alma 

niyetinde bulunmalarına yol açtığı sonucunu elde etmişlerdir. 

Kakkar vd.,’nin (2019: 21)  Web dizilerinde yer alan ürün yerleştirmelerinin tüketicileri etkileyip 

etkilemediğine incelemek amacıyla yapmış oldukları çalışmalarında; Web dizilerinde yer alan ürün 

yerleştirmelerine yönelik katılımcıların olumlu algıya sahip olduklarını görmüşlerdir. 

Pancaningrum vd.,’nin (2020: 177) Pembe dizilerde uygulan ürün yerleştirme uygulamamalarına yönelik 

yapmış oldukları çalışmalarında; ürün yerleştirmenin tüketicilerin satın alma ilgilerini artırdığını ve marka 

bilincini de önemli derecede etkileyebildiği sonucunu elde etmişlerdir.  Yine, Jung ve Childs’e göre  (2020:180), 

ürün yerleştirme, tüketicilerin marka bilincini artırmakta, markaya yönelik değerlendirmelerini etkilemekte 

ve satın alma davranışlarını değiştirebilmektedir (Jung ve Childs, 2020:180). 

Ancak, ürünlerin TV şovlarında aşırıya kaçan ve göze çarpan yerleşimi,  tüketicilerin satın alma niyetlerini 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Eğer bir ürün ekrana çok belirgin bir şekilde yerleştirilirse, o ürünün 

varlığı TV şovlarındaki sahnelerle hiçbir şekilde bağlanmazsa ve sinematik bir değere sahip olmazsa, 

tüketiciler bu duruma yönelik olumsuz tepkiler gösterebilirler (Jin ve Mugaddem, 2019:526). 

Tüm bu veriler ışığında ve araştırma modeline uygun olarak H1 hipotezi şu şekilde oluşturulmuştur: 

H1: Ürün yerleştirmenin satın alma niyeti üzerinde olumlu etkisi vardır.  

Pazarlamacılar filmlerdeki yerleştirmeyi markalarını popüler ve ölümsüz kılmanın benzersiz bir yolu olarak 

görmektedirler. Hollywood filmleri ise genel olarak dünya çapında izleyicilerin ilgisini çekmekte ve çoğu 

zaman ev ortamında televizyon yayınları, videokasetler ve DVD satışları ile ömürlerini uzatmaktadır (Gupta 

vd., 2000: 42). Marka yerleştirme izleyicilere daha doğal bir iletişim yöntemi sunmaktadır. Bu da izleyicilerin 

‘içsel zaplama’ (internal zaping) oranını azaltmaktadır (D’Astous‐Chantier, 2000: 31). Nebenzahl ve Secunda, 

film içerisine markaların ‘gömülme’ özelliğinin avantajını vurgulamaktadır (Maynard‐Scala, 2006: 623). Bu 

bilgiler ışığında ürün yerleştirmenin satın alma niyetine etkisinin, ürün yerleştirmenin yapıldığı ortamlar 

açısından farklılıklar gösterebileceği sonucuna ulaşılarak H2 hipotezi şu şekilde geliştirilmiştir: 

H2: Ürün yerleştirme, kullanıldığı ortamlara göre satın alma niyeti üzerinde farklı etkilere sahiptir. 

Sarıyer (2005)’in demografik özellikleri farklı yerli dizi izleyen tüketicilerin, farklı ürün yerleştirme 

stratejilerini tercih ettikleri doğrultusunda yaptığı araştırmanın sonucuna göre diziyle markanın uyum 

sağlamadığı yerleştirme stratejisinin aylık geliri 499 TL’nin altında olanlar tarafından daha olumlu 

karşılandığı ortaya çıkmıştır. Bundan hareketle H3, H4, H5 ve H6 hipotezleri geliştirilmiştir. 

H3: Eğitim düzeylerinde farklılıklar olan kişilerin ürün yerleştirmeye yönelik tutumları da farklılık göstermektedir. 

H4:  Eğitim düzeylerinde farklılık olan kişilerin satın alma niyetleri arasında da farklılık vardır. 

H5: Cinsiyetleri açısından cevaplayıcıların ürün yerleştirmeye karşı tutumları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H6: Cinsiyetleri açısından cevaplayıcıların satın alma niyetleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
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2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı, Yöntemi ve Kısıtları  

Ürün yerleştirme tüketicileri ikna etmede oldukça etkilidir. Son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler, rekabetin ve 

küreselleşmenin etkisi pazarlamada yeni yöntemlerin doğmasına neden olmuştur. Bu ihtiyaçtan hareketle 

pazarlama iletişiminde ürün yerleştirme kavramı kitle iletişim araçlarında, çeşitli yayınlarda ve literatürde 

yerini almıştır. Ürün yerleştirmenin satın almaya etkisi üzerine (Ong ve Meri, 1994; Morton ve Friedman, 2002; 

Auty ve Lewis, 2004;  Jin ve Villegas, 2007; Balasubramanian vd., 2006; Kit ve P’ng., 2014; Khan vd., 2016;  

Kakkar vd., 2019; Pancaningrum vd., 2020; (Jung ve Childs, 2020;  Jin ve Mugaddem, 2019) literatürde yapılmış 

çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar ışığında araştırmamızın ana amacı ürün yerleştirmenin satın alma niyeti 

üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmanın diğer amaçları ise şunlardır: 

• Katılımcıların yerleştirilen markalara yönelik satın alma niyetlerinin düzeyini incelenmek, 

• Katılımcıların ürün yerleştirme uygulamasına karşı tutumlarını incelemek, 

• Katılımcıların ürün yerleştirmeyi en çok hangi ortamlarda algıladığını belirlemektir. 

Ürün yerleştirmeye yönelik ülkemizde çalışmalar mevcuttur fakat yapılan literatür taraması sonucunda bu 

çalışmaların ürün yerleştirmeye yönelik tutumları ve satın alma niyetlerini ölçmekte yeterli olmadığı tespit 

edilmiştir. Diğer çalışmalardan farklı olarak satın alma niyetine etkisi ve yapıldığı ortamlar farklılaştıkça 

bunun satın alma niyeti üzerindeki değişimi ölçülmüştür.  

 Anket formu oluşturulurken herhangi bir tartışmaya neden olmamasına, soruların anlaşılır olmasına ve 

cevaplayan kişiyi sıkmamasına dikkat edilmiştir. Araştırma için düzenlenen anket formunu kesinleştirmeden 

önce; anketteki eksiklikleri gidermek ve ifadelerin anlaşılır olup olmadığını test etmek amacıyla 60 kişiye 

uygulanarak öneri ve eleştiriler dikkate alınmıştır. Bu görüş ve önerilere göre ankette düzenleme yapılmıştır. 

Oluşturulan anket formu beş bölümdür. Birinci bölümde kişilerin ürün yerleştirme stratejisine yönelik 

tutumlarını ölçmek amacıyla 30 soru hazırlanmıştır. Bu sorular Gupta ve Gould (1997)’un çalışmalarında 

kullandıkları ölçekten alınmıştır. Araştırmada kullanılan bu ölçek, Gupta ve Gould (1997)’un 30 yargıyı 

kapsayan 5’li Likert ile ölçülmüş ölçektir. 

