
  
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH - TURK

Yıl / Year
Cilt / Volume
Sayı / Issue

:
:
:

2021
13
1

ISSN: 1309 - 0712

isarder.org & isarder.com

I S L E T M E  A R A S T I R M A L A R I  D E R G I S I
. . .
, ,



İşletme Araştırmaları Dergisi            /2021/      Journal of Business Research-Türk 

İİŞŞLLEETTMMEE		AARRAAŞŞTTIIRRMMAALLAARRII		DDEERRGGİİSSİİ		
Journal	of	Business	Research	-	Türk	

 
ISSN: 1309-0712 

 
Cilt:	13																												Sayı:1	 2021	 Vol.13																													No.1	

 

 
www.isarder.org / www.isarder.com 

 

 
DERGİ	HAKKINDA	
	
İşletme	 Araştırmaları	 Dergisi	 (Journal	 of	
Business	 Research-Türk)	 online	 yayın	 yapan	
hakemli	bir	akademik	dergidir.	Dergide	işletme	
alanında	 araştırma	 makaleleri	 yayınlanmak-
tadır.	Dergi	yılda	dört	kez	yayınlanır.	Makaleler	
Türkçe	 ve	 İngilizce	 olarak	 sunulabilir.	 İşletme	
Araştırmaları	 Dergisine	 farklı	 kurum	 ve	
ülkelerden	 gönderilen	 makaleler	 biçim	 ve	
içerik	 yönünden	 yayın	 kurulu	 tarafından	
incelendikten	 sonra	 hakemlere	 gönderilir.	
Makaleler	 American	 Psychological	 Association	
(APA)’da	 belirtilen	 kurallara	 göre	
hazırlanmalıdır.		

	

ABOUT	THIS	JOURNAL	
	
Journal	 of	 Business	 Research-Türk	 is	 an	
academic,	 refereed	 and	 online	 journal	
publishing	 research	 articles	 in	 the	 field	 of	
business	 administration.	 The	 journal	 is	
published	 four	 times	a	year.	The	articles	 to	be	
submitted	 should	 be	 in	 Turkish	 or	 English.	
Journal	of	Business	Research	welcomes	articles	
from	 different	 institutions	 and	 countries.	 All	
manuscripts	 submitted	 to	 the	 Journal	 of	
Business	Research	 is	sent	 to	 the	referees	after	
the	 initial	 review	 of	 the	 editorial	 board	 with	
respect	to	formatting	and	content.	Manuscripts	
must	be	submitted	in	accordance	with	the	style	
of	 writing	 specified	 in	 the	 book	 of	 “The	
Publication	 Manual	 of	 the	 American	
Psychological	Association.	

	

 
GENEL	YAYIN	YÖNETMENİ	/	EDITOR	IN	CHIEF	

Dr.	Melih	TOPALOĞLU	dergi@isarder.org	
	
	

EDİTÖRLER	KURULU	/	BOARD	OF	EDITORS	
Ali	Akdemir,	Ph.D,	Stratejik	Yönetim	ve	Örgütsel	Davranış,	Arel	Üniversitesi	

Burhan	Çil,	Ph.D,	İşletmecilikte	Araştırma	Yöntemleri,	İstanbul	Gelişim	Üniversitesi	
Elbeyi	Pelit,	Ph.D,	Stratejik	Yönetim	ve	Örgütsel	Davranış,	Afyon	Kocatepe	Üniversitesi	

Hakan	Koç,	Ph.D,	Stratejik	Yönetim	ve	Örgütsel	Davranış,	Ankara	Hacı	Bayram	Veli	Üniversitesi	
Halil	Ülker,	Ph.D,	Stratejik	Yönetim	ve	Örgütsel	Davranış,	Atılım	Üniversitesi	

Harun	Demirkaya,	Ph.D,	Stratejik	Yönetim	ve	Örgütsel	Davranış,	Kocaeli	Üniversitesi	
İrfan	Yazcıoğlu,	Ph.D,	Muhasebe,	Finansman	ve	Bankacılık,	Ankara	Hacı	Bayram	Veli	Üniversitesi	

Mithat	Üner,	Ph.D,	Uluslararası	İşletmecilik,	Atılım	Üniversitesi	
Seyhan	Çil,	Ph.D,	Muhasebe,	Finansman	ve	Bankacılık,	Ankara	Hacı	Bayram	Veli	Üniversitesi	

Pars	Şahbaz,	Ph.D,	Pazarlama	ve	Girişimcilik,	Ankara	Hacı	Bayram	Veli	Üniversitesi	
	

İLETİŞİM	KOORDİNATÖRÜ	/	COMMUNICATIONS	
Orhan	SAĞÇOLAK	info@isader.org	

	
ABSTRACTING	&	INDEXING	

EBSCO	Business	Source	Corporate	Plus	
ULAKBİM	Sosyal	Bilimler	Veri	Tabanı	(TR	Dizin)	

DOAJ	Directory	of	Open	Access	Journals	
Central	and	Eastern	European	Online	Library	(CEEOL)	

Contemporary	Science	Association	(CSA)	
International	Scientific	Indexing	(ISI)	

Global	Impact	Factor	(GIF)		
J-Gate		



İşletme Araştırmaları Dergisi            /2021/      Journal of Business Research-Türk 

HAKEM KURULU   /   BOARD OF REFEREES 
 

Ahmet	TAYFUN	 Ankara	Hacı	Bayram	Veli	University	 Turkey	

Alptekin	SÖKMEN	 Ankara	Hacı	Bayram	Veli	University	 Turkey	

Aslı	TAŞÇI	 University	of	Florida	 USA	

Arzu	KILIÇLAR	 Ankara	Hacı	Bayram	Veli	University	 Turkey	

Aydın	KARAPINAR	 Ankara	Hacı	Bayram	Veli	University	 Turkey	

Azize	TUNÇ	 Ankara	Hacı	Bayram	Veli	University	 Turkey	

Badar	Alam	Iqbal	 Monarch	University	 Switzerland	

Cahit	GÜRAN	 Hacettepe	University	 Turkey	

Cemal	İNCE	 Gaziosmanpaşa	University	 Turkey	

Çağatay	ÜNÜSAN	 KTO	Karatay	University	 Turkey	

Dilaver	TENGİLİMOĞLU	 Atılım	University	 Turkey	

Elbeyi	PELİT	 Afyon	Kocatepe	University	 Turkey	

Evren	GÜÇER	 Ankara	Hacı	Bayram	Veli	University	 Turkey	

Gazi	UÇKUN	 Kocaeli	University	 Turkey	

Güler	SAĞLAM	ARI	 Ankara	Hacı	Bayram	Veli	University	 Turkey	

Harun	DEMİRKAYA	 Kocaeli	University	 Turkey	

Hüseyin	YILMAZ	 Uşak	University	 Turkey	

Kamil	YAĞCI	 Pamukkale	University	 Turkey	

Kurtuluş	KARAMUSTAFA	 Erciyes	University	 Turkey	

Kurban	ÜNLÜÖNEN	 Gazi	University	 Turkey	

Ionel	BOSTAN	 Al.	I.	Cuza	University	 Romania	

Malyadri	PACHA	 Osmania	University	 India	

M.	Mithat	ÜNER	 Atılım	University	 Turkey	

Mehmet	ARSLAN	 Ankara	Hacı	Bayram	Veli	University	 Turkey	

Muhammad	AKRAM	 University	of	Poonch	 Pakistan	

Muhammad	ZIA-UR-REHMAN	
National	University	of	Modern	
Languages	

Pakistan	



İşletme Araştırmaları Dergisi           /2021/      Journal of Business Research-Türk 

Nebojsa	Pavlovic	 High	school	“Djura	Jaksic”,	Raca	 Serbia	

Noor	Mohammad	 Multi	Media	University	 Malaysia	

Oktay	EMİR	 Anadolu	University	 Turkey	

Orhan	İÇÖZ	 Yaşar	University	 Turkey	

Peide	Liu	 Shandong	Economic	University	 China	

Rafikul	ISLAM	
International	Islamic	University	
Malaysia	

Malaysia	

Recai	M.	YÜCEL	 University	at	Albany	New	York	 USA	

Reynaldo	Gacho	SEGUMPAN	 Universiti	Utara	Malaysia	 Malaysia	

Selahattin	TOGAY	 Ankara	Hacı	Bayram	Veli	University	 Turkey	

Sedat	YÜKSEL	 College	of	Applied	Sciences	 Umman	

Selma	UYGUR	 Ankara	Hacı	Bayram	Veli	University	 Turkey	

Subbash	C.	SHARMA	 Jai	Narain	Vyas	University	 India	

Ülkü	YÜKSEL	 The	University	of	Sydney	 Australia	

Vinod	Kumar	SINGH	 Gurukul	Kangri	University	 India	

Yasin	KELEŞ	 Ondokuz	Mayıs	University	 Turkey	

Zeynep	ASLAN	 Nevşehir	Hacı	Bektaş	Veli	University	 Turkey	



İşletme Araştırmaları Dergisi         iv           Journal of Business Research-Turk 

İŞLETME	ARAŞTIRMALARI	DERGİSİ	
Journal	of	Business	Research	-	Türk	

ISSN: 1309-0712 

Cilt.13	 Sayı.1	 		2021	 Vol.13	 No.1	

www.isarder.org / www.isarder.com 

Hakem Kurulu (Editorial Board) ………………………………..…………………..…......... 
İçindekiler (Contents) ………………………………...…...………………………...…....….. 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Orta Düzey Yöneticilerin Stratejilerin Uygulanmasındaki Rolü: Bilişsel, Sosyal ve 
Duygusal Öncüller (The Role of Middle Managers in Strategy Implementation: 
Cognitive, Social and Emotional Antecedents) 
Nüfer Yasin ATEŞ …………………………………………………………………………..…. 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Kozmetik Zincir Mağazalarda Etnografik Kullanıcı Deneyimleri: Heyecan Veren, 
Aranan Bulunulan, Öylesine Uğranılan 
(Ethnographic User Experiences At Cosmetic Chain Shops: Exciting, I Find What I 
Am Looking For, And Just Stopped By) 
Mustafa Şeref AKIN ..……………………………………………………………………....…. 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Teknolojik İnovasyona Yönelik Uyumda Tüketici Yenilikçiliğinin Rolü: 
Algılanan Değerin Aracı Etkisi 
(The Role of Consumer Innovativeness in Adoption to Technological Innovation: 
Mediating Effect of Perceived Value) 
Emine ŞENBABAOĞLU DANACI, Nurettin PARILTI ………………………………....…. 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Sosyal Zekâ ve İçsel Motivasyonun Ar-Ge Performansına Etkisi: Ar-Ge 
Merkezleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma  
(The Effect of Social Intelligence and Intrinsic Motivation on R&D Performance: A 
Study on R&D Department Employees) 
Coşkun CEBECİ, Rıfat KAMAŞAK ……………………………………………………....…. 

Araştırma Makalesi/Research Article 
İmalat İşletmelerinin Sürdürülebilir Süreç İnovasyonu (SSİ) Faaliyet ve 
Sonuçlarının PLS-SEM ile Değerlendirilmesi 
(The Evaluation of Sustainable Process Innovation (SPI) Activities and Results in 
Manufacturing Organization via PLS-SEM) 
Eyüp ÇALIK ………………………….……………………………………………………....….

Research Article 
Hindrance Stressors, Career Plateau, Work-Related Depression and 
Emotional Exhaustion among Flight Attendants 
Homayoun Pasha SAFAVI, Mona BOUZARI, Taraneh FOROUTAN ……….………....….

..........…......i-iii 

..................iv-xi 

…………….1-12 

..............13-28 

..............29-46 

..............47-66 

..............67-82 

..............83-99 



Cilt.13																											Sayı.1	 		2021	 Vol.13																												No.1	
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                       Journal of Business Research-Turk 

  
v 

Research Article 
Testing BIST for Equity Return Anomalies using ARDL Model 
Tuna Can GÜLEÇ ………………………………………………………………………………. 
 
Research Article 
The Effect of Employee Engagement on Individual Performance: A Case Study 
Kadir AKTAŞ, Erman KILINÇ, Edip DOĞAN ………………………………………………. 
 
Research Article 
Financial Policies of European Union Countries Regarding the Tourism Industry 
in COVID-19 Process 
Ümit ŞENGEL, Mustafa Kenan ERKAN ……...………………………………………………. 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Koronavirüs (COVID-19) Salgın Sürecinde Evden Çalışma ile İşten Ayrılma 
Niyeti Arasındaki İlişkide İş Yaşamı Kalitesinin Aracı Rolü 
(The Mediating Role of Quality of Work Life in the Relationship between Working 
from Home during the Coronavirus (COVID-19) Outbreak Process and Intention to 
Leave) 
Ferhat AYYILDIZ, Duygu İrem ÇAM, Yasemin KUŞ ……………………………….………… 
 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Duygusal Emek Davranışı ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Örgütsel 
Özdeşleşmenin Aracılık Etkisi (The Relationship Between Emotional Labor 
Behavior and Burnout: The Mediating Effect of Organizational Identification)  
Seval AKSOY KÜRÜ ……………………………………………………………………………… 
 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Konya’da Faaliyet Gösteren 5 Yıldızlı Otel Yöneticilerinin Gelir Yönetimine 
Bakışları (Overviews of 5 Starred Hotels’ Managers Which Operate in Konya on 
Revenue Management) 
Semih BÜYÜKİPEKCİ, İslam İSLAMZADE …………………………………………………. 
 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Otel İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati Üzerine Bir Çalışma 
(Analysis of Customer Satisfaction and Loyalty in Hotel Establishments) 
Hüseyin PAMUKÇU, İbrahim GÜNDOĞDU …..……………………………………………. 
 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Ankara İlinde Bölge Müdürlüğü Bulunan Sigorta Şirketleri Çalışanlarının 
Örgütsel Bağlılığının Örgütsel Vatandaşlık Davranışına ve Lider-Üye 
Etkileşimine Etkisi (The Effect of Organizational Commitment of Employees of 
Insurance Companies with Regional Directorates in Ankara on Organizational 
Citizenship Behavior and Leader-Member Exchange) 
İbrahim GÖRMÜŞ, Kadir ÖZER ……………..……………………………………………….. 
 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Çalışma Yaşamında X ve Y Kuşağının Motivasyonunu Etkileyen Faktörler 
Üzerine Nitel Bir Araştırma (A Qualitative Research on Factors Affecting the 
Motivation of Generations X and Y in Business Life) 
Ebru YILDIZ  ……………………..……………..……………………………………………….. 
 
 

 
 

..............100-111 
 
 
 

..............112-122 
 
 
 
 

..............123-135 
 
 
 
 
 
 
 

..............136-149 
 
 
 
 
 

..............150-175 
 
 
 
 
 

..............176-191 
 
 
 
 

..............192-201 
 
 
 
 
 
 
 

..............202-215 
 
 
 
 
 

..............216-234 
 
 



Cilt.13																											Sayı.1	 		2021	 Vol.13																												No.1	
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                       Journal of Business Research-Turk 

  
vi 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Katılım Bankaları Kar Payı Oranlarını Etkileyen Faktörler: Mevduat Faiz Oranları 
ve Kar Payı Oranlarının Yakınlığıyla İlgili Bir Değerlendirme 
(Factors Affecting Participation Banks’ Profit Share Rates: an Assessment of the 
Proximity of the Deposit Interest Rates and Profit Share Rates) 
Mehmet Kemalettin ÇONKAR, Halilibrahim GÖKGÖZ …………………………………….. 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Sektörel Ağ Analizi: Huğlu-Üzümlü Av Tüfeği Sanayisi Üzerine Bir Saha 
Araştırması (Sectorial Network Analysis: A Field Study on Huğlu-Üzümlü Shotgun 
Industry) 
Vildan GÜLPINAR DEMİRCİ, Fatma DİKKAYA ………………………………………….. 
 

Araştırma Makalesi/Research Article 
COVID-19 Küresel Salgın Sürecinin İşletmelerin Teknik Yenilik Faaliyetlerine 
Yansımaları: Patent Başvuruları Üzerine Bir Araştırma 
(Reflections of the COVID-19 Pandemic on Technical Innovation Activities of 
Businesses: A Research on Patent Applications) 
Ali Rıza KÖKER, Hale ALAN …………………….………………………………………….. 
 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Örgüt İkliminin Çalışan Memnuniyetine Etkisi: İlkokul Örneği  
(The Impact of Organizational Climate on Employee Satisfaction: The Example of 
Primary School) 
Baran Barış YILDIZ …………..…………………….………………………………………….. 
 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Sanal Kaytarma: Ankara’da Bulunan A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir 
Araştırma (Cyberloafing: A Research on Group A Travel Agencies in Ankara) 
Mahmut EFENDİ, Funda ODUNCUOĞLU …….………………………………………….. 
 

Araştırma Makalesi/Research Article 
İş Performansı Belirleyicilerinden Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel 
Sapma Davranışı ve Görev Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
(Investigation of The Relationship between Organizational Citizenship Behavior, 
Organizational Deviation Behavior and Task Performance among Job Performance 
Determinants) 
Kültigin AKÇİN …….…………………………………………………………………………. 
 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Lider-Üye Etkileşimi ve Yenilikçi Davranış İlişkisinde Personel Güçlendirmenin 
Aracılık Etkisi (The Mediating Effect of Employee Empowerment on The 
Relationship Between Leader-Member Exchange and Innovative Behavior) 
Mehmet BİÇER …….………………………………………………………………………..…. 
 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Çalışmaya Tutkunluğun İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde İş Tatmininin Aracılık 
Rolü: Özel Okul Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma  
(The Mediator Role of Job Satisfaction in the Impact of Job Engagement on Intent to 
Leave: A Research on Private School Teachers) 
Hüseyin BOZ  …….………………………………………………………………..………..…. 
 
 

 
 
 
 
 

..............235-251 
 
 
 
 
 

..............252-266 
 
 
 
 
 
 

..............267-280 
 
 
 
 
 

..............281-303 
 
 
 
 

..............304-316 
 
 
 
 
 
 
 

..............317-329 
 
 
 
 
 

..............330-342 
 
 
 
 
 
 

..............343-358 
 
 



Cilt.13																											Sayı.1	 		2021	 Vol.13																												No.1	
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                       Journal of Business Research-Turk 

  
vii 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Yerel Yazındaki “İşe Angaje Olma Makaleleri”nin Sosyal Ağ Analizi İle 
İncelenmesi (Examining “Work/Employee/Job Engagement Articles” in Domestic 
Literature by Social Network Analysis) 
F. Nazlı SAYĞAN YAĞIZ ………..…………………………………………………………… 
 

Research Article 
The Impact of Conscious Awareness and Consumer Uniqueness on Consumer 
Ethnocentrism and Demographics Comparisons 
Esra ÖZKAN PİR ………..………..…………………………………………………………… 
   
Araştırma Makalesi/Research Article 
Dışa Dönük Kişilik Özelliğinin Grup Uyumu Üzerine Etkisi: Hakkâri’deki Özel 
Güvenlik Personeli Üzerinde Bir Araştırma (Effect of Extroversionist Personality 
Trait on Group Cohesion: A Study on Private Security Staff in Hakkâri)  
Hava YAŞBAY KOBAL, Savaş ŞİMŞEK ……………………………………………………… 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
İşletmelerde Bilgi Teknolojileri Kullanımının Çalışanların Motivasyonu Üzerine 
Etkisi: Kobiler Üzerinde Bir İnceleme  (The Effect of Use of Information 
Technologies in Businesses on Employee Motivation: A Study on  Medium Sized 
Industrial Enterprises)  
Nuran VARIŞLI ……………………………………………………...………………………… 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Y Kuşağı Davranışlarının Kariyer Yönetimi Üzerindeki Etkisi: İstanbul Avrupa 
Yakasında Golf Sektöründe Bir Araştırma1 
(Effect of the Y Generation Behaviours on the Career Management: A Research in the 
Golf Sector on The European Side of Istanbul) 
Mehmet Emin OKUR, Yeşim ÖZ …………………………………...………………………… 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Otel Oda Fiyatlarını Açıklamada Makine Öğrenmesi Algoritmalarının 
Kıyaslanması (Comparison of Machine Learning Algorithms in Explaining of Hotel 
Room Prices) 
Yılmaz AĞCA ………………………………………………………...………………………… 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Algılanan Örgütsel Destek ve Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi: Mersin İlinde Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma 
(Investigation of the Relationship Between Perceived Organizational Support and 
Affective Commitment: A Research on Bank Employees in Mersin Province) 
Ferah KEKLİK OKUL ………………………………………………...…………………..…… 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Gray’in Muhasebe Değerleri Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme 
(An Empiric Assesment on The Accounting Values of Gray) 
Mehmet YÜCENURŞEN, Mustafa KARAKUŞ …………………...…………………..….… 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Covid 19 Salgınının Turistik Restoranlara Etkisi Üzerine Nitel Bir Çalışma 
(A Qualitative Study on the Effect of the Covid 19 Outbreak on Touristic Restaurants) 
Senem ETYEMEZ, Ebru KEMER …………………………………...…………………..….… 
 

 
 
 
 

..............359-374 
 
  
 
 

..............375-393 
 
  
 
 
 

..............394-409 
 
 
 
 
 
 

..............410-429 
 
 
 
 
 
 

..............430-449 
 
  
 
 
 

..............450-463 
 
  
 
 
 
 

..............464-480 
 
 
  
 

..............481-492 
 
  
 
 

..............493-503 
 



Cilt.13																											Sayı.1	 		2021	 Vol.13																												No.1	
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                       Journal of Business Research-Turk 

  
viii 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Satış Elemanlarının Satış Müzakere Becerilerinin Algılanan Satış Performansı 
Üzerindeki Etkileri 
(The Effects of Negotiation Skills of Salespeople on Perceived Sales Performance) 
Hakan YILSELİ,  Erkan ÖZDEMİR ………………………………...…………………..….… 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Algılanan Örgüt İkliminin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Otel 
Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma 
(The Effect of Perceived Organizational Climate on Organizational Citizenship 
Behavior: A Research on Hotel Employees) 
Volkan KORKMAZ, Yasin KELEŞ ………………………………...……………………….… 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Örgütsel Adaletin İş Performansı Üzerine Etkisi: Fırın Çalışanları Üzerine Bir 
Araştırma (The Effect of Organizational Justice on Job Performance: Research on 
Bakery Employees) 
Cevat ERCİK,  Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ ………………………...……………………….… 

 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Banka Çalışanlarının İş Güvencesizliği, Liderlik Tarzı ve Kontrol Odağı 
Algılarının Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi 
(Evaluation of Bank Employees' Perceptions of Job Insecurity, Leadership Style and 
Locus of Control According to Demographic Variables) 
Perihan TÜZÜN,  Mustafa ÖZTÜRK …….………………………...……………………….… 

 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Dünya Borsaları Arası Etkileşimin Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi 
(Examination The Interaction Among World Stock Markets Through The Social 
Network Analysis) 
Tuba YAKICI AYAN,  Nurdan DEĞİRMENCİ …………………...……………………….… 

 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Hatırlı Pazarlamada Nano-Etkileyicilerin Marka Farkındalığına Etkisi 
(The Effect of Nano-Influencers on Brand Awareness in Influencer Marketing) 
Altuğ OCAK …………………………………….…………………...……………………….… 

 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Çağdaş Risk Yönetimi Standartları Çerçevesinde Sanayi İşletmelerinde Risk 
Yönetimi Algısı Üzerine Bir Araştırma 
(A Research on Risk Management Perception in Industrial Enterprises within the 
Framework of Contemporary Risk Management Standards) 
Şerafettin Sevim, Kübra KOÇ ………………….…………………...……………………….… 

 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Otel İşletmelerinde Sosyal Sermaye ve Psikolojik Sermaye İlişkisinde Örgütsel 
Sosyalleşmenin Rolü (Role of Organizational Socialization on the Psychological 
Capital and Social Capital in Hotel) 
Emrah ÖRGÜN, Nilüfer ŞAHİN PERÇİN ………………………...……………………….… 

 
 
 
 

 
 
 
 

..............504-519 
 
 
 
 
 
 

..............520-534 
 
 
 
 
 

..............535-548 
 
 
 
 
 
 

..............549-568 
 
 
 
 
 

..............569-577 
 
 
 
 

..............578-590 
 
 
 
 
 
 

..............591-604 
 
 
 
 
 

..............605-621 
 
 
 
 



Cilt.13																											Sayı.1	 		2021	 Vol.13																												No.1	
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                       Journal of Business Research-Turk 

  
ix 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Banka Opaklığının Hisse Senedi Fiyat Gecikmesine Etkisi: BİST’te İşlem Gören 
Bankalar Üzerine Bir Araştırma (The Effect of Bank Opacity on Stock Price Delay: A 
Research on Banks Traded on BIST) 
Işıl GÜRBÜZER YILDIRIM, Cihan TANRIÖVEN ……………...……………………….… 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Algılanan İş Güvencesizliğinin Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinde İşten 
Ayrılma Niyetinin Aracılık Rolü (The Mediating Role of Turnover Intention on the 
Effect of Perceived Job Insecurity on Life Satisfaction) 
Kemaleddin ERYEŞİL ……………………………….……………...……………………….… 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
İşletme Yöneticilerinin Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları Yönetimi Algılarının 
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (A Research on The Determination of 
Business Managers' Perceptions of Industry 4.0 and Human Resources Management) 
Nazan YELKİKALAN, Selma KILIÇ KIRILMAZ, Sena ERDEN AYHÜN ….………….… 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Bakış Açısından ERP Uygulaması: Bir Delphi 
Çalışması (ERP Implementation From Software Development Life Cycle 
Perspective: A Delphi Study) 
Gülay EKREN, Aykut Hamit TURAN ………………………………………….………….… 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Covid-19 Sürecinde Havacılık Sektöründe Tüketici Davranışları 
(Consumer Behavior in Aviation Sector in Covid-19 Process) 
Tülay ÖZKAN ……………………………………………………………………….………….… 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Psikolojik Sözleşme İhlalinin İşe Gömülmüşlük Üzerine Etkisinde Algılanan 
Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü (The Mediating Role of Perceived Organizational 
Support on the Effect of Psychological Contract Breach on Job Embeddedness) 
Ayşe Hatun DİRİCAN,  Oya ERDİL ………………………………………………….……...… 

 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Banka Kârlılığına Etki Eden Mikro Değişkenler: Türk Bankacılık 
Sektöründeki Yerli Ve Yabancı Bankalar Üzerine Bir Araştırma 
(Micro-Variables That Affect Bank Profitability: A Research on the Domestic and 
Foreign Banks in Turkish Banking Sector) 
Serkan ÇELİK, Ferudun KAYA …………………………………………………….……...… 
  
Araştırma Makalesi/Research Article 
Bilgi ve Teknoloji Becerileri ile Sistem Kullanılabilirliklerinin, İşletmelerin Yeni 
Teknolojiyi Kabul Düzeyi Üzerinden Verimliliklerine Etkisi 
(The Effect of Information and Technology Skills and System Availability on the 
Efficiency of Enterprises Over the Level of Acceptance of New Technology) 
Bülent AKKOYUN …………………………………………………………………….……...… 
 

Research Article 
The Mediating Role of Organizational Commitment in the Effect of Perception of 
Commitment to Change on Job Satisfaction 
Faruk Kerem ŞENTÜRK, Mehmet ERTEM ………………………………………….……...… 

 
 
 
 

..............622-638 
 
 
 
 
 

..............639-650 
 
 
 
 
 

..............651-666 
 
 
 
 
 

..............667-686 
 
 
 
 

..............687-700 
 
 
 
 
 

..............701-718 
 
  
 
 
 
 

..............719-738 
  
 
 
 
 
 

..............739-759 
  
 
 
 

..............760-771 



Cilt.13																											Sayı.1	 		2021	 Vol.13																												No.1	
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                       Journal of Business Research-Turk 

  
x 

 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Makroekonomik Göstergeler İle Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Analizi: 
(2005:01-2019:10) Türkiye Uygulaması 
(Analyzing The Relationships Between Macroeconomic İndicators and Exchange 
Rate (2005:01-2019:10): Case Study of Turkey) 
Mohammad Ayoob MAKHDOM ………..………………………………………….……...… 
 
Research Article 
A Bibliometric Profile of the Tourism-Economics Sub-Field in Turkish Academic 
Community 
Yakup Kemal ÖZEKİCİ …………………..………………………………………….……...… 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Bitcoin Fiyatlarındaki Değişimin Markov Rejim Değişim Modeli ile Analizi 
(An Analysis of Bitcoin Prices with the Markov Regime Switching Model) 
Mustafa Can SAMIRKAŞ  ……….………..………………………………………….……...… 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Üretimde Kullanılan Endüstri 4.0 Araçlarına Olan İlgi Düzeyinin Yüksek 
Teknoloji Ürünleri İhracatı Üzerine Etkisi (The Effect of Interest in Industry 4.0 
Tools Used in Production on Exports of High Technology Products) 
Oğuzhan YAVUZ   ……….……………….………………………………………….……...… 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
Yaşam Doyumunun Çalışanların İş Performansına Etkisi ve  Algılanan Örgütsel 
Destek ile Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü 
(The Mediating Role of Perceived Organizational Support  and Organizational 
Cynicism  in the Impact of Life Satisfaction on Job Performance)  
Ayşe Çiğdem MERCANLIOĞLU ……….……………….………………………….……...… 
 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Problem Çözme, Yaratıcılık, Yenilikçilik Becerilerinin Pazarlama Yenilik 
Stratejilerinde Örgütsel Yenilikçilik Aracılığıyla Etkisi 
(The Impact of Problem Solving, Creativity, Innovation Skills on Marketing 
Innovation Strategies Through Organizational Innovation) 
Elvan ÖZAYDIN, Elif BOYRAZ ……….……………….…………………….…….……...… 
 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Güven ve 
Örgütsel Destek Algıları Arasındaki İlişkiler  
(The Relationships Between Health Workers’ Organizational Identification, 
Organizational Commitment, Organizational Trust and Perceived Organizational 
Support) 
Sabiha SEVİNÇ ALTAŞ ………….……….……………….…………………….…….……...… 
 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Kurumsal Değerler Olarak Kalite, İnovasyon, Katılımcılık ve İşbirliğinin Kişi-
Örgüt Uyumu Bağlamında Çalışanın Görev Performansına Etkisi: Konaklama 
Sektöründe Bir Araştırma (The Effect of Quality, Innovation, Participation and 
Collaboration as Corporate Values on Employee Task Performance and the 
Mediating Role of Person-Organization Fit: A Research in the Hospitality Sector) 
Mustafa ASLAN,  Fatih YAMAN ………….……….……………………….…….……….… 
 

 
 
 
 
 
 

..............772-789 
 
 
 
 

..............790-812 
 
 
 
 

..............813-824 
 
 
 
 
 

..............825-843 
 
 
 
 
 
 

..............844-857 
 
 
 
 
 
 

..............858-874 
 
 
 
 
 
 
 

..............875-891 
 
 
 
 
 
 
 