İkinci bölümde ise katılımcıların satın alma niyetini ölçen sorular bulunmaktadır. Bu sorular Balakrishnan 

vd.,’ nin (2012) yapmış oldukları çalışmanın satın alma niyeti ölçeğinden alınan 6 yargıdan oluşmaktadır. 

Anketin ilk iki bölümünde kullanılan ölçeklerdeki ifadelere katılma dereceleri 5’li Likert ölçeği (1=Hiç 

katılmıyorum, 5=Tamamen katılıyorum) ile ölçülmüştür. 

Üçüncü bölümde, tüketicilerin en fazla hangi ortamda ürün yerleştirme ile muhatap olduklarını belirlemek 

amacı ile oluşturulan soru yer almaktadır. Dördüncü bölümde ise ürün yerleştirmenin yapıldığı ortamlardan 

hangisinin satın alma niyeti üzerinde daha etkili olduğunu tespit etmek amacı ile düzenlenmiş olan soru yer 

almaktadır. Anket formunun son kısmı, tüketicilerin demografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 

hazırlanmış sorulardan oluşmaktadır. 

Araştırma verileri anket yöntemi ile yüz yüze elde edilmiştir.  Anketin yüz yüze yapılması, gözlem yapmaya 

olanak sağlaması ve cevaplama oranının yüksek olması nedeni ile tercih edilmiştir. Araştırma verilerinin 

toplanmasında ürün yerleştirme ölçeği (Gupta ve Gould, 1997) ve satın alma niyeti ölçeği (Balakrishnan vd., 

2012) kullanılmıştır.  

 Ürün yerleştirme ve satın alma niyeti üzerindeki etkisinin incelenmesine yönelik olan bu çalışmanın coğrafi 

açıdan kapsamını, Kahramanmaraş ilinde yaşayan 18 yaş ve üzerindeki bireyler oluşturmaktadır.  

Araştırmanın uygulanacağı örneklem büyüklüğü; örnek büyüklüğü ve ana kütleye ait oranların (varyans, 

standart sapma) bilinmediği durumlarda kullanılan şu örnekleme formülü ile hesaplanmıştır (Yapraklı, 2004: 

116): 

𝑛 =
𝜋(1 − 𝜋)

(
𝑒
𝑍

)2
=

0,5(1 − 0,5)

(
0,05
1,96

)2
= 384,1                                                                                                          (1) 

Buna göre % 95 güven sınırlarında 0,05 hata payıyla ve varyansın en yüksek olduğu seviye alınarak; 
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[𝜋 (1 −  𝜋)  =  0.5 ( 1 −  0.5 )  =  0.25 ]                                       (2) 

minimum örnek büyüklüğü 384 olarak hesaplanmıştır. Ancak olağan cevap hataları ve örneklem 

büyüklüğünü temsil etmesi açısından araştırmanın uygulaması 1.150 tüketici üzerinde yapılmıştır. 

Örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme kullanılmıştır. 1.150 anket uygulanmıştır eksik ve hatalı 

anketlerin çıkarılmasıyla 975 anket değerlendirilmiştir. Kahramanmaraş ilinin ana kütle olarak belirlendiği 

araştırmamız 17 Aralık 2015- 20 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın kısıtları ise; araştırmanın kapsamı açısından yerleştirmesi yapılan ürün ve mecra ile alakalı 

herhangi bir sınırlandırma getirilmemiştir fakat il merkezinde yaşayan tüketicilerle sınırlandırılmıştır. 

Araştırmanın en önemli kısıtları zaman ve maddi kaynak yetersizliğidir. Bu kısıtlar nedeniyle araştırma, 

yalnızca Kahramanmaraş il merkezinde 1.150 tüketici üzerinde yapılmıştır. 

Araştırma verilerine bağımsız T Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi uygulanmış, farkın hangi 

gruptan kaynaklandığını görebilmek için çoklu karşılaştırma testlerinden biri olan Bonferroni testi yapılmıştır. 

Ayrıca Korelasyon analizi, Regresyon analizi ve ölçeklerin güvenilir olup olmadığı güvenilirlik kat sayısıyla 

değerlendirilmiştir. Tüm testlerde hata oranı belirlenip p<0.05 olduğu durumlarda gruplar arası fark 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edilecektir.  

2.2. Araştırmanın Modeli ve Değişkenleri 

Ürün yerleştirmenin satın alma niyeti üzerindeki etkisine yönelik bu araştırma modelinde iki ana değişken 

(ürün yerleştirmeye yönelik tutum ve satın alma niyeti) vardır. 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Yukarıdaki modelin oluşturulmasında Tsai vd., (2007)’nin tüketicilerin tutum ve satın alma niyetleri üzerinde 

bilinçaltı reklamın etkilerini belirlemek amacı ile yapmış oldukları çalışmadan esinlenilmiştir. Tsai vd. çalışma 

modellerinde marka farkındalığı, müşteri tutumları (sinemaya karşı tutum, aktöre karşı tutum, ürün 

yerleştirmeye kaşı tutum) ve reklam etkinliği (hatırlama oranı, ürün ve markaya karşı tutum, satın alma niyeti) 

arasındaki belirli ilişkileri incelenmiştir. Bu çalışmada ise konuyla alâkalı olarak bu değişkenlerden sadece 

ürün yerleştirmeye yönelik tutumlar ile satın alma niyeti kullanılmıştır.  

Araştırma modelinde bulunan ürün yerleştirmeye yönelik tutum değişkeni 30 alt değişkenden (Gupta ve 

Gould, 1997) ve satın alma niyeti 6 alt değişkenden (Balakrishnan vd., 2012) oluşmaktadır. 

2.3. Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 25.0 programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Halktan toplanan bilgiler için tanımlayıcı istatistiklerden olan frekans, yüzde, 

ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanarak yorumlanmıştır. Likert tipi ölçek kullanılan anketlerde, 

çoğu zaman veriler normal dağılmamaktadır. Normal dağılıma uygunluk Q-Q Plot çizimi ile incelenebilir 

(Chan, 2003: 280-285). Tabachnick ve Fidell (2013), çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1,500 ve -1,500 değerleri 

arasında olduğu durumlarda dağılımın normal dağılım olarak gerçekleştiğini kabul etmektedirler. Ürün 

yerleştirme çarpıklık değeri -0,087, basıklık değeri 0,365, satın alma niyeti çarpıklık değeri 0,393, basıklık 

değeri -0,679 olup normal dağılım gösterdikleri tespit edilmiştir. Kullanılan ölçekler normal dağılım gösterdiği 

için istatistik değerlendirmelerinde parametrik testler kullanılmıştır.  

İki kategorili ilişkisiz örneklemden elde edilen puanların birbirinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterip 

göstermediğini test etmek için bağımsız t testi, ilişkisiz ikiden çok örneklem ortalamasının birbirinden anlamlı 

bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi uygulanmış 

ve farkın hangi gruptan kaynaklandığını görebilmek için çoklu karşılaştırma testlerinden biri olan Bonferroni 

Ürün 
Yerleştirmeye 
Yönelik Tutum 

     Satın Alma  

         Niyeti 
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testi yapılmıştır. Değişkenlerin aralarındaki ilişki korelasyon analizi ile analiz edilmiştir. Bağımsız değişkenin 

bağımlı değişkene etkisini görmek için basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Ölçeklerin güvenilir 

olup olmadığı güvenilirlik kat sayısıyla değerlendirilmiştir. Tüm testlerde hata oranı belirlenip p<0.05 olduğu 

durumlarda gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edilecektir. 

2.4. Araştırmanın Güvenirliliği ve Faktör Analizi 

30 sorudan oluşan ürün yerleştirmeye yönelik tutum ölçeğinin hangi boyutlardan (faktörlerden) oluştuğunu 

belirlemek için keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Ölçekteki olumsuz ifadeler (R) ile gösterilmiş olup, ters 

kodlanarak analize dâhil edilmiştir. Ürün yerleştirme ölçeği için elde edilen KMO değeri 0,77’dir. Bartlett 

testinin p değeri 0,00 bulunmuştur. Bu nedenle Bartlett testi anlamlı olup değişkenlerin tutarlı olduğu 

görülmektedir. Bu istatistiklere bakarak değişkenlerin ve örneklemin faktör analizi için uygun olduğu tespit 

edilmiştir. 

Araştırmada faktör analizi için Varimax rotasyon yöntemi kullanılmıştır. Söz konusu değişkenlerin faktör 

yükleri incelenirken, dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Birinci durum, bir değişkenin faktör yükünün 

iki farklı faktörde de yüksek ve birbirine yakın çıkmasıyla ilgilidir. Bu duruma binişiklik denir ve binişik olan 

değişkenlerin analizden çıkarılması gerekmektedir. İkinci durum, değişkenlerin faktör yüklerinin düşük 

çıkmasıdır. Diğer bir husus ise bir faktörün altında sadece bir değişkenin olmasıdır. Bu durumlarda da 

değişkenler analizden çıkarılmalıdır. Bu hususlardan yola çıkarak 2, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 24, 25 ve 26. madde 

numaralı sorular ölçekten çıkarılmış ve faktör analizi sonucunda 6 faktör tespit edilmiştir. Tablo 1’de 6 faktöre 

ait toplam açıklanan varyans ve her değişkene ait faktör yükü verilmektedir. 

Tablo 1. Tüketicilerin Ürün Yerleştirmeye İlişkin Faktör Analizi 

Değişken Faktör Yükü 
Açıklanan 

Varyans 

Birinci faktör: Denetim (Ortalaması: 3,14)  11,771 

- İzleyicilerin filmlerde gördükleri markalardan bilinçaltları etkilenir. 0,685  

- Reşit olmayan çocuklar tekel ürünlerini yayınlarda görüp 

etkilendiğinden, bu ürünlerin kullanımı yasak olmalı. 
0,653  

- Ürün yerleştirme yapılmış filmlerin biletleri daha ucuz olmalı  (bilet 

fiyatlarında indirim yapılmalı). 
0,642  

-Filmlerde sahte markalar yerine, gerçeklerini görmeyi isterim. 0,589  

- Hükümet, filmlerde markalı ürünlerin kullanımına düzenleme getirmeli. 0,514  

İkinci Faktör: Reklama Tepki (Ortalaması: 2,65)  10,328 

- Televizyon reklamı izlemekten nefret ediyorum. 0,826  

- TV’de reklam gördüğümde program tekrardan başlayana kadar ekrana 

bakmam. 
0,802  

- Televizyon izlerken reklamlardan kaçmak için sık sık kanal değiştiririm. 0,660  

Değişken Faktör Yükü 
Açıklana 

Varyans 

Üçüncü Faktör: Etik (Ortalaması: 2,85)  9,366 

- Sinema filmlerinde markalı ürünleri kullanarak izleyiciyi etkilemek ahlaki 

değildir. 
0,709  

- Televizyon yayınlarında markaların ticari amaçlarla, belirgin biçimde 

yerleştirildiğini önceden biliyorsam, o programı izlemem. 
0,703  

- ticari amaçla yapılan yerleştirmeye karşıyım. 0,692  

Dördüncü Faktör: Beğeni (Ortalaması: 2,97)  7,886 

- Genellikle sinemaya giderim. 0,753  

- Sık sık film kiralarım. 0,697  

- TV reklamlarından kaçmak için sinemaya gidiyorum veya film 

kiralıyorum. 
0,528  

Beşinci Faktör: Etki (Ortalaması: 2,73)  7,245 

- Para karşılığı yerleştirmesi yapılan markalar yayının başında belirtilmeli. 0,664  
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- Filmlerde gerçek markalar yerine, hayali markalar kullanılmalı. 0,619  

- Filmlerinde oyuncuların kullandığı markaları satın alırım. 0,500  

- Film izlemeyi sevmiyorum. 0,444  

Altıncı faktör: Gerçeklik (Ortalaması: 3,20)  6,810 

- Dizilerde kullanılan markaların isimlerini görmek beni rahatsız etmez. 0,811  

-Yapımcıların üreticilerden, markalarını yayınlara yetiştirmek için ücret ya 

da başka karşılıklar alması beni rahatsız etmez. 
0,711  

Tablodan görüldüğü üzere öz değeri 1 ve 1’den büyük olan faktörler alınarak toplam 6 faktör belirlenmiştir. 

Söz konusu 6 faktör toplam varyansın %53,406’sını açıklamaktadır. 

5 alt değişkenden oluşan birinci faktörde (denetim) tüketicilerin markalı ürünlerin düzenlemelerine 

değinilmiştir ve toplam varyansın %11,771’ini açıklamaktadır. 3 alt değişkenden oluşan ikinci faktör “reklama 

tepki” olarak adlandırılmıştır ve toplam varyansın %10,328’ini açıklamaktadır. 

Tespit edilen üçüncü faktörse “etik” faktörüdür. Etik uygulamaların tüketiciler tarafından kabul edilmesine 

dikkat edilir. 3 alt değişkenden oluşan üçüncü faktörün açıkladığı varyans ise %9,366’dır. Dördüncü faktörde 

yer alan 3 alt değişken incelendiğinde, bu faktör “beğeni” olarak ifade edilmiştir. Beğeni ürün yerleştirmede 

sinema ve filmlere ilgi duymalarıdır. Bu faktör ise toplam varyansın %7,886’sını açıklamaktadır. 

Ürün yerleştirmede tespit edilen beşinci faktör, “etki” faktörüdür. Ürün yerleştirmenin markalar üzerinde 

etkisi vardır. Beşinci faktör toplam varyansın %7,245’ini açıklamaktadır. Ürün yerleştirmede tespit edilen son 

faktör ise, “gerçeklik” faktörüdür. Ürün yerleştirmede marka ile ilgili bilgilerin gerçeği yansıtması 

gerekmektedir. Son faktörün açıkladığı varyans değeri ise %6,810’dur. Toplam varyansı en az açıklayan faktör 

gerçeklik faktörü olurken, varyansı en yüksek açıklayan faktör ise, denetim faktörü olmuştur. 