..............892-903 
 



Cilt.13	 Sayı.1	 		2021	 Vol.13	 No.1	

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                               Journal of Business Research-Turk xi 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Banka Hisse Senetlerinin Volatilite Analizi 
(Volatility Analysis of Bank Stocks Traded on Bourse Istanbul) 
Mehmet Sencer GİRGİN, Tolga ÖZGEN …….……….……………………….…..……...… 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Elektrik Enerjisi Sektörünün Finansal Performanslarının Oran Analizi Yöntemi 
İle İncelenmesi (Analysis of the Financial Performances of the Electric Energy Sector 
Using the Ratio Analysis Method) 
Beyhan BELLER DİKMEN …………………….……….……………………….…..……...… 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Lider Üye Etkileşim Kalitesinde Üyelerin Kişilik Özelliklerinin Rolü: Ankara’da 
Özel Bir Hastane Örneği 
(The Role of Personality Traits of Subordinates on Leader Member Exchange 
Quality: Example of a Private Hospital in Ankara) 
İrem KAPTANGİL ………..…………………….……….……………………….…..……...… 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Mesleki Canlılık Kazanımında İş-Aile Zenginleşmesinin Rolü: Yapısal Eşitlik 
Model Analizi (The Role of Work-Family Enrichment in Professional Vitality Gain: 
Structural Equality Model Analysis) 
Fatma KORKMAZ ………....…………………….……….……………………….…..……...…

Araştırma Makalesi/Research Article 
Doğaya Saygı İle Çevrecilik Değerlerinin Tüketicilerin Marka Deneyimine Etkisi 
Üzerine Bir Araştırma (A Research on the Effect of Respect for Nature and 
Envıronmentalıst Values on the Brand Experıence of Consumers) 
Tuğba UZUNKAYA ………....………………….……….……………………….…..……...… 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Yazılım Sektöründe Nitelikli Personel Seçiminin Nötrosofik AHP ve TOPSİS 
Yöntemleri İle İncelenmesi (Analysis of Qualified Personnel Selection in Software 
Sector With Neutrosophic AHP And TOPSIS Methods) 
Ayşegül TAŞ, Pembegül ÇETİNER KARATAŞ ……………………………….…..……...… 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Organizasyonel Yeniliğin ve Personel Güçlendirmenin İş Performansına Etkisi: 
Bir Sanayi Firması Uygulaması  
(The Effect of Organizational Innovation and Employee Empowerment on Job 
Performance: A Case of an Industrial Firm) 
Gönül KONAKAY, Ali AKDEMİR, Ayşe Çiğdem MERCANLIOĞLU …….…..……...… 

Araştırma Makalesi/Research Article 
Ulusal Pazarlama Yazınında Yer Alan Nitel Makalelerin İncelenmesi  
(Review of the Qualitative Articles Published in National Marketing Literature) 
Muhammet Ali TİLTAY, Ayhan AKPINAR …………………………………….…..……...…

..............904-911 

..............912-926 

..............927-941 

..............942-955 

..............956-968 

..............969-979 

..............980-993 

.............994-1015 



Önerilen Atıf/ Suggested Citation 
Ateş, N. Y. (2021). Orta Düzey Yöneticilerin Stratejilerin Uygulanmasındaki Rolü: Bilişsel, Sosyal ve Duygusal Öncüller, İşletme 
Araştırmaları Dergisi, 13 (1), 1-12. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 
2021, 13(1), 1-12 
https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1116  
 
Orta Düzey Yöneticilerin Stratejilerin Uygulanmasındaki Rolü: Bilişsel, Sosyal ve 
Duygusal Öncüller  
(The Role of Middle Managers in Strategy Implementation: Cognitive, Social and 
Emotional Antecedents) 

 

Nüfer Yasin ATEŞ  a 
a Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, Türkiye.  nufer.ates@sabanciuniv.edu 

 
MAKALE BİLGİSİ  ÖZET 

Anahtar Kelimeler:  

Strateji Süreçleri 
Orta Düzey Yöneticiler 
Stratejik Hizalanma 
Stratejik Konsensüs 
Kurumsal Aidiyet 
 

Gönderilme Tarihi 23 Eylül 2020 

Revizyon Tarihi 13 Ocak 2021 

Kabul Tarihi 2 Mart 2021 

 
Makale Kategorisi:  
Araştırma Makalesi  

Amaç – Bir strateji ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun, etkin bir şekilde uygulanmazsa kurumun 
performansına olumlu bir katkıda bulunmaz. Orta düzey yöneticilerin kurumsal stratejilerin 
uygulanmasında aldıkları rol, stratejilerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi açısından hayati 
öneme sahiptir. Bu araştırmada, orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rolünün bilişsel, sosyal 
ve duygusal öncülleri incelenmektedir. 

Yöntem – Küresel alanda faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın orta düzey yöneticilerinden bir 
anket çalışması ile veri toplanmıştır. Firmanın 232 orta düzey yöneticisinin 168’iniden elde edilen 
veriler, çalışmada geliştirilen teorik modelin ampirik olarak sınanmasında kullanılmıştır. 
Hipotezler, R-4.0.2 programında hiyerarşik regresyon analizi yöntemi ile test edilmiştir. Değişkenler 
arasındaki üçlü etkileşim basit eğimler sınaması ile görselleştirilmiştir.  

Bulgular – Çalışma kapsamında incelenen bilişsel, sosyal ve duygusal etmenler sırasıyla yöneticinin 
üst yönetim takımıyla stratejik hizalanması (uyumu), sosyal ağındaki stratejik konsensüs ve 
kurumsal aidiyetidir. Araştırmanın bulguları tüm bu etmenlerin teker teker etkileri ötesinde, 
birbirleriyle olan üçlü etkileşimlerinin orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rolünü açıkladığı 
göstermektedir. 

Tartışma – Çalışma, stratejilerin başarılı bir biçimde uygulanabilmesi için bilişsel, duygusal ve 
sosyal etmenlerin bir arada düşünülmesi gerektiğini ortaya koyarak davranışsal strateji literatürüne 
katkıda bulunmaktadır. 
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Purpose – No matter how smartly formulated; a strategy does not yield higher performance unless 
it is successfully implemented. Middle managers’ strategy implementation role is crucial for 
successful execution of organizational strategy. This research examines the cognitive, social and 
emotional antecedents of middle managers’ strategy implementation role.  

Design/methodology/approach – Data from the middle managers of a globally operating 
international firm is collected via a survey study. Hypotheses are tested by hierarchical regression 
analysis by using R-4.0.2 software. 

Findings – The strategic alignment between the middle manager and the top management, the 
strategic consensus in the middle managers’ social network and middle managers’ organizational 
identification are examined as the cognitive, social and emotional antecedents, respectively. 
Findings demonstrate that the three-way interaction of these antecedents have a significant effect on 
middle managers’ strategy implementation role, beyond the main effects of each variable.  

Discussion – This study contributes to the behavioral strategy literature by demonstrating the joint 
role of cognitive, emotional and social factors in successful strategy implementation.  
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1. Giriş 

Kurumsal stratejilerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için orta düzey yöneticiler göz ardı edilemez bir 
öneme sahiptirler. Orta düzey yöneticiler organizasyondaki günlük işler ile organizasyonun üst düzey 
stratejik hedefleri arasında köprü görevi görürler ve bu iki ayrı dünyayı birleştirirler (Wooldridge vd., 2008: 
1192). Yöneticilerin stratejik rollerini inceleyen literatür ağırlıklı olarak üst düzey yöneticilerin rollerine 
odaklanmıştır (Hambrick, 2007: 335). Üst düzey yöneticiler kurumun stratejik yönünü belirlediği ve kurumun 
performansından doğrudan sorumlu oldukları için bu eğilim doğal karşılanabilir. Ancak, araştırmacıların orta 
düzey yöneticilerin stratejilerin oluşturulması ve uygulanması süreçlerinde oynadıkları rolün önemini 
anlamaları uzun sürmemiştir (Wooldridge vd., 2008: 1191). Böylelikle, orta düzey yöneticiler strateji süreçleri 
esnasında ifa ettikleri görevleri inceleyen geniş bir araştırma akımı oluşmuştur (ör., Ahearne vd., 2014; Currie 
ve Procter, 2005; Floyd ve Wooldridge, 1994; Wooldridge ve Floyd, 1990). 

Mevcut literatür, orta düzey yöneticilerin strateji süreçlerindeki görevlerinden, kurumların stratejik 
yenilenmesine doğrudan katkısı olduğu öngörülen, yeni stratejik inisiyatif önerme ve kurumsal adapte 
olabilmeyi kolaylaştırma gibi rolleri kapsamlı olarak incelemiştir (Wooldridge vd., 2008: 1195). Orta düzey 
yöneticilerin strateji uyulama süreçlerindeki rolü çok araştırılmamıştır. Bu zamana kadar hakkında çok 
araştırma yapılmamış olmasına rağmen, bu orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rolü kurumların 
performansı için çok merkezi bir önem arz etmektedir (Floyd ve Wooldridge, 1997: 466). Bir strateji ne kadar 
başarılı bir şekilde tasarlanmış olursa olsun, başarılı bir şekilde uygulanmazsa kurumun performansına 
olumlu bir katkıda bulunmaz (Noble, 1999: 119). Ayrıca, strateji uygulama rolü, geleneksel olarak orta düzey 
yöneticilerden en çok beklenen rol olarak süregelmiştir (Wooldridge vd., 2008: 1195). Strateji uygulama rolü, 
günlük faaliyetlerin stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilmesinin takibinin ötesinde, çalışanların stratejileri 
anlamasının sağlanması ve çalışanlar arasında stratejilere bağlılık oluşturulması gibi yönetsel faaliyetleri de 
kapsar. Bu nedenlerle, orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rolü kurumların hayatta kalması ve 
performansı için hayati öneme sahiptir. Ancak, hangi etmenlerin orta düzey yöneticilerin bu rolü daha yüksek 
bir seviyede uygulamalarını sağladığı bilinmemektedir.  

Bu araştırmanın amacı, orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rolünü açıklayan öncüllerin incelenmesidir. 
Strateji uygulama rolüne yol açan etmenler için geliştirilen bir teorik çerçeve ile, bu rolün bilişsel, sosyal ve 
duygusal öncülleri belirlenmiştir. Çalışma kapsamında, yöneticinin üst yönetim takımıyla stratejik 
hizalanması (uyumu) stratejik uygulamanın bilişsel öncülü olarak incelenmiştir. Çünkü eğer orta düzey 
yöneticiler organizasyonun stratejik önceliklerini paylaşmıyorlarsa stratejilerin etkin bir şekilde uygulanması 
mümkün değildir (Ateş vd., 2020: 638). Yöneticilerin kurum içindeki sosyal ağlarındaki stratejiler hakkındaki 
ortak anlayış, yani stratejik konsensüs, strateji uygulama rolünün sosyal öncülüdür. Çünkü yöneticilerin 
sosyal çevrelerinde, stratejilerin gördüğü genel kabul stratejilerin daha fazla uygulanmasının olası bir 
belirleyicisidir. Son olarak, yöneticilerin kuruma duydukları aidiyet ise bu rolün duygusal öncülüdür. Çünkü 
kurumsal aidiyet kurumun hedeflerini bireysel hedefler olarak görülmesini sağlar (Ashforth ve Mael, 1989: 
21). Ayrıca, bu etmenlerin kendi etkilerinin yanı sıra birbirleriyle etkileşimlerinin de strateji uygulama rolünü 
açıklanmasına katkı yapacağı öngörülmektedir. 

Fortune 500 listesinde yer alan küresel bir firmanın 168 orta düzey yöneticisi ile yapılan anket çalışması 
sonucunda, geliştirilen teorik çerçeveye ampirik destek bulunmuştur. İncelenen öncüllerden kurumsal 
aidiyetin ana etkisi ötesinde, öncüllerin üçlü etkileşimlerinin de önemli bir etmen olduğu bulunmuştur. Bu 
bulguların stratejik yönetim teori ve pratiğine çeşitli katkıları vardır. Bulgular, ilk olarak, sosyal aidiyet 
teorisinin (Ashforth ve Mael, 1989; Tajfel, 1978; Tajfel ve Turner, 1986) orta düzey yöneticilerin stratejik rolleri 
bağlamında da geçerli olduğunu göstererek teoriye katkıda bulunmaktadır. İkinci olarak, bu çalışma orta 
düzey yöneticilerin strateji uygulama rolünün yukarıdan-aşağı, basit ve mekanik bir rol olmadığını, tam 
tersine seviyeler-arası, karmaşık ve çok boyutlu bir rol olduğunu göstermektedir. Son olarak ise, kurum içinde 
sağlıklı bir düzeyde fikir ayrılıklarının faydasına işaret ederek stratejik konsensüs literatürüne katkıda 
bulunmaktadır. Çalışma sonuçları ayrıca, stratejilerini başarıyla hayata geçirmeye çalışan kurumlara, orta 
düzey yöneticilerin strateji uygulama rolünün daha iyi anlaşılmasını sağlayarak katkıda bulunmaktadır. 
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2. Teorik Çerçeve 

Orta düzey yönetimin doğuşu, ‘modern işletme’ fikrinin doğuşu kadar eskidir. Modern işletme kavramının 
doğduğu ve yaygınlaştığı 1840’lı yılların sonuna kadar, Amerika Birleşik Devletleri’nde orta düzey yönetici 
yoktu dahi denilebilir (Chandler, 1977: 3). Tek bir ekonomik işlevi yerine getiren, tek bir üretim hattına sahip 
olan ve tek bir coğrafi bölgede faaliyet gösteren ‘geleneksel tek birimli işletme’, birden çok ekonomik işlev 
sunan ve birçok farklı birimine sahip olan ‘modern işletme’ ile yer değiştirildiğinde, bu yeni işletme türünün 
ekonominin faaliyetlerini koordine etmek için, eskiden piyasa mekanizmasının yaptığı rolü üstlenen, 
yöneticilerden oluşan yeni bir hiyerarşi seviyesi ortaya çıktı: Orta Düzey Yöneticiler. Adam Smith'in piyasanın 
görünmez elleri, orta düzey yöneticilerin görünen elleri ile değiştirildi (Chandler, 1977: 1). Orta düzey 
yöneticiler, çok birimli modern işletme kavramının yaygınlaşmasıyla birlikte, kısa sürede ekonomideki en 
etkili ekonomik karar alıcılar grubu haline geldiler. Bu rollerini, iletişim ve bilgi teknolojilerindeki devrim 
niteliğindeki yeniliklerin kuruluşların çalışma şeklini büyük ölçüde değiştirmesine kadar da korumayı 
başardılar. Bilişsel devrimden sonra ise, orta düzey yöneticilerin statükoyu savunan ve örgütsel siyasetin 
merkezinde yer alan "katı ve hayal gücü olmayan bürokratlar" olarak kötü bir ün kazanmaları çok zaman 
almadı (Huy, 2001: 73). Doksanların ortasındaki ekonomik durgunluk ve krizler ise, kuruluşların daha yalın 
organizasyon yapıları için çabalamalarına ve orta düzey yönetici kademelerinin büyük ölçüde işten 
çıkarılmalarına sebep oldu. Ortaya çıkan yeni organizasyon modeli, daha yatay ve daha girişimciydi. 
Kurumlar artık bilgi yoğun ortamlarda rekabet ediyorlardı (Wooldridge vd., 2008: 1192). Böylelikle, bir 
zamanlar fonksiyonel veya coğrafi birimlerin kontrolü ve koordinasyonuna odaklanan orta düzey 
yöneticilerin rolleri, günümüzde yeni stratejik girişimleri desteklemek, deneysel programlar geliştirmek ve 
kurumların çevreye uyumunu kolaylaştırmak gibi strateji süreçlerine yaptıkları katkılar açısından yeniden 
tanımlanmaktadır (Floyd ve Lane, 2000: 159). 

Literatürde, orta düzey yöneticilere dört adet stratejik rol atfedilmiştir: (i) ikna etme, (ii) sentezleme, (iii) 
kolaylaştırma ve (iv) uygulama (Floyd ve Wooldridge: 155, 1992; Floyd ve Lane, 2000: 159). İkna etme rolü 
kapsamında, orta düzey yöneticiler, kurumsal stratejilere yön verebilecek yeni stratejik inisiyatifleri üst 
yönetime önerirler ve üst yönetimi ikna etmek konusunda aktif olarak efor sarf ederler. Sentezleme rolü 
kapsamında, orta düzey yöneticiler, yönettikleri birimlerde olanları, mevcut kaynak ve yetkinliklerini, 
ilgilendikleri kurum dışı aktörler ile ilgili bilgileri sentezleyerek üst yönetime aktarırlar. Kolaylaştırma rolü, 
kurumun çevreye uyum sağlaması için gerekli olan yeni fikirlerin ve stratejik inisiyatiflerin ortaya çıkartılması 
ile ilgili faaliyetleri kapsar. Bu rol kapsamında, orta düzey yöneticiler, yönettikleri birim içinde deneysel 
çalışmalara, yeni yaklaşımlara ve uygulamalara bütçe ve özerklik sağlayarak yeni stratejik inisiyatiflerin 
ortaya çıkması için bir güvenli liman oluştururlar. Bu denemelerden ortaya çıkan başarılı olma potansiyeli 
taşıyan stratejik inisiyatifler ise daha sonra önerme ve ikna etme rolü ile üst yönetime aktarılabilirler. Son 
olarak uygulama rolü ise orta düzey yöneticilerin kurumsal stratejilerin hayata geçirilmesi ile ilgili olan 
faaliyetlerini kapsar. Bu faaliyetler kapsamında, stratejik hedeflerin birim hedeflerine ve çalışanların bireysel 
hedeflerine dönüştürülmesi, stratejiler doğrultusunda kaynakların yönlendirilmesi ve günlük faaliyetlerin 
stratejilere katkıda bulunması gibi görevler sayılabilir (Floyd ve Lane, 2000: 160).  

Orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rolü, stratejilerin ‘düşünülmesini’ üst yönetime ve ‘yapılmasını’ ise 
çalışanlara bırakan eski bakış açısından oldukça farklıdır. Bir diğer deyişle, orta düzey yöneticiler, bu rol 
kapsamında, kendilerinden sadece üst yönetim tarafından geliştirilen stratejileri uygulatmaları beklenen 
mekanik aracılar değildirler. Aksine, orta düzey yöneticilerin, stratejik hedefleri birim ve bireysel hedeflere 
çevirebilmeleri için, stratejilerin altında yatan mantığı kavramaları gerekmektedir. Bu yöneticiler, stratejik 
hedefleri, gündelik işleri gerçekleştirirken farklı bağlamlarda yorumlayabilmeli ve kendi çıkarımlarını 
yapabilmelidirler. Dolayısıyla, strateji uygulama rolünün önemli bir ‘bilişsel’ bileşeni vardır. Bu bilişsel 
bileşen, strateji uygulama rolünün anlaşılması açısından çok önemlidir. 

Bu bilişsel etmen stratejik planların, planın ruhu ve arkasında yatan nedenler ile uyumlu taktik ve operasyonel 
planlara çevrilmesi esnasında önem taşır. Orta düzey yöneticinin, stratejileri sadece bilmesi yetmez, içerik 
olarak da anlaması ve doğru şekilde önceliklendirmesi gereklidir (Ateş vd., 2020: 642). Eğer orta düzey 
yöneticiler ile üst yönetim arasında stratejik öncelikler konusunda ortak bir anlayış bulunmuyorsa, orta düzey 
yöneticiler yönettikleri birimleri yanlış yönlendirebilirler, stratejilerin uygulanmasına direnç gösterebilirler ve 
hatta sabote edebilirler (Guth ve MacMillan, 1986: 314). Bu nedenlerle, bu çalışmanın ilk hipotezi bir orta 
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düzey yönetici ile üst yönetim arasındaki stratejik hizalanma (uyumu) arttıkça orta düzey yöneticinin strateji 
uygulama rolünü gerçekleştirme düzeyi artar olarak belirlenmiştir. 

Hipotez 1: Bir orta düzey yönetici ile üst yönetim arasındaki stratejik hizalanma arttıkça, orta düzey yöneticinin strateji 
uygulama rolünü gerçekleştirme düzeyi de artar. 

Strateji uygulama rolünün gerektirdiği bilişsel öncüle ek olarak, orta düzey yönetici ‘sosyal’ olarak da 
desteklendiğini bilmek ister. Üst yönetimin stratejileriyle uyumun yanı sıra, yöneticinin iletişim ağındaki 
diğer yöneticiler ile stratejiler konusunda bir ortak anlayışı olması, emsal yöneticiler ile fikir birliği içinde 
olması ve stratejileri benzer şekillerde önceliklendirmeleri bu sosyal etkiyi oluşturur. Orta düzey yöneticiler, 
astları olan operasyonel yöneticilerden farklı olarak, stratejileri uygulama sırasında diğer orta düzey 
yöneticiler ile iletişim ve sosyal etkileşim içinde olurlar. Bu bağlamda, orta düzey yöneticilerin iletişim 
ağlarındaki diğer yöneticilerin stratejiler hakkındaki fikir birliği, yani stratejik konsensüsleri, yöneticinin 
strateji uygulama düzeyini etkiler. Stratejik konsensüs literatürü, bugüne kadar birim içi (Kellermanns vd., 
2005) ve birimler arası (Porck vd., 2020) konsensüsü çalışmıştır. Ancak, orta düzey yöneticilerin ilişkileri 
sadece ait oldukları birimler ile veya birlikte görev yaptığı birimler arası ilişkilerle sınırlı değildir. Bu 
yöneticiler, daha geniş kapsamda, kolektif bilgi geliştirmelerine olanak sağlayan etkileşimler yoluyla 
birbirlerinden sürekli olarak öğrenirler (Sole ve Edmondson, 2002: 17). Bu nedenle, orta yöneticinin ağıyla 
sosyal etkileşimlerden kaynaklanan kolektif bilgi de stratejik uygulama rolünün geliştirilmesine yardımcı 
olacaktır. Bu nedenlerle, bu çalışmanın ikinci hipotezi bir orta düzey yöneticinin iletişim içinde bulunduğu 
yönetici ağı içindeki stratejik fikir birliği düzeyi (konsensüsü) arttıkça orta düzey yöneticinin strateji uygulama 
rolünü gerçekleştirme düzeyi artar olarak belirlenmiştir. 

Hipotez 2: Bir orta düzey yöneticinin iletişim ağıdaki stratejik fikir birliği arttıkça, orta düzey yöneticinin strateji 
uygulama rolünü gerçekleştirme düzeyi de artar. 

Bilişsel ve sosyal bileşenlere ek olarak, orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rolünün bir de ‘duygusal’ 
bileşeni vardır. Sosyal aidiyet teorisi, insanların kendilerini sosyal gruplara üyelikleri etrafında algıladıklarını 
söyler (Ashforth ve Mael, 1989; Tajfel, 1978; Tajfel ve Turner, 1986). Bu bağlamda sosyal aidiyet, bireyin kimliği 
ile sosyal grup kimliğinin bütünleşmesi ve ortak bir biz anlayışı çıkması ile oluşur (Ashforth ve Mael, 1989: 
22). Bu bağlamda, kurumsal aidiyeti yüksek olan yöneticiler, kurumun kimliğini kendi kimliklerinin bir 
uzantısı olarak görürler ve kurumun hedeflerini kendi hedefleri olarak benimserler (Ashforth ve Mael, 1989: 
23). Önceki çalışmalar bunu özellikle orta düzey yöneticiler bağlamına araştırmamış olsa da kurumsal aidiyet 
çalışanlar arasında işbirlikçi davranış için bir duygusal etki faktörü olarak kabul edilmiştir (Wan‐ Huggins 
vd., 1998; Dukerich vd., 2002). Bu nedenle, kurumsal aidiyet orta yöneticilerin strateji uygulama rolünü 
tartışırken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Böylelikle, bu çalışmanın üçüncü hipotezi bir orta 
düzey yöneticilerin duyduğu kurumsal aidiyeti arttıkça orta düzey yöneticinin strateji uygulama rolünü 
gerçekleştirme düzeyi artar olarak belirlenmiştir.  

Hipotez 3: Bir orta düzey yöneticinin kurumsal aidiyeti arttıkça, orta düzey yöneticinin strateji uygulama rolünü 
gerçekleştirme düzeyi de artar. 

Son olarak, yukarıda bahsedilen üç etmenin birbirleriyle olan etkileşimlerinin de düşünülmesi gereklidir. Üst 
yönetim ile stratejik hizalanma, orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rolüne katkıda bulunacaktır, ancak 
sosyal çevresinde stratejik fikir birliği olmayan veya kuruma aidiyet hissetmeyen bir yönetici için bu katkının 
derecesi farklı olacaktır. Benzer şekilde, kuruma çok yüksek aidiyet duyan ancak üst yönetimden farklı bir 
stratejik anlayışa sahip olan bir yönetici, ya da sosyal çevresinde çok yüksek fikir birliği olmasına rağmen, üst 
yönetimle hizalanma içinde olmayan bir yönetici, stratejilerin uygulanması için aynı düzeyde efor sarf 
etmeyecektir. Dolayısıyla, bilişsel, sosyal ve duygusal etmenlerin ayrı ayrı etkilerine ek olarak, üçünün 
etkileşimi de orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rolünü belirleyecektir. Bu nedenlerle, bu çalışmanın 
dördüncü hipotezi bir orta düzey yöneticinin stratejik hizalanması, iletişim ağındaki fikir birliği ve kurumsal 
aidiyetinin üçlü etkileşimi orta düzey yöneticinin strateji uygulama rolünün gerçekleştirme düzeyini etkiler 
olarak belirlenmiştir. 

Hipotez 4: Bir orta düzey yönetici ile üst yönetim arasındaki stratejik hizalanma, yöneticinin iletişim ağıdaki stratejik 
fikir birliği ve yöneticinin kurumsal aidiyetinin üçlü etkileşimi, orta düzey yöneticinin strateji uygulama rolünü 
gerçekleştirme düzeyini etkiler. 
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Teorik çerçeve kapsamında geliştirilen araştırma modeli ve hipotezler Şekil 1’de ifade edilmiştir. 

 
Şekil 1: Orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rolünün bilişsel, sosyal ve duygusal öncülleri 

3. Yöntem 

Teorik çerçeve kapsamında geliştirilen hipotezleri ampirik olarak sınamak için, hızlı tüketim malları 
endüstrisinde faaliyet gösteren bir Fortune 500 şirketinden veri toplanmıştır. Çalışmanın evreni, 
organizasyonlarda görev yapan orta düzey yöneticilerdir. Organizasyonların çeşitli özellikleri (ör. kültür, 
politikalar, kurumsallaşma düzeyi) ve organizasyonel bağlam (ör. endüstri dinamikliği, çevresel etmenler) 
çalışma değişkenlerini etkileyebileceği için, çalışmada tek bir organizasyona odaklanılmıştır. Bu şekilde 
organizasyon seviyesindeki değişkenlerin sabit kalması sağlanarak, çalışma değişkenlerine istenmeyen etkiler 
yapmasının önüne geçilmiştir. Bu yöntem, yöneticiler ve takımlar seviyesinde yapılan ampirik çalışmalarda, 
organizasyon seviyesindeki değişkenlerin sabit tutulması için sıklıkla benimsenen bir yöntemdir (ör., Akyüz, 
2020; Ateş vd., 2020; Porck vd., 2020).  

Çalışmanın gerçekleştirildiği şirket, dünya çapında 70’ten fazla ülkedeki operasyonlarını, 22 coğrafi iş birimi 
ve 9 küresel fonksiyonel destek birimi aracılığıyla yönetmektedir. Her coğrafi iş birimi bir veya birden fazla 
ülkedeki operasyonları yürütmek ile görevlidir (ör., BeNeFra, Nordics, GreIta, SouthEastAsia, vb). Küresel 
fonksiyonel destek birimleri ise coğrafi iş birimleri arasında finans, insan kaynakları, pazarlama, satın alma, 
tedarik zinciri gibi fonksiyonel alanlarda koordinasyonu sağlamak ile görevlidirler. Bu birimlerde çalışan 
toplam 232 orta düzey yöneticiden çevrim için bir anket çalışması ile veri toplanmıştır. Kurumun stratejilerini 
belirlemiş olmasından ve uygulama safhasına geçmesinden dolayı, bu kurumun hipotezler kapsamında 
yapılan analizler için uygun bir kurum olduğu söylenebilir. Böyle bir süreçte orta düzey yöneticilerin rolü 
önem kazanmıştır. Anket çalışması168 yönetici tarafından yanıtlandı; böylelikle %72’lik bir yanıt oranına 
ulaşılmıştır. 38 farklı milletten gelen katılımcılar, kurumda ortalama 12,48 yıl ve mevcut pozisyonlarında 
ortalama 1,80 yıllık görev sürelerine sahip oldukları görülmüştür. Katılımcıların %68’inin erkek, ortalama 
yaşlarının 41,07 olduğu ve %87,4'ünün lisans ve üzeri eğitim düzeyinde olduğu görülmüştür.  

Çalışmanın bağımlı değişkeni olan orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rolü Floyd ve Lane (2000) ve Floyd 
ve Wooldridge (1997) çalışmaları esas alınarak belirlenen 5 anket sorusu ile ölçümlenmiştir. Bu gösterge, ‘üst 
yönetimin hedeflerini destekleyecek aktivitelerin izlenmesi’, ‘stratejik hedeflerin eylem planlarına çevrilmesi’ 
ve ‘üst yönetimin stratejik inisiyatiflerine çalışanların ikna edilmesi’ gibi faaliyetleri içermektedir. Katılımcılar, 
her bir strateji uygulama rolü ile ilgili soruya, bu rolü ne derecede gerçekleştirdiklerini, 1: asla- 7: her zaman 
Likert ölçeğinde cevaplandırmışlardır. Bu ölçeğin Cronbach alfa değeri 0,81 olarak hesaplanmıştır.  

Orta düzey yöneticilerin stratejik hizalanması (uyumu) ölçümlenirken, öncelikle tüm katılımcılardan ve üst 
yönetimden kurumun 11 stratejik hedefinin önem sırasına göre değerlendirilmesi istenmiştir. Daha sonra, her 
bir yöneticinin değerlendirmesi ile üst yönetimin ortak değerlendirmesi arasındaki Öklid mesafe 
hesaplanmıştır. Bu gösterge daha önceki çalışmalarda da benzer şekilde kullanılmıştır (ör., Colbert vd., 2008; 
Ateş vd., 2020) Öklid mesafe bir uzaklık olduğu için, orta düzey yönetici ile üst yönetim arasındaki farklılığı 
yani stratejik uyumsuzluğu gösteren bir göstergedir. Bu nedenle aşağıdaki analizlerde bu gösterge ‘stratejik 
uyumsuzluk’ olarak ifade edilmiştir. 
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Bir yöneticinin sosyal ağındaki fikir birliğinin (konsensüs) derecesinin ölçümü için ilk olarak yöneticilere stratejik 
konular ile ilgili iletişim kurduğu, stratejik konuları tartıştığı çalışma arkadaşlarının isimlerini sorulmuştur 
(Ahearne vd., 2014; Pappas ve Wooldridge, 2007). Her yönetici ortalama 5,32 isim bildirdiği görülmüştür. 
Yöneticiler aynı zamanda kurumun stratejik hedeflerini de değerlendirmişlerdi. Böylelikle, bir yöneticinin 
sosyal ağındaki konsensüsün düzeyi, 11 stratejik hedefteki standart sapmaların ortalamalarının alınması ve 
bu değerin eksi bir ile çarpılması ile hesaplanmıştır (Kellermanns vd., 2005).  