Tablo 2. Ölçeklerin Güvenilirlik Katsayıları 

Ölçekler İfade Sayısı Güvenilirlik Katsayısı (α) 

Ürün yerleştirme 20 0,71 

Satın Alma Niyeti 6 0,89 

Tablo 2’de görüldüğü gibi ölçeklerin güvenilirlik düzeyleri verilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar araştırmada 

kullanılan ölçeklerin güvenilirlik katsayılarının ürün yerleştirme 0,71 ve satın alma niyeti 0,89 olduğu 

görülmüştür. Bu katsayılar, ölçeklerin sosyal bilim araştırmaları için oldukça yüksek güvenilirlik düzeylerine 

sahip olduklarını işaret etmektedir. Sonuç olarak yüksek güvenilirlik düzeyine sahip bu ölçeklerin ürettikleri 

verilerden elde edilen sonuçların tutarlı ve istikrarlı olacağını söylemek mümkündür. 

3. Bulgular 

3.1. Araştırmaya Katılan Müşterilerin Demografik Özellikleri 

Kahramanmaraş’taki araştırma kapsamına alınan 18 yaş ve üzeri tüketicilerin demografik özelliklerini 

belirlemek için yaşları, cinsiyetleri, medeni durum, eğitim durumları, aylık toplam gelirleri, meslek grupları 

araştırılmış ve toplanan veriler Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Örnekleme Grubuna ilişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Demografik Değişken Frekans Yüzde  Demografik Değişken Frekans Yüzde 

Cinsiyet 

Kadın 379 38,9 

Eğitim 

Durumu 

İlkokul 94 9,6 

Erkek 596 61,1 Ortaokul 110 11,3 

Toplam 975 100,0 Lise 368 37,7 

Medeni 

Hal 

Evli 427 43,8 Ön Lisans 122 12,5 

Bekâr 548 56,2 Lisans 238 24,4 

Toplam 975 
100,0 

Lisans Üstü 43 4,4 

Toplam 975 100,0 

Yaş 18-29 arası 555 56,9 Statü  Emekli 41 4,2 
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30-39 arası 212 21,7 Öğrenci 340 34,9 

40-49 arası 112 11,5 İşçi 172 17,6 

50-59 arası 78 8,1 Memur 126 12,9 

60-69 arası 15 1,5 Ev hanımı 82 8,5 

70 ve üzeri 3 ,3 Serbest meslek 90 9,2 

Toplam 975 100,0 Diğerleri 124 12,7 

Gelir 

 

1000 ₺ ve altı 499 51,2 Toplam 975 100,0 

1001-2000 ₺ 251 25,7  

2001- 3000 ₺ 120 12,4 

3.001-4000 ₺ 58 5,9 

4001-5000 ₺ 30 3,1 

5001 ₺ ve üzeri 17 1,7 

Toplam 975 100,0 

Tablo 3’te görüldüğü gibi ankete katılan tüketicilerin eğitim düzeyi açısından büyük bölümünün lise mezunu 

(% 37,7) olduğu ve bunu lisans mezunlarının (% 24,4) izlediği, cinsiyet açısından bakıldığında ise ankete 

katılan tüketicilerin çok büyük bir bölümünün (% 61,9) erkek olduğu tespit edilmiştir. Tüketiciler gelir 

itibariyle incelendiğinde ise ilk sırayı 1000 ₺  ve daha düşük gelir elde eden grubun aldığı (%51,2)  ikinci sırayı 

ise %25,7 ile aylık 1.001 ₺  ve 2000 ₺ arasında gelir elde eden tüketicilerin aldığı tespit edilmiştir. 

Katılanların yaşlarına bakıldığında büyük bölümünün (%56,9) 18-29 yaş grubunda olduğu ve bunu % 21,7 ile 

30-39 arası yaş grubunun izlediği görülmektedir. Tüketicilerin meslek grubuna bakıldığında en büyük 

bölümün (%34,9) öğrencilere ait olduğu ve bunu %17,6 ile işçilerin takip ettiği ve medeni durum açısından 

bakıldığında ise %56,2 olan bekâr tüketici grubumunu,%43,8 ile evli grubunun izlemekte olduğu 

görülmektedir. Tüketicilerin ürün yerleştirmeye yönelik tutumlarını belirlemek için ürün yerleştirme ölçeği 

kullanılmış ve 30 soru sorulmuştur. Bu sorulara ait ortalama ve standart sapmalar Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Tüketicilerin Ürün Yerleştirmeye İlişkin Değerlendirmeleri 

 Ortalama s.s. 

TV yapımcılarının yerleştirme karşılığında para almasından rahatsız olmam. 3,09 1,43 

Markalar filmlerin gerçekçiliğini artırıyor. 3,04 1,32 

Filmlerde oyuncuların kullandığı markaları almak isterim. 2,59 1,29 

Dizilerde kullanılan markaların isimlerini görmek beni rahatsız etmez. 3,31 1,30 

Reklamları yasak olan tütün ürünleri film ve dizilerde de yasak olmalı. 3,61 1,44 

Filmlerde hayali markalar yerine, gerçekleri tercih edilmeli. 2,70 1,29 

Para karşılığı yerleştirmesi yapılan markalar yayının başında belirtilmeli. 3,12 1,23 

Tekel ürünlerine ait ürünler yetişkinlerin izleyeceği yayınlara yerleştirilmeli. 3,44 1,45 

Gerçeklik hissi vermeyen markalar kullanılmamalı. 3,52 1,18 

Reklamın eş anlamlısına ürün yerleştirme denir. 3,37 1,22 

İzleyicilerin bilinçaltları yayınlarda gördükleri markalardan etkilenmektedir. 3,63 1,24 

Reşit olmayan çocuklar tekel ürünlerini yayınlarda görüp etkilendiğinden, bu ürünlerin 

kullanımı yasak olmalı. 
3,89 1,35 

Filmlerde gerçek markayı, kurgulanmış markaya tercih ederim. 3,48 1,29 

Sık sık film kiralarım. 2,49 1,30 

Genellikle sinemaya giderim. 3,14 1,30 

Sinemaseverler izledikleri film sahnelerinde marka ismi görmekten hoşlanmıyorlar ise, 

biletlerini iade etme seçenekleri olmalı.(R) 
2,78 1,32 

Üreticiler, markalarını dizilerde sahne dekoru gibi kullanarak seyircileri aldatmakta.(R) 2,69 1,21 

Hükümet, filmlerde markalı ürünlerin kullanımına düzenleme getirmeli.(R) 2,34 1,22 

Ürün yerleştirme yapılmış filmlerin biletleri daha ucuz olmalı  (bilet fiyatlarında 

indirim yapılmalı).(R) 
2,39 1,29 
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Televizyon yayınlarında markaların ticari amaçlarla, belirgin biçimde yerleştirildiğini 

önceden biliyorsam, o programı izlemem.(R) 
2,93 1,22 

Eğer ticari amaçlarla yerleştiriliyorlarsa, televizyon yayınlarında markalı ürünleri 

görmekten nefret ederim.(R) 
2,88 1,27 

Sinema filmlerinde markalı ürünleri kullanarak izleyiciyi etkilemek ahlaki değildir.(R) 2,79 1,27 

Film izlemeyi sevmiyorum.(R) 3,51 1,40 

Filmlerde bazı markalara ağırlık verilmemeli (R) 2,51 1,33 

Sadece gerçek yerleştirmeler dikkatimi çekiyor (R) 2,71 1,26 

Markalı ürünlerin dizilere yerleştirilmesi tamamen yasaklanmalı.(R) 2,96 1,28 

Televizyon izlerken reklamlardan kaçmak için sık sık kanal değiştiririm.(R) 2,49 1,33 

TV reklamlarından kaçmak için sinemaya gidiyorum veya film kiralıyorum.(R) 3,27 1,25 

Televizyon reklamı izlemekten nefret ediyorum.(R) 2,74 1,35 

TV’de reklam gördüğümde program tekrardan başlayana kadar ekrana bakmam.(R) 2,72 1,38 

Genel olarak ürün yerleştirme 3,00 0,30 

*1. Kesinlikle Katılmıyorum,…, 5. Kesinlikle Katılıyorum  R: Ters kodlanmış sorular. 

Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı gibi tüketiciler en yüksek oranda (3,89) “13 yaş ve altı çocuklar ebeveyn 

kontrolü altında izlemesi gereken filmleri kontrolsüz izledikleri için, bu filmlerde tütün, bira ve likör gibi 

markaların isimlerinin kullanımının yasaklanmalı” ifadesine katıldıklarını belirtmişlerdir. Buna karşın 

tüketiciler, hükümetin filmlerde markalı ürünlerin kullanımına düzenleme getirmesi gerektiği konusuna pek 

fazla katılım göstermemişlerdir (2,34). 

Tüketicilerin satın alma niyetlerini belirlemek amacıyla 6 soru sorulmuştur ve alınan cevaplar Tablo 5’de 

verilmiştir. 

Tablo 5. Tüketicilerin Satın Alma Niyetlerine İlişkin Değerlendirmeler 

 Ortalama s.s. 

Filmlerde oyuncuların kullandığı markaları almak isterim. 2,32 1,28 

Filmlerde gördüğüm markalar, satın alma isteğine neden olur. 2,82 1,32 

Filmlerde yerleştirmesi yapılan markaları kullanırım. 2,57 1,25 

Filmlerde yerleştirmesi yapılmış markaları almaya devam ederim.(R) 2,61 1,30 

Popüler filmlerdeki starların kullandığı markaları satın alırım. 2,59 1,34 

Filmlerde sürekli gördüğüm markaları satın alırım. 2,57 1,37 

Genel olarak satın alma niyeti 2,58 1,06 

*1. Kesinlikle Katılıyorum,…, 5. Kesinlikle Katılmıyorum    R: Ters kodlanmış sorular. 

Orijinal ölçekte (reverse) ters sorulan “filmlerde ürün yerleştirmesi yapıldığını gördüğüm markayı 

kullanmayı sürdürürüm” sorusu, bu çalışmada değiştirilerek düz ifadeye dönüştürülmüştür. 

Yukarıdaki tabloya göre en yüksek ortalamaya sahip olan ifade (2,82) “yapılan ürün yerleştirmeler ekranda 

gördüğüm ürünleri satın alma isteği uyandırır” ifadesine aittir. Onu sırası ile (2,61) filmlerde ürün 

yerleştirmesi yapıldığını gördüğüm markayı kullanmayı sürdürürüm, (2,59) popüler filmlerde starların 

kullandığını gördüğüm markaları satın alırım, (2,57) filmlerde uzun süre ve sık aralıklarda gördüğüm 

markaları satın almak isterim ve (2,57) filmlerde gördüğüm markaları kullanmaya başlarım ifadeleri takip 

etmektedir. En düşük ortalamaya ise (2,32) ile “filmlerde gördüğüm markaları satın alırım” ifadesi sahip 

olmuştur. Tüketicilerin satın alma niyetine ilişkin genel değerlendirmeleri nispeten (2,58) düşüktür. Bu veriler 

ışığında ürün yerleştirmenin satın alma niyetinin oluşmasında etkin rol oynamadığı söylenebilir. Bunun 

sebebi ise; ürün yerleştirmenin ülkemizde henüz yeni uygulanmaya başlanan bir faaliyet olmasıdır.  Ürün 

yerleştirme yeni olduğu ve yeterli düzeyde profesyonel bir şekilde uygulanmadığı için tüketicinin satın alma 

niyetinin oluşmasında yeterince etkin değildir. 



E. Kara – Ş. Yapraklı 12/3 (2020) 3273-3290 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3284 

3. 2. İstatistiksel Analizler 

Tablo 6. Satın Alma Niyeti ve Ürün Yerleştirme Arasındaki Regresyon Analizine Ait Model Özeti 

R R2 Düzeltilmiş R2 
ANOVA                          

F değeri 

ANOVA anlamlılık 

düzeyi 
Durbin-Watson 

0,185 0,034 0,033 34,419 0,000 1,563 

Bağımsız Değişkenler:  Ürün Yerleştirme Bağımlı Değişken: Satın Alma Niyeti 

Tablodan da anlaşıldığı üzere kurulan regresyon modeli anlamlıdır (0,000). İlk önce modelin bütünlüğünü 

incelemek gerekir. Modelin bütünlüğü incelenirken ANOVA anlamlılık düzeyine bakılır. Modelimizde 

ANOVA testi anlamlı çıkmıştır (p=0,00<0,01). Daha sonra diğer varsayımlar ele alınmalıdır. Tabloda 

görüldüğü gibi modele ait R kare değeri 0,034 olmaktadır. Bu değerden, ürün yerleştirmenin değişkeninin 

satın alma niyetinin %3,4’ünü açıkladığı anlaşılmaktadır. Değerlendirilmesi gereken diğer bir varsayım ise 

Durbin-Watson kriteridir. Bu varsayım bağımsız değişkenler arasındaki oto korelasyon sapmasını 

göstermektedir. Durbin- Watson değerimiz 1,563 olduğunda modelimize dâhil edilen değişkenler arasında 

oto korelasyon olmadığı düşünülür. Söz konusu Durbin-Watson değeri modelimizde 1,5’ten büyük olduğu 

için oto korelasyon sapması olmamaktadır ve böylece tüm varsayımlar göz önünde bulundurularak modelin 

doğru olduğu sonucuna varılır ve sonraki aşamada değişkenlerin katsayıları incelenir. 

Regresyon analizinde değişkenlere ait katsayılar Tablo 7’da yer almaktadır. 