Yöneticinin kurumsal aidiyeti Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilen 6 sorulu bir gösterge ile 
ölçümlenmiştir. Yöneticiler, 1: hiç katılmıyorum – 7: tamamen katılıyorum Likert ölçeğinde, kurumsal 
aidiyetleri ile ilgili olan ifadelere katılma veya katılmama düzeylerini belirtmişlerdir. Örnek ifadeler arasında, 
‘birisi çalıştığım kurumu eleştirdiğinde, kişisel bir eleştiri almışım gibi hissediyorum’, ‘başkalarının çalıştığım 
kurum hakkında düşündükleri ile çok ilgileniyorum’, ‘çalıştığım kurum hakkından konuşurken genelde 
‘onlar’ yerine ‘biz’ derim’ bulunmaktadır. Bu göstergenin Cronbach alfa değeri 0,75’tir. 

Strateji uygulama rolünün yapısal ve kişisel özellikler tarafından da etkilenebileceğini göz önünde 
bulundurarak, alternatif açıklamaları hesaba katmak için kontrol değişkenleri belirlenmiştir. Analizlerde orta 
düzey yöneticinin kurumdaki kıdemi, hiyerarşik seviyesi, cinsiyeti ve kurum içi stratejik iletişim sosyal ağındaki 
merkeziliği değişkenlerini kontrol değişkeni olarak eklenmiştir. 

Araştırmada, stratejilerin uygulama rolü ve kurumsal aidiyet değişkenlerinin ölçümü aynı ölçüm metodu 
(Likert-tipi ölçekler) ile yapılmıştır. Ancak, ortak metot varyansı problemi bu çalışmada test edilen araştırma 
modeli için önemli bir tehdit oluşturmayacağı düşünülmektedir, çünkü ortak metot varyansı probleminin esas 
olarak iki algısal ölçümlenmiş değişken arasında problem olduğu bilinmektedir. Çalışmadaki model, sadece 
doğrudan bir ilişki değil, aynı zamanda farklı ölçüm metotlarıyla hesaplanan diğer değişkenler (sosyal ağdaki 
konsensüs ve stratejik hizalanma) ile üçlü etkileşimi de içermektedir.  Ek olarak, analiz bir etkileşim modeli 
içermektedir ve ortak metot varyansının olması anlamlı bir etkileşim bulunma olasılığını düşürür (McClelland 
ve Judd, 1993: 376). Ayrıca, anket tasarımında Podsakof ve meslektaşları tarafından önerilen ortak metot 
varyansı önlemleri alınmıştır (Podsakof vd., 2012: 548).  

Teorik modelin sınanması için, hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında geliştirilen 
hipotezler dört farklı model ile test edilmiştir. Sırasıyla önce kontrol değişkenlerini, sonra bağımsız 
değişkenleri, sonra bağımsız değişkenlerin ikili etkileşimlerini ve son olarak da bağımsız değişkenlerin üçlü 
etkileşimi modele eklenmiştir.  

4. Bulgular 

Tablo 1’de çalışmada kullanılan değişkenlerin betimleyici istatistikleri ve aralarındaki korelasyonlar 
sunulmuştur. Bu tabloda, çalışmanın bağımlı değişkeni olan orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rolü 
ile bu yöneticilerin kurumsal aidiyetleri (r = 0,177), sosyal ağlarındaki merkezilikleri (r = 0,259) ve hiyerarşik 
seviyeleri (r = 0,183) arasında anlamlı korelasyonlar olduğu görülmektedir. Ayrıca, orta düzey yöneticilerin 
sosyal ağlarındaki merkezilikleri ile hiyerarşik seviyeleri arasında (r = 0,578) yüksek düzeyde ve anlamlı bir 
korelasyon vardır. Hiyerarşik seviyesi yüksek olan, yani kurumsal yapıda daha üst seviyelerde olan 
yöneticiler, hiyerarşide astları ile iletişimde oldukları için doğal olarak stratejik iletişim ağlarında daha çok 
irtibat halinde bulunulan pozisyonlarda yer almaktadırlar. Dolayısıyla, bu korelasyonun makul olduğu 
söylenebilir.  
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Tablo 1: Betimleyici istatistikler ve korelasyon tablosu 

    Ort. 
std. 
sp. 

2 3 4 5 6 7 8 

1 Strateji uygulama 4.06 0.64 .01 -.05 .177* .259** -.11 .12 .183** 

2 
Sosyal ağdaki 
konsensüs 

-1.44 0.44  -.03 .07 -.01 -.02 -0.01 -.04 

3 Stratejik uyumsuzluk 6.94 2.03   .05 -.240** .156* 
-

.205** 
-.208** 

4 Kurumsal aidiyet 4.45 0.52    -.07 .09 .03 .03 

5 Merkezilik 3.63 2.97     -.216** .281** .578** 

6 Cinsiyet (0:E, 1:K) 0.32 0.47      -.13 -.11 

7 Kıdem 12.49 8.06       .481** 

8 Hiyerarşik seviye 2.55 0.61               

N=168, * 0,05 düzeyinde anlamlılık seviyesini, ** 0,01 düzeyindeki anlamlılık seviyesini göstermektedir.  

Tablo 2, hipotezleri sınamak için yapılan regresyon analizlerinin sonuçlarını göstermektedir. Bu tablodaki tüm 
modellerde, orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rolü bağımlı değişkendir. Model 1’de sadece dört 
kontrol değişkeni modele dahil edilmiştir ve bu değişkenlerden sadece yöneticinin merkeziliği (b = 0.20, p = 
0.02) anlamlı derecede strateji uygulama rolünü açıklamaktadır. Model 2’de kontrol değişkenlerine ek olarak, 
çalışmanın bağımsız değişkenleri modele dahil edilmiştir. Bu modelde kurumsal aidiyet (b = 0.19, p = 0.01) 
strateji uygulama rolünü anlamlı derecede açıklamaktadır. Ancak, yöneticinin ağıdaki konsensüs (b = -0.01, p> 
0.05) ve yönetici ile üst yönetim arasındaki stratejik uyumsuzluk (b = -0.02, p> 0.05), strateji uygulama rolünü 
anlamlı derecede etkilememektedirler. Bu bulgular Hipotez 1 ve 2 desteklememekte, fakat Hipotez 3’ü 
destekleyen kanıt sunmaktadırlar. Bu değişkenlerin üçlü etkileşiminin orta düzey yöneticilerin strateji 
uygulama rolünü açıklayacağını öneren Hipotez 4’ü sınamak için ise, öncelikle Model 3’te tüm değişkenlerini 
ikili etkileşimleri analize dahil edilmiştir. Bir sonraki olan Model 4’te ise üçlü etkileşim (Sosyal ağdaki 
konsensüs x Kurumsal aidiyet x Stratejik uyumsuzluk) de modele katılmıştır. Üçlü etkileşimin modele 
eklenmesi modele anlamlı düzeyde katkıda bulunmuş ve modelin açıklayıcı gücünü arttırmıştır. Üçlü 
etkileşim teriminin (b = -0.17, p = 0.04) anlamlı derecede strateji uygulama rolüne katkıda bulunması, Hipotez 
4’ü desteklemektedir.  

Şekil 2 üçlü-etkileşim grafiğini göstermektedir (Aiken ve West, 1991). Bu grafikte düşük ve yüksek olarak 
nitelenen değerler, sırasıyla ortalamanın bir standart sapma altındaki ve bir standart sapma üstündeki 
değerlerdir. Bu grafiğe göre, (1) Yüksek stratejik uyumsuzluk ve yüksek kurumsal aidiyet varken sosyal 
ağdaki konsensüsün artması strateji uygulama rolünü düşürmektedir. (2) Yüksek stratejik uyumsuzluk ve 
düşük kurumsal aidiyet varken, sosyal ağdaki konsensüsün artması strateji uygulama rolünü 
etkilememektedir. (3) Düşük stratejik uyumsuzluk ve yüksek kurumsal aidiyet varken, sosyal ağdaki 
konsensüsün artması strateji uygulama rolünü arttırmaktadır. (4) Düşük stratejik uyumsuzluk ve düşük 
kurumsal aidiyet varken, sosyal ağdaki konsensüsün artması strateji uygulama rolünü düşürmektedir. Eğim-
farkı testleri ile, (1) ile (3) (p = 0.042) ve (3) ile (4) (p = 0.034) doğrularının eğimleri arasında anlamlı derecede 
fark olduğu bulunmuştur. Bu bulgular, bir sonraki bölümde daha detaylı bir şekilde tartışılmaktadır.  
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Tablo 2: Regresyon analizi sonuçları 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

  
b s.e. sig b s.e. sig b s.e. sig b s.e. sig 

Sabit .20 .21 .33 .24 .21 .26 .22 .21 .28 .23 .21 .27 

Kontrol değişkenleri 
            

 
Merkezilik .20 .08 .02 .22 .21 .01 .23 .09 .01 .23 .09 .01 

 
Hiyerarşi seviyesi -.01 .09 .94 -.02 .08 .79 -.02 .09 .85 .00 .09 .99 

 
Kıdem .01 .08 .94 .00 .09 .95 .00 .08 .98 -.01 .08 .87 

 
Cinsiyet -.08 .15 .57 -.11 .08 .46 -.10 .15 .49 -.11 .15 .48 

Esas Etkiler 
  

  
         

 
Kurumsal aidiyet 

  
  .19 .07 .01 .19 .07 .01 .18 .07 .01 

 
Sosyal ağdaki konsensüs 

  
  -.01 .07 .93 .00 .07 1.00 -.04 .07 .62 

 
Stratejik uyumsuzluk 

  
  -.02 .07 .82 -.01 .07 .88 -.01 .07 .89 

İkili Etkileşimler 
  

  
         

 

Sosyal ağdaki konsensüs x 
Stratejik uyumsuzluk 

  
  

   
-.09 .09 .33 -.10 .09 .25 

 

Sosyal ağdaki konsensüs x 
Kurumsal aidiyet 

  
  

   
.00 .07 .95 .02 .07 .76 

 

Kurumsal aidiyet x Stratejik 
uyumsuzluk 

  
  

   
-.01 .07 .91 .01 .07 .87 

Üçlü Etkileşim 
  

  
         

  

Sosyal ağdaki konsensüs x 
Kurumsal aidiyet x Stratejik 
uyumsuzluk       

      
-.17 .08 .04 

  R-sq. .05 
  

.10 
  

.10 
  

.13 
  

 
Ad. R-sq .03 

  
.06 

  
.04 

  
.07 

  

 
Sig. F Change .06 

  
.06 

  
.99 

  
.04 

  
  d.o.f. 167 

  
167 

  
167 

  
167 

  
 

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmada orta düzey yöneticilerin kurumsal stratejilerin uygulanmasında aldıkları rolün bilişsel, sosyal 
ve duygusal öncülleri incelenmiştir. Bu öncüller sırasıyla orta düzey yöneticilerin üst yönetim takımıyla 
stratejik hizalanması (uyumu), yöneticinin stratejik iletişimini gerçekleştirdiği sosyal ağındaki stratejik 
konsensüs derecesi ve yöneticinin çalıştığı kuruma duyduğu aidiyet kurumsal aidiyettir. Küresel çapta 
faaliyet gösteren uluslararası bir firmada çalışan orta düzey yöneticilerle yapılan bir anket çalışması ile, bu 
öncüllerden kurumsal aidiyetin ve tüm öncüllerin üçlü etkileşiminin orta düzey yöneticilerin strateji 
uygulama rolünü daha fazla uygulamalarına yol açtığı bulunmuştur.  

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, literatürde daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında şu 
sonuçlar çıkmaktadır. Öncelikle, bu çalışma kurumsal aidiyet literatüründeki önceki bulgularla paralellik 
göstermektedir. Kurumsal aidiyetin pek çok olumlu çalışan davranışına etkisinin olduğu gibi (ör., Wan‐
Huggins vd., 1998; Dukerich vd., 2002; Dutton vd., 1994), strateji uygulama rolüne de anlamlı düzeyde bir 
etkisinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca, bu çalışmada mevcut stratejik konsensüs literatürünün çoğunlukla 
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yaptığı gibi, konsensüs sadece bir birimin içindeki çalışanlar arasında değerlendirilmemiştir (ör., Kellermanns 
vd., 2005: 721). Önceki çalışmalardan farklı olarak, çalışanların iletişimde oldukları sosyal ağ içindeki stratejik 
konsensüs değerlendirilmiştir. Böylece, stratejik konsensüs literatürüne yeni bir kavram sunularak katkıda 
bulunulmuştur. Son olarak, orta düzey yöneticilerin stratejik rolleri ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar 
çoğunlukla alttan üste olan rollere odaklanmışlardır (ör., Ahearne vd., 2014; Wooldridge vd., 2008) Bu 
çalışmanın, mevcut literatürden farklı olarak, oldukça göz ardı edilmiş olan üstten alta bir rol olan stratejilerin 
uygulanması rolüne odaklanmasının bir yenilik olduğu söylenebilir. Bu karşılaştırmalar ışığında, mevcut 
bulguların stratejik yönetim teorisi ve uygulaması etkileri aşağıda tartışılmıştır. 

 

 
Şekil 2: Üçlü etkileşim grafiği 

İlk olarak, orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rolünün bilişsel ve sosyal öncüllerinden ziyade duygusal 
öncül olan kurumsal aidiyetin doğrudan etkisi bulunmuştur. Bilişsel ve sosyal öncüllerin doğrudan bir etkisi 
olmamasına rağmen, bu öncüller diğer öncüllerin durumlarına bağlı olarak yine de etki göstermektedirler. 
Yani orta düzey yöneticilerin üst yönetimle stratejik olarak hizalanması (uyumu) veya kendi sosyal 
ağlarındaki stratejik fikir birliği (konsensüs) tek başlarına, bu yöneticilerin stratejilerin hayata geçirilmesi için 
daha fazla efor sarf etmelerine yetmez. Bu değişkenler diğer değişkenlerin de uygun koşullarda olması şartıyla 
strateji uygulamaya etki ederler. Ancak, orta düzey yöneticilerin kurumsal aidiyeti arttıkça strateji uygulama 
rollerini gerçekleştirme düzeyleri de artar. Yani orta düzey yöneticiler kurumu kendi kimliklerinin bir uzantısı 
olarak gördüklerinde, kurumun hedeflerini kendi hedefleriymiş gibi benimsediklerinde ve bir ‘biz’ anlayışı 
ile hareket ettiklerinde kurumun stratejilerinin başarıyla uygulanması için daha çok çalışırlar. Bu bulgu, sosyal 
aidiyet teorisinin (Ashforth ve Mael, 1989; Tajfel, 1978; Tajfel ve Turner, 1986) orta düzey yöneticilerin stratejik 
rolleri bağlamında da geçerli olduğunu göstererek, bu teoriye katkıda bulunmaktadır.  