Tablo 7. Ürün Yerleştirme ile Satın Alma Niyeti Arasındaki Regresyon Katsayıları 

Model 

Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standardize 

Edilmiş Katsayılar t 
Anlamlılık 

Düzeyi (p) 
B Standart Hata Beta 

(sabit) 1,410 0,203  6,961 0,000 

Ürün yerleştirme 0,373 0064 0,185 5,867 0,000 

Bağımsız Değişkenler: Ürün Yerleştirme Bağımlı Değişken: Satın Alma Niyeti 

Tablo7’de görüldüğü gibi sabit değişken ve ürün yerleştirme değişkeni anlamlı çıkmaktadır. Satın alma niyeti 

üzerinde ürün yerleştirmenin anlamlı ve pozitif etkisi bulunmuştur (p<0,05). Sonuçlara göre, ürün 

yerleştirmenin satın alma niyeti üzerinde pozitif etkisinin olduğunu öngören ve çalışmanın temel hipotezi 

olarak kurgulanan H1 hipotezi kabul edilmiştir. Bu sonuçlara göre, bir tüketici ürün yerleştirme tutumları 

olumlu şekilde yükseldikçe ürünlere yönelik satın alma niyeti de artmaktadır. Bu sonuçlar ışığında, ürün 

yerleştirmenin satın alma niyeti üzerinde pozitif etkisinin olduğunu görülmektedir. 

Ürün yerleştirmenin, yapıldığı ortamlar açısından satın alma niyetine etkisinin anlamlı şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü Anova (F) testi yapılmış, elde edilen sonuçlar aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 8. Ürün Yerleştirmenin, Kullanıldığı Ortamlara Göre Satın Alma Niyetine Etkisinin Farklılığını 

Gösteren ANOVA Testi Sonuçları 

 N �̅� s.s. F p Bonferroni 

Sinema Filmleri (1) 117 2,67 1,05 1,910 0,047 5<1; 5<6 

Televizyon Dizileri ve Programları (2) 334 2,55 1,11    

Spor Müsabakaları (3) 64 2,65 1,08    

Roman ve öyküler (4) 31 2,45 1,02    

Video/Bilgisayar Oyunları (5) 36 1,98 1,02    

Haber Programları (6) 111 2,74 1,05    

Şarkı ve Video Klipler (7) 45 2,49 0,82    

Karikatürler, Animasyonlar (8) 30 2,76 0,85    

Reklamlarda Ürün Yerleştirme (9) 152 2,61 1,00    

Diğer İletişim Araçları (10) 55 2,56 1,14    
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Tablo 8’de görüldüğü gibi; ürün yerleştirmenin kullanıldığı ortama göre satın alma niyeti üzerinde anlamlı 

farklılık görülmüştür ( F değeri= 1,910 p=0,047<0,05). Sonuçlara göre, ürün yerleştirmenin kullanıldığı ortama 

göre satın alma niyeti üzerinde anlamlı fark olduğunu ön gören H2 hipotezi, istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olduğundan kabul edilmiştir. Buna göre, Karikatürler ve animasyonlar grubu satın alma niyeti ortalaması 

diğer gruplara göre daha yüksektir. Farkın hangi gruptan kaynaklandığını görebilmek için çoklu karşılaştırma 

testlerinden biri olan Bonferroni testi yapılmıştır. Buna göre sinema filmleri ve haber programları gruplarının 

satın alma niyeti ortalamasının video/bilgisayar oyunları grubundan daha büyük olduğu tespit edilmiştir. 

Cevaplayıcıların ürün yerleştirmeye ilişkin tutumlarının ve satın alma niyetlerinin; gelir düzeyleri, yaşları, 

eğitim düzeyleri ve cinsiyetleri açısından farklılık arz edip arz etmediğini belirlemek amacıyla analizler 

yapılmış ve elde edilen sonuçlar aşağıda tablolar halinde sunulmuştur. 

Tablo 9. Farklı Aylık Gelire Sahip Olan Kişilerin Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tutumlarına İlişkin ANOVA 

Testi Sonuçları 

Aylık Gelir Grubu (₺) N �̅� s.s. F p 

1000 ve altı 499 3,12 0,52 1,448 0,216 

1001-2000 251 3,20 0,57   

2001-3000 120 3,14 0,48   

3001-4000 58 3,17 0,45   

4001 ve üzeri 47 3,06 0,48   
 

Tablo 9’da görüldüğü gibi; farklı aylık gelire sahip olan kişilerin ürün yerleştirmeye karşı tutumları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir (F değeri= 1,448 p=0,216>0,05).  

Tablo 10. Farklı Yaş Gruplarındaki Kişilerin Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tutumlarına İlişkin ANOVA Testi 

Sonuçları 

Yaş Grubu N �̅� s.s. F p 

18-29 555 3,13 0,53 1,201 0,308 

30-39 212 3,19 0,55   

40-49 112 3,08 0,44   

50 ve üzeri 96 3,14 0,49   
 

Tablo 10’da görüldüğü gibi; farklı yaş grubuna sahip olan kişilerin ürün yerleştirmeye karşı tutumları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir (F değeri=1,201 p=0,308>0,05).  

Tablo 11. Eğitim Düzeylerine Göre Kişilerin Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tutumlarına İlişkin ANOVA Testi 

Sonuçları 

Eğitim düzeyleri N �̅� s.s. F p Bonferroni 

İlkokul mezunu (1) 94 3,10 0,58 4,102 0,001 3<5; 4<5 

Ortaokul mezunu (2) 110 3,14 0,59    

Lise mezunu (3) 368 3,10 0,53    

Ön lisans mezunu (4) 122 3,05 0,48    

Lisans mezunu (5) 238 3,26 0,49    

Yüksek lisans/doktora mezunu (6) 43 3,20 0,43    

Tablo 11’de görüldüğü gibi; farklı eğitim düzeylerine sahip olan kişilerin ürün yerleştirmeye karşı tutumları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür (F değeri= 4,102 p=0,001<0,05). Sonuçlara göre, farklı 

eğitim düzeylerine sahip olan kişilerin ürün yerleştirmeye karşı tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark olduğunu ön gören H3 hipotezi, kabul edilmiştir. Buna göre lisans mezunu olan grubun ürün 

yerleştirmeye karşı tutum ortalaması diğer gruplara göre daha yüksektir. Farkın hangi gruptan 

kaynaklandığını görebilmek için çoklu karşılaştırma testlerinden biri olan Bonferroni testi yapılmıştır. Buna 

göre lisans mezunu olan grubun ürün yerleştirmeye karşı tutum ortalamasının lise, ön lisans mezunu 

gruplardan daha büyük olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 12. Eğitim Düzeylerine Göre Kişilerin Satın Alma Niyetlerine Yönelik Görüşlerine İlişkin ANOVA 

Testi Sonuçları 

Eğitim düzeyleri N �̅� s.s. F p Bonferroni 

İlkokul mezunu (1) 94 2,70 1,10 3,529 0,004 2<5 

Ortaokul mezunu (2) 110 2,33 1,05    

Lise mezunu (3) 368 2,52 1,03    

Ön lisans mezunu (4) 122 2,50 1,07    

Lisans mezunu (5) 238 2,74 1,04    

Yüksek lisans/doktora mezunu (6) 43 2,85 1,13    
 

Tablo 12’de görüldüğü gibi; farklı eğitim düzeylerine sahip olan kişilerin satın alma niyetleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür (F değeri= 3,529 p=0,002<0,05). Sonuçlara göre farklı eğitim 

düzeylerine sahip kişilerin satın alma niyetlerinde anlamlı bir farklılık olduğundan H4 hipotezi kabul 

edilmiştir. Buna göre yüksek lisans/doktora mezunu olan grubun satın alma niyeti ortalaması diğer gruplara 

göre daha yüksektir. Farkın hangi gruptan kaynaklandığını görebilmek için çoklu karşılaştırma testlerinden 

biri olan Bonferroni testi yapılmıştır. Buna göre lisans mezunu olan grubun satın alma niyeti ortalamasının 

ortaokul mezunu gruptan daha büyük olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 13. Cinsiyetlere Göre Kişilerin Ürün Yerleştirmeye Yönelik Görüşlerine İlişkin t Testi Sonuçları 

Cinsiyet N �̅� s.s. t p 

Kadın 379 3,15 0,54 0,400 0,689 

Erkek 596 3,14 0,51   

 

Tablo 13’de görüldüğü gibi; cinsiyet değişkeni ile ürün yerleştirmeye yönelik tutumlar arasında anlamlı fark 

olmadığı tespit edilmiştir (t değeri=0,400 p=0,689>0,05). Sonuçlara göre, cinsiyet açısından ürün yerleştirmeye 

yönelik tutumlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığından H5 hipotezi reddedilmiştir.  