İkinci olarak, bilişsel, sosyal ve duygusal öncülün üçlü etkileşiminin orta düzey yöneticilerin strateji uygulama 
rolüne etkisi bulunmuştur. Üçlü etkileşim grafiği daha yakından incelendiğinde, orta düzey yöneticilerin 
stratejilerin uygulanması için en fazla efor gösterdikleri durumun, üst yönetim ile aralarında yüksek bir 
stratejik uyumun olduğu, sosyal ağlarında stratejiler hakkında yüksek derecede bir fikir birliğinin (konsensüs) 
olduğu ve yöneticilerin yüksek düzeyde kurumsal aidiyet duyduğu durum olduğu görülmektedir (doğru 3). 
Bu koşullardan birisi sağlanmadığında, mesela kurumsal aidiyet düşük olduğunda (doğru 4) veya stratejik 
uyumsuzluk yüksek olduğunda (doğru 1), strateji uygulama rolü anlamlı derecede düşüş göstermektedir. Bu 
bulgu, orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rolünün yukarıdan-aşağı, basit ve mekanik bir rol 
olmadığını, tam tersine seviyeler-arası, karmaşık ve çok boyutlu bir rol olduğunu göstermektedir. 
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Son olarak, strateji uygulama rolünün en düşük düzeyde gerçekleştiği durum, orta düzey yöneticinin üst 
yönetim ile hizalandığı, sosyal ağındaki diğer yöneticiler arasında stratejiler hakkında yüksek konsensüs 
olduğu ama yöneticinin kuruma aidiyet hissetmediğinde gözlemlenmektedir. Bu koşullarda, orta düzey 
yöneticinin çevresindeki diğer yöneticilerin kurumsal stratejiler hakkında fikir birliği içinde olduğu için, 
kuruma aidiyet duymayan yöneticinin yapay bir stratejik uyum içinde olduğu kuramsal olarak düşünülebilir. 
Benzer bir yönetici için, sadece sosyal ağdaki konsensüs seviyesinin bile düşük olması daha fazla strateji 
uygulama eforu göstermese yol açmaktadır. Bu bulgu, kurum içinde sağlıklı bir düzeyde fikir ayrılıklarının 
faydasına işaret ederek stratejik konsensüs literatürüne katkıda bulunmaktadır (Kellermanns vd., 2005).  

Kurumsal stratejilerin hayata geçirilmesi ve kurumun performansının arttırılmasında hayati bir öneme sahip 
olan orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rolü, karmaşık ve çok boyutludur. Orta düzey yöneticilerin üst 
yönetimin stratejik görüşleriyle hizalanmaları veya kurum içindeki sosyal ağlarında stratejiler hakkında 
yüksek bir fikir birliği olması ya da yöneticilerin kuruma çok fazla aidiyet duymaları stratejilerin uygulanması 
için tek başına yeterli değildir. Bu çalışma, stratejilerin başarılı bir biçimde uygulanabilmesi için bilişsel, 
duygusal ve sosyal etmenlerin bir arada düşünülmesi gerektiğini ortaya koyarak davranışsal strateji 
literatürüne (Powel vd., 2011) katkıda bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rollerinin düzeylerini etkileyen etmenler 
incelenmiştir. Ancak, bu rolün çalışan ve kurum performansı üzerindeki etkileri konusunda literatürde 
herhangi bir ampirik çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, ileride yapılacak akademik çalışmalar, orta 
düzey yöneticilerin strateji uygulama rolünün, yöneticinin bireysel performansına ve kurumsal performansa 
olan katkılarını inceleyebilirler. Bu çalışmanın bir diğer kısıtlılığı ise verilerin tek bir zaman biriminde 
toplanmasıdır. Tek zaman biriminde toplanan yatay kesit verileri ile yapılan çalışmalarda nedenselliğin kesin 
olarak gösterilemediği bilinmektedir. Dolayısıyla, ilerideki araştırmalar için farklı zamanlarda veri toplanan 
boylamsal çalışmalar ve deney çalışmaları tercih edilebilir. 

Stratejilerini başarıyla uygulamak isteyen kurumlar ise, bu süreçte orta düzey yöneticilerinin anlamlı katkılar 
sağlayabileceklerini bilmelidirler. Bu çalışma, orta düzey yöneticilerin, stratejik hedefleri birim hedeflerine 
dönüştürmesi, çalışanların stratejilere bağlılıklarını sağlaması, kaynakları stratejilerle uyumlu bir şekilde 
ataması ve günlük işleri kurumsal stratejiler doğrultusunda yönlendirmesi için gerekli olan koşulları ortaya 
koymuştur: stratejik hizalanma, stratejik konsensüs ve kurumsal aidiyet. Strateji literatürü, çalışanların strateji 
süreçlerinde katılmalarının bu üç koşulu olumlu etkileyeceği yönünde bulgular ortaya koşmuştur (ör., Floyd 
ve Wooldridge, 1992; Wooldridge ve Floyd, 1990). Kurumlar geniş katılımlı strateji geliştirme çalışmaları ile 
orta düzey yöneticilerinden stratejilerin uygulanması sırasında en üst düzeyde istifade edebilirler. Bu 
koşulların, ölçümlenmesi, takip edilmesi ve teşvik edilmesi faydalı olacaktır. Ancak, bu koşullara bütünsel 
olarak yaklaşılmalı ve orta düzey yöneticilerden en iyi strateji uygulama eforunu görebilmek için tüm 
koşulların bir arada sağlanması hedeflenmelidir. 
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mağazalarda tüketicilerin duygusal, sosyal, bilişsel kullanıcı deneyimleri gösterilmektedir. 
Kullanıcıların yaşadıkları derinden hikayeleri, beklentileri, sevinçleri, hayal kırıklıkları 
incelenmektedir. Kozmetik zincirindeki mağazanın ürününden, reyon düzenine, insan 
kaynaklarından, renklerine kadar tasarım-müşteri ilişkileri-deneyimsel model bazlı değişikliklere 
gitmesi önerilmektedir.   

Yöntem – Etnografik mülakat kullanıcının deneyimleri üzerinden yapılan araştırmadır. Özellikle 
duygusal ve bilişsel deneyimlerinin anlaşılmasına gayret gösterilmektedir. Bu süreç Türkiye’de 
zincir kozmetik mağazası olan ve kitlesel satış yapan markalar üzerinden örneklenmiştir.  
Etnografik mülakata katılanlar yoğunlukla tercih edilen bu üç grup markayla daha önce alışveriş 
gerçekleştirmişlerdir. 

Bulgular – Zincir mağazalar arasında kullanıcı deneyimi açısından elde edilen iç görülere göre üç 
kategori belirlendi: Heyecan veren, aranan bulunulan ve öylesine uğranılan. Heyecan veren zincir 
mağazasında kadınların yıl dönümleri gibi özel günlerde veya aralıklı sürprizlerle hatırlanıp bol 
indirim imkânı sağlanmaktadır. Ürün kalitesi algısı ve kullanıcıya özeni mükemmeldir. Aranan 
bulunanda kozmetik ihtiyacın beklendiği kalite ve hizmet iyi bir standartla sağlamaktadır. Öylesine 
uğranılanda ise kullanıcılar mağazaya bir de buraya bakayım düşüncesiyle girmektelerdir. Ürün ve 
servis kalite algısı düşüktür. Almak için özendirici bir ortam yoktur.  

Tartışma – Kozmetik sektöründe kadın açısından tercih edilmede önemsenmek, özen gösterilmek, 
rahat hissetmek markayla iletişimde öncelikli duygulardır. 
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Purpose – This article demonstrates the importance of emotional, social, and cognitive user 
experience in the ethnographic interview and cosmetic industry. Understanding the stories, 
expectations and disappointments of the users deeply will enable cosmetic shops changes from the 
product of the store to the aisle layout, from human resources to colors in design-customer relations-
experiential environment. 

Design/methodology/approach – The ethnographic interview is research done through user’s 
experiences. Particular efforts are made to capture emotional and cognitive experiences. A case on 
this process has been demonstrated through cosmetic chain brand stores in Turkey. Participants in 
the ethnographic interview have previously shopped with all three groups of brands. 

Findings – Among the chain shops, there are three categories in terms of user experience: exciting, 
where I find what I am looking for, and just stopped by. In the exciting experience, the chain shop 
offers plenty of discounts for women on special days such as anniversaries or with occasional 
surprises. The perception of product quality and care for the user is magnificent. When I find what 
I am looking for, it provides the quality and service that I expect for my daily cosmetic needs with a 
good standard. In just stopped by, the user enters the shop with the thought of checking here. The 
perception of product and service quality is low. There is no encouraging environment to take.  

Discussion – From the women’ point of view, being cared and feeling comfortable in the cosmetics 
industry are important emotions in communication with the brand. 
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1. Giriş  

Markanın tüketicisiyle sağlıklı ilişkisi dinleme ve deneyim yaşatmasıyla olmaktadır.  Tüketicinin dinlenmesi 
etnografik yöntemleri kullanarak gerçekleştirildiğinde arzulanan duygusal, sosyal ve bilişsel deneyimler 
ortaya çıkarılmaktadır. Sonrasında markanın bu beklentileri gerçekleştirmesi hem organizasyonunu (üretim, 
insan kaynakları, tasarım, mağaza dizaynı, ar&ge) hem de markayı (iletişim, lokasyon) konumlandırmasıyla 
gerçekleşir.  Bu makalede kullanıcı deneyiminin en yoğun yaşananlardan biri olan kozmetik sektöründe zincir 
mağazalar üzerine etnografik mülakatlar gerçekleştirilmiştir.  Mülakatlar sonucu tüketicilerin duygusal, 
sosyal ve bilişsel deneyimleri ortaya çıkarılmıştır.  

Amerika Birleşik Devletleri tüketim ürünlerin kategorisinde şirketler her yıl 30.000 yeni ürün piyasaya 
sürmekte, ancak %70 ila %90'ı bir yıldan az bir sürede piyasadan çekilmektedir (Gourville, 2006).  Nielsen’ın 
2012–2016 Çığır Açan İnovasyon” raporunda değerlendirilen 20.000 yeni tüketici ürününün sadece 92’si (% 
1'den az) ilk iki yılda 50 milyon dolardan fazla satışa ulaşabilmektedir (Hall ve Wengel, 2016). Bain & 
Company’nin 362 şirketin müşterileri ile yaptığı anket çalışmasında müşterilerin sadece % 8'i deneyimlerini 
"üstün" olarak nitelendirirken, ankete katılan şirketlerin % 80'i sağladıkları deneyimi üstün olduğuna 
inanmaktalar (Blasberg vd., 2007). Başarısızlığın temel sebebi kullanıcının beklentilerinin karşılanmamasıdır. 

Kullanıcıların alışveriş kararlarının %95’i duygusaldır (Zaltman, 2003; Zaltman ve Zaltman, 2008). Üreticiler 
için, kullanıcıların davranışlarının, motivasyonlarının, düşüncelerinin, duygularının, ortamlarının ve 
beklentilerinin anlaşılması bir ürünün başarısını belirlemektedir (Akın, 2019a). Kullanıcı deneyimi çalışması 
marka hikayesi ortaya çıkarmak, daha yenilikçi olmak, pazarlama stratejilerini geliştirmek amaçlarını 
taşımaktadır (Zaltman ve MacCaba, 2007). 

Kozmetik sektöründe marka, ürün, reklam, kadın temalı birçok çalışma gerçekleştirilmişken zincir mağazalar 
üzerine yapılan çalışmalar nadirdir (Devrani, 2009: 407, Nardalı ve Balkan, 2019). Halbuki zincir mağazalar 
sadece bir dağıtım kanalı değil aynı zamanda bir pazar yeridir. Ayrıca kadınların ürünler hakkında 
danışmanlık aldıkları, satış elemanları ve güzellik uzmanları tarafından marka ve ürün üzerine onanma 
sağlanan mekanlardır. Üstelik, bu kozmetik zincirleri kendi markalarını da üretmektelerdir.  Duygusal yönü 
erkeklere göre daha ağır olan kadınların en hassas oldukları güzellik ürünlerinde duygusal ve sosyal 
beklentilerinin çözülmesi kullanıcı deneyimi araştırmalarına farklı bir boyut katmaktadır.  Müşterilerin yüzde 
40 ile 50’si bir kozmetik mağazasına girdiklerinde etkilenebilir veya ikna edilebilir; bu da pazarlamacıların 
ikna edici satıcılar, çekici ambalaj, ücretsiz örnekler gibi doğru promosyon araçlarını kullanarak karar verme 
sürecini kesintiye uğratma şansına sahip olduğu anlamına gelmektedir (Court ve diğerleri, 2009; Yang ve Lee, 
2016). Bundan dolayı, bu çalışmanın amacı etnografik mülakat metodu kullanılarak kozmetik zincir 
mağazalarda kadın müşterilerin tüketim tercihlerinin ardındaki duygusal, sosyal, bilişsel deneyimlerini 
bularak, doğru pazarlama, organizasyon, ürün, markalaşma stratejilerini oluşturmaktır.  

Etnografik araştırmalarda kullanıcılara müşteri kategorileri olarak yaklaşılmamaktadır. Sosyo-ekonomik ve 
demografik varsayımlar oluşturulmamaktadır. İnsanlar için neyin anlamlı olduğunu ve bireylerin günlük 
hayatı nasıl deneyimledikleri öğrenilmektedir. Nedensellik insanların bu ürünü neden kullandığını işaret 
etmektedir. Kullanıcıyı harekete geçirmede en temel neden duygusal faktördür (Zaltman, 2003: 25-30; Yang 
ve Lee, 2016: 37). Etnografi bu duyguları ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Özellikle zincir mağazanın 
markalar arasında tüketici alım değişikliği yapmasında %50 etkiye sahip olduğu düşünülürse, kullanıcı 
deneyimlerinin önemi daha iyi anlaşılır (Yang ve Lee, 2016: 37). Diğer niteliksel ve niceliksel yöntemler olan 
anketler, odak grupları ve araştırma raporları ile kullanıcının öngörülemeyen davranışları 
anlaşılamamaktadır (Young, 2015: 18-22). Etnografik metotlar kullanıcıların düşüncelerini, duygularını, 
karmaşık sorunlarının anlaşılmasına ve inovatif şekilde çözülmesine yardımcı olmaktadır (Creswell ve 
Creswell, 2017: 45-65). Empati kurmak için kullanıcılar derinlemesine dinlenmelidir (Kumar, 2012; Zaltman 
ve Zaltman, 2006: 40-42). 

Tüketiciler satın alma kararlarını fonksiyonel ihtiyaçların karşılanmasından ziyade ürünlerin sağladıkları 
duygular ve deneyimlere göre vermekteler (Walls vd., 2011; Kabadayı ve Alan, 2014). Kozmetik sektöründe 
tüketici kadınlar zincir mağazada hangi duyguları ve deneyimleri yaşamak istemektelerdir?  

Rakiplerine göre eşsiz ve unutulmaz deneyimlerle farklılaşma, tüketicileri markaya sadık hale getirmenin en 
temel yollarından biridir (Kabadayı ve Alan, 2004). Bir anlamda, tüketiciler ürünlerin fonksiyonları yerine 
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sağladıkları duygusal tatminleri tüketmektedirler (Aykaç ve Kervenoael, 2008). Tüketici davranışları ve 
kullanıcı deneyimi araştırmalarında önemli olan tüketici için hangi üründe hangi deneyimin ön planda 
olduğunu ortaya çıkarmaktır. Kullanıcının araba galerisinde ve kozmetik mağazasında farklı deneyim 
yaşamaya ihtiyacı vardır.  

2. Müşteri Deneyimi 

Müşteri deneyimi bir firma ile müşteri arasındaki ilişki süresi boyunca gerçekleşen etkileşimin sonucudur.  Bu 
etkileşim üç bölüme ayrılabilir: Müşterinin ihtiyacının ortaya çıkması (tetikleyen unsurlar), müşteri ile yüz 
yüze etkileşim kurduğu marka temas noktaları ve müşterinin tüketimi sırasında deneyimledikleridir (dijital 
ortam dahil).  Tatminkâr müşteri deneyimi, bireyin tüm temas noktalarındaki deneyiminin bireyin 
beklentileriyle eşleştiği anlamına gelmektedir (Thompson ve Kolsky, 2004). Fiziksel, psikolojik, sosyal ve 
kültürel deneyimler yoluyla olan bu ihtiyaçların giderilmesi gerekmektedir (Verhoef vd., 2009; Kabadayı ve 
Alan, 2014: 204).  Müşteriler, bir markayla doğrudan ve dolaylı iletişim içindedirler (Janakiraman vd., 2006). 
Doğrudan temas genellikle satın alma veya kullanımı müşteri tarafından başlatıldığında gerçekleşmektedir. 
Dolaylı temas reklamları, haberleri, satış temsilcileriyle karşılaşmaları, ağızdan ağza tavsiyeleri veya 
eleştirileri içermektedir (Meyer ve Schwager, 2007). 

Tüketim karar süreci, kişilerin ihtiyaçları dışında çevresindekilerin beklentilerini karşılayabileceğini 
düşündükleri ürün ve hizmetleri belirlemeyi de kapsamaktadır.  Tüketim kararının uygulanmasında zaman, 
para ve çaba harcanmaktadır. Ayrıca satın alındıktan sonra kullanma, geri iade, elden çıkarma gibi davranışlar 
da incelenmektedir (İslamoğlu ve Altunışık, 2008: 136; İnceoğlu 2010: 28; İmam, 2013: 23). 

Müşteri deneyimi, bir şirketin değer teklifinin her yönünü kapsamaktadır: Müşteri hizmetleri kalitesi, reklam, 
ambalaj, ürün ve hizmet özellikleri, kullanım kolaylığı ve güvenilirlik (Meyer ve Schwager, 2007). Operasyon 
birimi açısından önemli olan kalite, zaman ve maliyettir. Müşteri hizmetleri açısından işlem sürecine 
odaklanılmaktadır. Ancak işlemden öncesi veya sonrası ile bir bağlantı kurmamaktadır. Gerçekten neden 
müşteri bu ürüne talep etmiştir sorusuna cevap aranmamaktadır (Meyer ve Schwager, 2007).  

Forrester Research'e göre, mükemmel müşteri deneyimi için altı disiplinin birleşmesi gerekmektedir: Strateji, 
müşteriyi anlama, tasarım, ölçüm, yönetişim ve kültürdür (Manning and Bodine, 2012).  Bir şirketin, kendisini 
müşterilerinin gözünde farklı kılan bir deneyim sunma yeteneği, tüketici harcamalarını ve markaya sadakati 
arttıracaktır.  Sadakat bir şirketin müşterileriyle etkileşimi ve onların istek ve ihtiyaçlarını ne kadar iyi 
karşıladığından kaynaklanmaktadır (Sebor, 2008).  

Müşteri odaklılık olgunluğu açısından dört aşama mevcuttur: 

Ürün odaklılık: Firmalar mal üretir ve tüketicilere çok iyi şekilde sunarlar. 

Pazar odaklılık: Tüketici talepleri ve segmentasyon üzerinden ürün kategorileri geliştirirler. 

Müşteri deneyimi: Kullanıcıların motivasyonlarına uygun şekilde duygusal deneyim yaşatmaktalar.  

Özgünlük: Ürünler ve hizmetler, markanın gerçek ruhundan doğmaktadır. Müşteriler ve diğer paydaşlar ile 
doğal ve uzun vadeli sürdürülebilir bir temelde bağlantı kurmaktadır (Khan, 2013). 

Tüketici kararları; bireylerin ve grupların, ihtiyaçların giderilmesinde hangi duygulardan etkilendiklerini, 
hangi kaynaklardan nasıl kullandıklarını ve satın alımlarını nasıl gerçekleştirdiklerini kapsayan bir süreçtir 
(Lembet, 2010: 305; Babaoğul ve Bener, 2010: 103). 

Karar süreci belirlenen hedefin başarılmasında içinde motivasyon barındıran bir süreçtir. Tüketici 
davranışlarının odağında bu motivasyon araştırılmaktadır (Coşgun, 2012: 838). Kotler ve Armstrong’a göre 
(2010:177) tüketici satın alma kararı 5 aşamada gerçekleşmektedir: İhtiyacın belirlenmesi, bilginin toplanması, 
alternatiflerin değerlendirilmesi, satın alma, satış sonrası değerlendirme. Karar alma da kişisel, sosyal , 
ekonomik, psikolojk faktörler önemlidir (İslamoğlu ve Altunışık, 2008: 136; İnceoğlu 2010: 28; İmam, 2013: 23; 
Marangoz, 2007: 107; Kahle ve Kim, 2006: 55-60): 

Tüketici karar süreçlerinin araştırılmasında davranışsalcılığın, psikolojinin, sosyolojinin ve antropolojinin 
katkısı büyüktür. Özellikle etnografik araştırmalar bu disiplinlerden gelen metodoloji sayesinde tüketici 
davranışlarına ışık tutmaktadır. Tüketici davranışlarının en yoğun etkilenen tüketicide yaşatılan psikolojik 
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deneyimlerdir (Varinli, 2006). Bundan dolayı psikolojik faktörler olan ihtiyaç ve güdüler, algılama, öğrenme, 
inanç ve tutumlar, kişilik, yaşam biçiminin anlaşılmasında etnografiden faydalanılmaktadır. 

Deneyimler duygusal değerler içererek ürünün sunduğu fonksiyonel ihtiyaçların yerine geçmektedir. Bu 
pazarlama yönteminde ürünleri fonksiyonlarını öne çıkarmak yerine; ürünlere “deneyiminin” bir parçası 
olarak yaklaşılmaktadır. Tüketim sadece ürünü kullanmak değil tüm deneyimleri içerecek şekilde 
bütünseldir. Klasik pazarlama hedefi olan marka ya da ürün temelli rekabetten ayrılmaktadır (Schmitt, 1999; 
Kumar, 2012).  

Duygusal deneyimde kullanıcıların hangi duyguları tecrübe ettikleri anlaşılmaktadır. Tüketicilerde markayla 
ilgili güçlü ve olumlu duyguların yaşatılması sağlanmaktadır (Kumar, 2012; Yu ve Ko, 2012).  Farklı deneyim 
türleri vardır. Sosyal deneyimden kişilerin çevreleriyle sosyalleşme süreci incelenmektedir. Bilişsel 
deneyimde iletişimde oldukları nesnelere yükledikleri anlamlar analiz edilmektedir. Müşterilerde problem 
çözücü deneyimler kurgulanması amaçlanmaktadır (Schmitt ve  Zarantonello,  2013). Kültürel deneyimde 
yaşadıkları toplumda kişilerin edindikleri normlar öğrenilmektedir. Fiziksel deneyimde kişilerin nesnelerle 
fiziksel iletişimi tanımlanmaktadır.  

Kozmetik Sektörü 

Kozmetik sektörü üzerine yapılan çalışmalarda yenilik, kadın, güzellik, marka sadakati, ticari amaçlar, 
trendler ve erkeklerin tutumu üzerinde durulmuştur (Oğuz, 2013: 184; Devrani, 2009: 407). Kozmetik 
mağazalarının satış kanalı olarak tüketici kararını ciddi şekilde etkileyebilecek mekanlardır (Yang ve Lee, 
2016). Özellikle duyguların tüketim davranışında etkisi anlaşıldıkça zincir mağazalarda müşteri deneyimi 
kavramı gelişmektedir.  

Yenilikte, kozmetik endüstrisi, çok karlı ve hızlı tempolu bir endüstridir. Ürün yeniliği, başarının anahtarıdır 
(Kumar vd., 2006). Bu kozmetik şirketlerinin her biri satış yöntemi, pazarlama stratejisi, ürün grubu ve dağıtım 
kanalı açısından benzersizdir. Kozmetik pazar yerleri kozmetik sektöründe şirketlerinin konumlandırma 
stratejilerinin bir parçasıdır. Ayrıca kozmetik mağazaları zincir mağazalar içinde yüksek ciro ve kar sebebiyle 
büyük yer almaktadır (Lee, 2010). Bu nedenle kozmetik mağazaların idaresi önemlidir.  

Kadınlık konusunda, kozmetik firmalarının seçtiği ideal güzellik kavramının ataerkil yaklaşımların reklamlar 
vasıtasıyla tekrar canlandırıldığı gösterilmiştir (Oğuz, 2013: 184). 

Çalışan kadınların kozmetik ürünlerine yönelik marka sadakati üzerine analiz yapılmıştır. Marka ününün, 
marka deneyiminin, marka tatmininin ve arkadaş grubu onayının sadakati belirleyen faktörler olduğu 
görülmüştür (Devrani, 2009: 407) 

Kozmetik sektörünün seçtiği reklam formatlarının geleneksel toplumunun dışına çıkan sosyo-ekonomik 
statüsü güçlenen kadının imajına uygun olarak değiştirildiği gösterilmiştir.  Kadının işteki, evlilikteki, ailedeki 
düşünceleri ve kaygıları reklamlarda yansıtıldığı belirlenmiştir (Özden ve Özden, 2020: 1). 

Kozmetik sektöründe ticari olarak gelişme özellikle zenginleşmekte olan gelişmekte olan ülkelere 
kaymaktadır. Burada özellikle Çin, Brezilya ve Rusya önemli rol oynamaktalar (Lopaciuk ve Loboda, 2013). 

Sosyal medyanın etkinleşmesi pazarlama faaliyetlerinin önemli parçası haline gelen kozmetik sektörünün de 
ilgisini çekmiştir. Kozmetikte tüketicilerin yüzde 60’ı alışverişten önce internette arama yapmaktadır (Court 
vd., 2009). Sosyal medya fenomenlerinin tanıtımını yaptıkları ve kendi adlarını taşıyan ürünlerin tüketime ve 
tanıtıma katkısı üzerine araştırmalar yapılmıştır (Nardalı ve Balkan, 2019). Sosyal medyada fenomenlerinin 
tüketime etkisinin kısıtlı olduğu ama tanıtıma büyük katkı sağladığı tespit edilmiştir. Tüketimi frenleyen bir 
unsurunun denemeden alınmasında kadınların yaşadığı tereddüttür.  

Erkeklerin kozmetik ürünlerine bakışı konusunda çalışmalarda kadınlar kadar düşkün olmasalar da büyüyen 
pazar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle imaj, fiziksel çekicilik, yaşlanma, sağlık durumu, hayat tarzı 
faktörleri ve reklam tüketimi artırmaktadır (Souiden ve Diagne, 2009). 

Kozmetik mağazalar hala müşterilerin kozmetik ürünlerini satın alabileceği önemli bir kanaldır (Yang ve Lee, 
2016). Kozmetik sektörünün öncü ülkesi Fransa'da kozmetik perakende sektörü iki nedenden dolayı değişim 
göstermektedir. Birincisi, kozmetik mağazalarında giderek daha fazla hizmet sunmakta ve ikincisi, LVMH 
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veya Marionnaud gibi büyük gruplar dağıtımları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için perakende 
zincirlerini satın almaktalar (Cliquet ve Croizean, 2002: 238). 

Kozmetik mağazasına giren müşteriler müşteriler dörde ayrılmaktadırlar (Clark, 2008): 1. Bir markayı satın 
alma niyetiyle girip daha fazlasını satın alanlar. 2. Bir markayı satın alma niyetinde olup ancak başka bir marka 
satın alanlar 3. Satın alma niyeti olmadan girip tercih edilen marka ürünleri satın alanlar 4. Satın alma niyeti 
olmadan girip mağaza içindeki promosyonlarla ürünleri satın alanlar. Sonuçta kozmetik mağazası daha fazla 
veya daha farklı markanın alınmasına etki yapabilmektedir.  

Kozmetik mağazalarında ürün kadar hassas nokta tüketiciyle satış temsilcileri arasındaki temastır. Deneysel 
pazarlama keyifli bir deneyim yaratma ve tüketici için eğlenceli hale getirmeye çalışmaktadır (Srinivasan ve 
Srivastave, 2010). Hatta deneyimsel pazarlamada satış elemanı ve tüketiciler arasındaki ilişki maldan 
önceliklidir (Meyer, 2006). Dolayısıyla kozmetik tüketicilerin motivasyonunu ve mağazada geçirdikleri süreyi 
arttırmak olumlu deneyim yaşatmaktan geçmektedir (Srinivasan ve Srivastave, 2010).  

3. Yöntem: Etnografik Mülakat Yapısı ve Protokol  

3.1. Etnografik Temeller 

Mülakat, sorular sorarak kullanıcıya yaklaşmanın bir yoludur (Nielsen, 2000). Etnografik mülakat, yapısı ve 
amacı olan bir konuşmadır. Kullanıcıların iç seslerinin, niyetlerinin ve amaçlarının ne olduğu sorulmaktadır. 
Amacı kullanıcılardan hikayeler elde etmektir. Hayatlarını, deneyimlerini ve bakış açılarını anlatmaları 
istenmektedir. 

Etnografik mülakatta genelden özele inilmektedir (Elliot ve Elliot, 2003: 222; Beckman ve Barry, 2007: 49). Önce 
kullanıcının çevresi ve hayat bakış açısı anlaşılmaktadır.  

Somut hikayeler aranmaktadır (Liedtka ve Ogilvie, 2011: 67-70; Akin, 2019a: 25). Soyut yorum sorusu 
sorulmamaktadır.  

Takip soruları derine inmeyi sağlamaktadır. Yüzeysel bilgiler güvenilir değildir. Daha derinlere inildikçe 
kullanıcının akıl yürütmesini, tepkilerini, yol gösterici ilkelerini, motivasyonlarını ne olduğu öğrenilmektedir. 
Bunlar güvenilir ve açık yanıtlardır (Merriam ve Tisdell 2015; Luma Institute, 2012).  

Kullanıcılara görüşmeler sırasında çözüm sunulmamaktadır. Sadece problemleri ortaya çıkartılması 
amaçlanmaktadır (Young, 2015). 

Mülakata ısınma turuyla başlanmaktadır. Mülakatlarda hem kullanıcıların hem de araştırmacıların 
zorlandıkları durumlar olabilmektedir (Akın, 2020).  

Duygusal ve sosyal deneyimleri kavramak fiziksel deneyimleri kavramaktan daha önemlidir (Liedtka vd., 
2014). Ürünler, etkinlikler ve ortamlarla ilgili duygusal deneyimler anlaşılmaya çalışılmaktadır (Moisander ve 
Voltanen, 2011; Canniford,2005: 217). 

Empatik bir dinleyici bulduklarında kullanıcılar açılmaktadır (Stanford Design School, 2009). Yönlendirilme 
sorusu yönlendirilmemektedir.  

Uzun cevapları içeren sorular sorulmaktadır (Coulter vd., 2001: 57). Kısa cevap derinlemesine inilmesini 
engellemektedir. Özellikle kullanıcıların başlarından geçen hikayeler uzun cevap içermelidir.  

3.2. Mülakat Protokolü Kuralları 

Mülakat 10 kuralı takip etmelidir. Sorulması gereken soru şekilleri şunlardır: (i) ucu açık soru, (ii) takip sorusu 
(niçin), (iii) somutluk, (iv) duygusal & bilişsel deneyimler. Sorulmaması gereken soru tarzları ise: (v) kısa, (vi)  
evet/hayırlı (vii) genel & yorum bazlı,  (viii) fonksiyonel.  Mülakat esnasında (ix) empatik dinleyici olarak , (x) 
yönlendirici & manipülatif soru sorulmaz (tablo 1) (Kumar, 2012; Luma, 2012; 2014).  