Tablo 14. Cinsiyetlere Göre Kişilerin Satın Alma Niyetlerine Yönelik Görüşlerine İlişkin t Testi Sonuçları 

Cinsiyet N �̅� s.s. t p 

Kadın 379 2,70 1,06 2,811 0,005 

Erkek 596 2,51 1,05   

Tablo 14’de görüldüğü gibi; erkek ve kadınların satın alma niyetleri arasında anlamlı fark olduğu tespit 

edilmiştir (t değeri=2,811 p=0,003<0,05). Sonuçlara göre, cinsiyet açısından satın alma niyetleri arasında 

anlamlı bir farklılık olduğunu öngören H6 hipotezi kabul edilmiştir. Kadınların satın alma niyeti ortalaması 

erkeklere göre daha yüksektir. Yapılan ürün yerleştirme faaliyetleri kadınlarda daha çok satın alma niyetine 

dönüşmektedir. 

Tablo 15.  Model Değişkenlerine İlişkin Korelasyon Katsayıları 

Değişkenler Ürün Yerleştirme 

 Satın Alma Niyeti 
r p 

0.185 0.000 

Araştırma değişkenleri ürün yerleştirmeye yönelik tutum ve satın alma niyeti arasındaki ilişkilerin incelendiği 

Pearson korelasyon analizine bakılmıştır. Bu sonuçlara göre; ürün yerleştirme değişkeni ile satın alma niyetine 

ilişkin tutumlar arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (r=0,185; p=0,000<0,05).  

Sonuç ve Tartışma 

Günümüzün rekabetçi koşulları ve pazarlama iletişiminin gelişerek bütünleşik pazarlamaya doğru geçiş 

yapmasıyla birlikte, tüketicilerin maruz kaldıkları reklam mesajı sayısı gittikçe artmakta ve reklam 

mesajlarının tüketiciye iletildiği mecralar her geçen gün çeşitlenmektedir. Diğer pazarlama iletişimi 
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elemanlarına göre daha yeni sayılabilecek olan ürün yerleştirme uygulamaları ile birlikte reklam verenler, 

hem tüketicilere reklam mesajlarını gelenekselleşmiş reklam alanları dışında gösterme fırsatı bularak 

tüketicilerin bu mesajlardan kaçınma olasılıklarını azaltmışlar, hem de tüketicilere bu mesajları daha doğal bir 

şekilde iletmenin yollarını bulmuşlardır. Bu araştırmada Kahramanmaraş ilindeki 1.150 tüketici üzerinde 

anket yapılmış, eksik ve hatalı doldurulan anketlerin elenmesi sonucu 975 anket değerlemeye alınmıştır. 

Tüketicilerin ürün yerleştirmeye yönelik tutumlarını belirlemek için ürün yerleştirme ölçeği kullanılmış ve 30 

soru sorulmuştur. Bu sorulara ait ortalama ve standart sapma sonuçlarına göre en yüksek ortalamaya sahip 

olan maddesel ifade “13 yaş ve altı çocuklar ebeveyn kontrolü altında izlemesi gereken filmleri kontrolsüz 

izledikleri için, bu filmlerde tütün, bira ve likör gibi markaların isimlerinin kullanımı yasaklanmalı” maddesi 

olmuştur. En düşük ortalamaya sahip olan soru ise “hükümet filmde markalı ürünlerin kullanımına düzeltme 

getirmeli” maddesi olmuştur. Bu sonuçlar tüketicilerin çocukların gelişimi ve etik konular bakımından 

duyarlılığa sahip olduklarını göstermektedir. Tüketicilerin ürün yerleştirmeye ilişkin tutumlarının genel 

ortalamasının (3,00) yüksek olmadığı ifade edilebilir. 

Otuz maddeyle ölçülen ürün yerleştirmeye tutumların hangi boyutlardan (faktörlerden) oluştuğunu 

belirlemek için keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Ölçekte toplam altı faktör belirlenmiştir. Söz konusu 6 

faktör toplam varyansın %53,406’sını açıklamaktadır. Belirlenen faktörler, denetim, reklam, etik, beğeni, etki 

ve gerçeklik faktörleridir. Toplam varyansı en az açıklayan faktör gerçeklik faktörü olurken, varyansı en 

yüksek açıklayan faktör ise, denetim faktörünün olduğu tespit edilmiştir. Ürün yerleştirme maddelerinden en 

yüksek ortalama “13 yaş ve altı çocuklar ebeveyn kontrolü altında izlemesi gereken filmleri kontrolsüz 

izledikleri için, bu filmlerde tütün, bira ve likör gibi markaların isimlerinin kullanımı yasaklanmalı” 

maddesine aittir. Çıkan bu sonuçlar ışığında tüketicilerin ürün yerleştirmenin etik boyutu bakımından duyarlı 

oldukları ifade edilebilir. 

Tüketicilerin satın alma niyetlerini belirlemek için 6 soru sorulmuştur. Bu sorulara ait ortalama ve standart 

sapmalara göre; en yüksek ortalamaya sahip olan ifade “Yapılan ürün yerleştirmeler ekranda gördüğüm 

ürünleri satın alma isteği uyandırır” maddesidir. Bu sonuçlara göre, ekranda yapılan ürün yerleştirme 

faaliyetlerinin tüketicinin satın alma niyetinde etkili olduğu söylenebilir. 

Araştırma modeline göre; tüketicilerin satın alma niyetlerinin, ürün faaliyetleri tarafından etkilendiği 

yönündeki araştırma hipotezi test edilmiştir. Bu etkileşimin incelenmesi için regresyon analizi kullanılmıştır. 

Yapılan regresyon analizinden elde edilen sonuçlar modeli desteklemiştir. Satın alma niyeti üzerinde ürün 

yerleştirme faaliyetlerinin anlamlı ve pozitif etkisi bulunmuştur. Bu sonuca göre;  yapılan ürün yerleştirme 

çalışmalarının tüketicilerin satın alma niyetlerini artırdığı söylenebilir. Elde edilen bu sonuçtan hareketle, 

hedef tüketici kitlesinin satın alma niyetlerini etkilemek isteyen firmaların ürünlerini seyredebilecekleri dizi, 

eğlence programı, film vb. gibi yapımlara yerleştirmeleri önerilebilir. Şöyle ki; bu tür yapımları izleyen 

tüketicinin zihninde yerleştirmesi yapılan ürüne dair fikir oluşacak ve buda satın alma niyetini geliştirecektir.  

Ürün yerleştirmenin kullanıldığı ortama göre satın alma niyeti üzerinde anlamlı farklılıklar gösterdiğine dair 

araştırma hipotezi test edilmiştir. Elde sonuçlara göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Buna göre, televizyon 

dizi ve programlarına yapılan ürün yerleştirmenin satın alma niyeti üzerinde en etkili mecra olduğu 

belirlenmiştir. Televizyon dizi ve programlarını sırası ile reklamlarda yapılan yerleştirme, sinema 

filmlerindeki yerleştirmeler ve haber programlarında yapılan yerleştirmeler takip etmektedir. En düşük etkiye 

ise tiyatro ve opera eserlerinde yapılan yerleştirmenin sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, 

tüketiciye ulaşmada ürün yerleştirmeyi kullanacak olan firmaların tüketicinin satın alma niyetine etkisi 

yüksek olan mecraları kullanmaları tavsiye edilebilir. 

Araştırmaya katılan tüketicilerden farklı gelire sahip olan kişilerin ürün yerleştirmeye karşı tutumları arasında 

anlamlı farklılık olup olmadığı araştırılmış, farklı gelir düzeylerine sahip kişilerin ürün yerleştirmeye karşı 

tutumlarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Yine elde edilen sonuçlara göre; farklı yaş grubuna 

sahip olan kişilerin ürün yerleştirmeye karşı tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

görülmemiştir. Tüketicilerin yaş grupları değişse de ürün yerleştirmeye karşı tutumları anlamlı olarak 

değişmemektedir. Elde edilen diğer sonuçlardan biriside; farklı eğitim düzeylerine sahip olan kişilerin ürün 

yerleştirmeye karşı tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir. Bu sonuca göre, 

eğitim düzeyleri değiştikçe kişilerin ürün yerleştirmeye karşı tutumları anlamlı şekilde değişmemektedir. 
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Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre farklı eğitim düzeylerine sahip olan kişilerin satın alma niyetlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür. Bu sonuçlara göre, eğitim düzeyleri değiştikçe kişilerin ürün 

yerleştirmeye karşı tutumlarının da değiştiğini söyleyebiliriz. Cinsiyet açısından ile ürün yerleştirmeye ilişkin 

tutumlar arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, kadın ve erkek katılımcıların ürün 

yerleştirmeye ilişkin tutumları arasında fark bulunmamaktadır. Yine elde edilen diğer bir sonuç ise; cinsiyet 

açısından satın alma niyetleri arasında anlamlı fark olduğudur. Kadın tüketicilere yönelik ürün yerleştirme 

faaliyetlerinin satın alma davranışına dönüşme oranı daha yüksektir. Bu sonuçlara göre; reklamcıların veya 

firma sahiplerinin kadınlara yönelik program, dizi ve filmlerde yerleştirme yapması tavsiye edilebilir. Erkek 

tüketicilerin ise ürün yerleştirme faaliyetleri ve satın alma niyetlerine yönelik araştırma yapılarak, satın alma 

niyetlerini etkileyen etkenler tespit edilip bu yönde faaliyetler gerçekleştirilebilinir. 

Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelendiği korelasyon analizi sonuçlarına göre; ürün yerleştirme 

ile satın alma niyetine ilişkin tutumlar arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Ürün yerleştirme faaliyetlerine yönelik olumlu tutumlar arttıkça, satın alma niyeti de artmaktadır. Ürüne 

ilişkin olumlu tutumların oluşması için ürün yerleştirmenin doğru hedef kitleye, doğru program, doğru dizi 

ve filmde ulaşması gerekir. Doğru bir yerleştirme için doğru yer (film, dizi, klip, opera vs.) yeterli 

olmayacaktır. Tüketiciye doğru zaman ve doğru kişilerle ulaşılması gerekmektedir. Ürün yerleştirme 

faaliyetlerinde hedeflenen etkinin sağlanması için, faaliyet bütüncül olarak ele alınmalıdır. Faaliyetin tüm 

safhaları hedef kitleye uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Doğru yapılan ürün yerleştirme satın alma 

niyetini etkileyecek ve tüketiciyi harekete geçirecektir.     

Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara göre firmalara şu önerilerde bulunulabilir: Kullanılan diğer 

pazarlama iletişimi elemanlarına göre daha yeni sayılabilecek olan ürün yerleştirme uygulamaları ile reklam 

verenler; hem tüketicilere reklam mesajlarını gelenekselleşmiş reklam alanları dışında gösterme fırsatı 

bularak, tüketicilerin bu mesajlardan kaçınma olasılıklarını azaltmış, hem de tüketicilere bu mesajları daha 

doğal bir şekilde iletmenin yollarını bulmuşlardır. Ulusal ve uluslararası firmalar reklam ve tüketici 

davranışlarındaki bu değişimleri göz önünde bulundurarak tüketicilerin tercih ettikleri mecralardan (TV 

programı, sinema vb. gibi) yaptıkları ürün yerleştirme vasıtası ile ürünlerinin reklamlarını yapabilirler, 

markaların tanınırlığını, görünürlüğünü ve hafızada kalıcılığını yükseltebilirler. Bu yerleştirme çalışmaları 

yapılırken yerleştirmenin gerçekçi ve profesyonel olmasına dikkat edilmesi gerekir. Böylece reklamlardan 

kaçan tüketiciler yakalanmış olacaktır. 

Çalışma değişken, yöntem ve değişken gibi çeşitli kısıtlamalar altında yapılmıştır. Bu çalışma, 

Kahramanmaraş’ta bulunan katılımcılardan oluşmaktadır. Elde edilen veriler büyük oranda tesadüfilik 

özelliği ve normal dağılım gösterse de örneklem olarak sadece Kahramanmaraş’ın kullanılması kısıtlardan 

biridir. Buradan hareketle gelecekteki çalışmalar için örneklemin daha geniş bir saha seçilmesi önerilebilir. 

Literatürde ürün yerleştirmeyi etkileyen ve ürün yerleştirmenin etki ettiği birçok değişken bulunmaktadır. 

Çalışmamızda ürün yerleştirmenin satın alma niyetine etkisi, kullanıldığı ortamlar bakımından incelenmiştir. 

Gelecek çalışmalarda ürün yerleştirmeye etki eden ve yerleştirmenin etki ettiği diğer faktörlerin araştırılması 

tavsiye edilebilir. 

Ayrıca, satın alma niyetine ve ürün yerleştirmeye yönelik tutumlar üzerine yapılan çalışmalarda Türkiye’deki 

tüketiciler ile diğer ülkelerde yaşayan tüketiciler arasında kültürler arası karşılaştırmaların yapılması da 

literatüre katkı sağlayabilecektir. Ayrıca ürün yerleştirme üzerine sektörel mukayese çalışmaları da 

önerilebilir. 
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