Kısa cevaplı soruların aksine açık uçlu sorular sorulmaktadır. Nitel araştırmanın temel bileşeni katılımcının 
deneyimlerinin derinlemesine incelenmesidir. Mülakat olanların düşünceleri sansürlenmeden akıllarındakini 
konuşmaları teşvik edilmektedir. Katılımcılara yanlış veya doğru cevap olmadığı bildirilmektedir. Özgürce 
konuşmalarına ve ayrıntılara girmelerine teşvik edilirler. Röportajı bitirmeden önce ilginç bir açık uçlu soru 
şu olabilir: “Size sormayı atladığım bir soru oldu mu?” 
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Evet / hayır içeren cevaplardan kaçınılır. Uzun cevaplı sorular sorulur. Hikâye tabanlı sorular beklenildiği gibi 
uzun cevaplar içermektedirler. Mülakatı yapanlar her zaman katılımcıları konuşturmaya çalışmazlar. 
Görüşülen kişilere boşluğu doldurmak için fırsatlar vermek için sessizlik anlarının olmasını tercih edilir. Üç 
tip duraksama vardır: Sessiz kalınan ve cevap verenin devam etmesini beklenen sessiz bir duraksama (silent 
probe); yanıtlayanın söylediği son şeyi tekrarlanan ve devam etmelerini istenen yankı duraksaması (echo 
probe); söylenenler doğrulayan olumluluk duraksaması (affirmative probe) (Merriam ve Tisdell, 2017).   

Somut sorular sorulmaktadır. Soyutlanmış, kanaat temelli ve genelleştirilmiş bilgilerin aksine belirli ve kesin 
bilgilere ulaşılmak istenmektedir.  

Deneyimlere odaklanılmaktadır. Duygusal, bilişsel, sosyal ve kültürel deneyimler birincil öneme sahiptir. 
İnsanlar fonksiyonel hesaplamalardan ziyade duygulara dayanarak karar verirler. Kullanıcıların 
deneyimlerinden yararlanılmaktadır. Görüşme yaparken alışılmadık ve şaşırtıcı noktalara dikkat 
edilmektedir (Lietdka ve Ogilvie, 2011).  

Yönlendirme ve yargılama soruları sorulmaz. Empatik bir dinleyici olunur. Cevap verebileceği farklı yolların 
iyi veya kötü olup olmadığı hakkında herhangi bir görüş belirtilmez.  

3.3. Mülakat Protokolü ve Örnekleme 

Araştırmanın evreni Türkiye’nin her yerinde yaygın olarak bulunan orta segment kozmetik markalarını 
kullananlardan oluşmuştur. Üst segment lüks marka ve çarşı işi markasız kullananlar araştırmanın dışında 
tutulmuştur.  

Örneklemi oluştururken muhakkak bu orta segment kozmetik zincir markalardan alış-veriş yapan ve hikayesi 
olanlar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Mülakatta soru sorulacak kişinin anlamlı kılan hikayesinin uzunluğu, 
detayları ve derinine doğru deneyimine gidilmesidir. Sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri 
gözetilmemiştir. Motivasyonlarına odaklanılmıştır. Karar alma süreçleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Sadece 
kozmetik sektöründe hikayesi olan ve bu konuda hassasiyetleri olan kişiler daha çok kadınlar olması sebebiyle 
mülakat ağırlıklı olarak kadınlarla yapılmıştır.  

Örnekleme sayısı mülakatlarda alınan cevap benzerlik (kalıp, örgü) oluştuktan sonra bırakılmıştır. Örgü 
oluşması, 20 hikayesi olan kadın ağırlıklı kullanıcılarla uzun mülakat sonrasında gerçekleşmiştir (Nielsen, 
2020: 1; Faulkner, 2003). Etnografik araştırmalar istatistik üretmemektedir. Anket yapılması gereken n sayıda 
katılımcı yoktur. Katılımcılarla yoğun mülakat yapılır. Kullanıcıların hikayelerinden kalıplar ortaya çıkıncı 
kadar mülakat serisine devam edilir. Anket çalışmaları korelasyon vermekte ve yüzeysel kalmaktadır 
(Christensen, 2016). Etnografik derinlemesine mülakatta kişinin davranışlarının ardındaki sebep-sonuç 
ilişkileri yakalanmaktadır. Ardındaki sosyal, duygusal, bilişsel ve kültürel sebepler ortaya konmaktadır. 10 
kullanıcının sorunların %75 ve üstünü yüzeye çıkardıkları görülmektedir (Nielsen, 2000:1; 2020:1; Faulkner, 
2003: 382). Burada esas olan, kullanıcıların deneyimlerinden bir trend çıkıncaya karşı derinlemesine 
mülakatlara devam etmektir. Kullanıcı ifadeleri italik şeklinde ve kullanıcı numarasıyla (K) yazılmaktadır.  

Sorular oluşturulurken tablo 1.’deki prensipler çerçevesinde belirlenmiştir. Mülakat kuralları: açık, belli, 
yönlendirici olmayan, duygulara, ilişkilere, düşüncelere odaklı ve iyi dinleyici olmaktır. Cevaplar tekrarladığı 
noktada bırakılmıştır. Soru gidişatı kullanıcıdan gelen cevaplara göre esnetilmiştir (semi-structure).  

Somut hikayesini anlatmasını kolaylaştırmak için, mülakat olan kişilere orta segmentdeki X, Y, Z vb. zincir 
kozmetik markalar üzerinden sorular hazırlanırken, aynı segmentdeki diğer markaları deneyimlerine göre 
karşılaştırmaları istenmektedir. Böylece, X’deki veya Y’deki yaşadığı somut deneyim daha belirgin şekilde 
kullanıcının hafızasından dökülmüştür. Marka isimleri sadece hafızasındaki anısını anlatmasını 
kolaylaştırmak için kullanılmıştır. Temel amaç duygu deneyimlerini toplamaktır.   

Mülakata katılanların tamamı zincir kozmetik mağazalarını kullanmışlardır. İtalik olarak yazılanlar 
paydaşların yorumlarıdır. Mülakatta kozmetik zincirleri arasında kullanıcı deneyimi açısından orta, iyi ve 
olağanüstü olarak 3 kategori ortaya çıkmıştır. Orta kalitede kullanıcı deneyimi sunan marka A, iyi kalitede 
sunana B ve olağanüstü deneyim sunana C olarak adlandırmıştır.    

Yarı yapılandırılmış mülakat tercih edilmiştir. Tablo 1.’deki mülakat soruları hazırlanmış ve kullanıcının 
cevaplarına göre ilerlenmiştir. Mülakatlar 2019 yılında gerçekleştirilmiştir. Örneğin kullanıcılara markaların 
kullandıkları malzemeler üzerinden soru hazırlanmazken, kullanıcı bu konuyu açtığında (sürpriz şekilde), 
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bunun üzerinden sorular sormuştur. Burada yakalanılması gereken anahtar öğe malzemenin performansı 
değil kullanıcıda oluşturduğu bilişsel ve duygusal deneyimdir.     

Tablo 1. Etnografik mülakat protokolü 

En temel soru (mülakat sahibinin amacı, 
kullanıcıya direk olarak sorulmaz) 

Neden ve hangi marka zinciri tercih ediliyor veya 
edilmiyor? Çekici ve itici gelen konular nelerdir?  

Protokol başlangıcı Merhaba, adım kozmetik marka zincir mağazanın hangi 
ihtiyacınızı gördüğünü anlamak için buradayım. Bu 
mülakat yaklaşık 10-15 dakika sürecek. Mülakat 
boyunca, duruma aşina olmayan birine anlatıyormuş 
gibi davranmanı istiyorum. Senden öğrenmek için 
geldim. Rızanız var mı? 

Isındırma Turu Araştırma sorusundan önce kısa sohbetlerle mülakatı 
ısındırıyoruz. Göz teması ve pozitif enerji verme çok 
önemli. Hangi kozmetik zincir markasını 
kullanmaktasınız? (sorunun devamı buna göre 
şekillendirilir).  

[Mülakat başladıktan sonra…] Ses kaydı yapmamın sakıncası var mı? Bu sadece hiçbir 
şeyi kaçırmamak için – benden  başka hiç kimse 
kayıtlara erişemez. Teşekkürler. 

Son hikayeler (mülakat kuralları: açık, belli, 
yönlendirici olmayan, duygulara, ilişkilere, 
düşüncelere odaklı, iyi dinleyici) 
Takip sorusu, cevabının içinde barındırmıyorsa  
 
 

Bana en son ne zaman A’dan bir ürün aldığını anlatır 
mısın?   
Hangisinden, neden bu ürünü aldın? Ne amaçla 
kullanacaksın?  
Eğer A’dan hiç ürün almadıysa neden almadın?  

A tercih Neden A’yı tercih ettin?  
(Örneğin hesaplı olduğu için derse, takip sorularına 
başlat. Neden hesaplı olduğunu düşünüyorsun gibi….) 

A’da  A’da yaşadığın bir memnuniyetsizlik oldu mu? (Yine 
takip soruları) 
Hangi duyguyla anlatırsın? Neden? 

A’da yaşamış olduğu bir memnuniyet  A’da yaşadığın bir memnuniyet oldu mu? (Yine takip 
soruları)  
Hangi duyguyla anlatırsın? Neden 
Neden bir memnuniyet yaşamadın?  

A yerine A’dan almadığında nereden alıyorsun?  
Neden orayı tercih ediyorsun? Yaşadığın olağanüstü bir 
müşteri memnuniyeti oldu mu? Neden? 

Online hizmet A online alışveriş yaptın mı? Hangi ürün için? Anlatır 
mısın?  
Neden A online’dan alışveriş yapmadın? 

 Sormam gereken ama sormadığımı bir soru oldu mu? 
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4. Bulgular 

4.1. Kozmetik Ürün Temelinde: Kadınlar Bilinçli 

Etnografik çalışmalarda deneyimler üzerine soru sorulduğundan ne sıklıkta ziyaret edersiniz tarzında anket 
soruları sorulmamaktadır. Fakat, en canlı hafızasını canlandırmak için en son ne zaman uğradınız sorusuna 
karşın kadınlar ne sıklıkta gittiklerinden bahsetmeye başladılar: “Hafta 2 kez uğruyorum (K1). Hafta 1 kez 
uğruyorum (K4). Ayda 1 kez uğruyorum (K6). Karşıma çıktıkça giriyorum (K2)”. 

Kadınlar kozmetik sektöründe çok bilinçli olduğu tespit edildi. Seri bir şekilde deneyimlerini aktardılar. Bu 
kadar sıklıkla ziyaret etmelerinden dolayı kullandıkları ürünleri ve mağazaları ayrıntılarıyla bilmekteler.  

Tercihleri yerine oturmuştur: F…… kullanıyorum. Çünkü nerede üretildiğini (Türkiye’de) biliyorum. Kendileri 
üretiyorlar (K5). B…. O’nun yağlı rujunu alıyorum (K5). C’den alışveriş yapıyorum (K4). Gerekirse indirimi bekliyorum 
(K4).  

Marka, ürün, mağaza algıları kuvvetlidir. Rastgele alışveriş yapmamaktalar. Sık sık kozmetik reyonlarını 
ziyaret etmekteler. Neredeyse, takım tutar gibi ürün ve marka tutmaktalar. Bu durum, reklam ve pazarlama 
sektörü açısından mevcut alışkanlıkları (mağaza, marka, ürün) kırmanın ve yeni bir ürünü, markayı 
tanıtmanın zorluğuna işaret etmektedir.  

4.2. Kullanıcı Deneyimleri 

Bulgular 5 kullanıcı deneyimi üzerinden kategorileştirildi: Fiziksel-bilişsel-sosyal-kültürel-duygusal (tablo 2). 
Kozmetik sektöründe kullanıcı iç görüleri arasında kültürel bir deneyimle karşılaşılmamıştır.  

Araştırma sonrası katılımcıların ağırlıklı olarak tercih ettikleri markalar kategorileştirildiğinde, öylesine 
uğranılan (Türk menşeili -A-), aranan bulunulan (İngiliz menşeili -B-) ve heyecan veren (Fransız menşeili -C-
) marka deneyimi sunan olarak adlandırılmıştır. Markanın kimliğini açıkça gösteren ve akılda kalıcı 
isimlendirme kullanılır (Kumar, 2012).  

Yerli marka duygusal bağ kuramamış, özensiz, fonksiyonel ihtiyaçları karşılayan üretecidir. Öylesine 
uğranılana göre aranan bulunan duygusal bağı kuramasa da kaliteli fonksiyonel malları satmakta ve 
çalışanları tüketicilerle ilgilidirler. Heyecan veren marka ise duygusal bağ kurmuş, kullanıcıların kendilerinin 
önemli hissettikleri bir yer olarak algılamaktalar.  

Tablo 2. Markaların Kullanıcı Deneyimine Göre Karşılaştırılması 

Kalite algısı Öylesine uğranılan (A) Aranan bulunulan (B)  Heyecan veren (C) 

Duygusal Hoşuma gitmiyor 

Menşeini bilmiyorum. 
 

Müşterisiyim. 
Beğeniyorum.  

İngiliz.  

Her ikisi de (A & B) benim 
için eşit. Hangisi yolumun 
üstündüyse O’nu tercih 
ediyorum.  

 

 

 

Ürünlerini seviyorum.  

Fransız. 

Kendimi daha rahat 
hissediyorum. 

Beklemediğim anlarda 
hediye veriyorlar.  

Doğum gününde indirim ve 
ekstra indirim var.  

İlgilenilmek hoşuma 
gidiyor. Hatırlanmak güzel.  

Bilişsel Toplama mal satar. 

Mal kalitesi zayıf. 

Ucuz ve kalitesiz  

Direk B’ye gidiyorum. A 
aklıma gelmiyor.  

Önce B’ye gidiyorum daha 
çok beğeniyorum.  

Ürünleri daha kaliteli 
geliyor.  

Hep ödeme anında bir 
hediye veya indirimi 
oluyor. Aşağı yukarı 3-4 
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İstediğim markayı 
bulamıyorum.  

Paketlemeleri özensiz.  

Estetik algısı zayıf.  

Ambalaj, font hoş değil.  

Ayda bir kez, kampanya 
dönemlerinde gidiyorum.  
 

A yerine, B’yi tercih 
ediyorum. 

A  BİM veya A101 ise B  
Migros gibi.  

A  ve B  orta, orta-alt kaliteli 
makyaj malzemesi satıyor. 
Yüksek kaliteli bir şey 
bulamazsın. Sıradan şeyler 
var. Migros’un bir 
reyonunu alıp oraya 
taşımışsın gibi aşağı yukarı.  
 

ayda bir alışveriş 
yapıyorsan bir şey denk 
geliyor.  

 

Kampanya, indirim, hediye 
derken ortalama fiyatları 
makule geliyor.  
 

Sosyal Çabucak alırım ya da 
bırakırım giderim. 

Kozmetik ürünleri 
pazarlanmadığında, 
anlatamadığında 
satabileceğin ürünler değil. 

Çalışanlar memnuniyetsiz. 
Ya uzun çalışıyorlar ya 
işlerini sevmiyorlar. 

Bilgilendirilme yapılmıyor.  

Memnuniyetsiz çalışan 
bilgide vermez.  

Kasadaki davranışları 
memnuniyetsizliklerine 
yansıtıyor.  

Elemanlar pek ilgilenmiyor.  

Self-servis mantığı var. Bir 
hizmet aldığımı 
düşünmüyorum. Ancak 
yapışacaksın.  

Çok iç içe. 

Organik var olabilir ama 
standı yok.  

Mimarisi hatalı.  

Atmosfer itiyor.  
 

Ortamı daha çok hoşuma 
gidiyor.  

Daha ilgililer.  

Personeli daha bilgili ve 
güler yüzlü. İçiniz ısınıyor. 
Daha sıcak, samimi.  

Personeli eğitimden 
geçiyor.  

Geniş.  

Ferah. User-friendly 
kullanım alanı.  

 

 
 

Daha temiz, düzenli.  

Danışmanlık alabileceğin 
yer. Temasın yoğun olduğu 
bir yer. Bilgi akıyor.  
 

Fiziksel Pamuk, aseton gibi çok 
genel ürünleri alıyorum. 

Çiğ mor renkler. Üstüne sarı 
yazması. İç daraltıyor.  

Marka renkleri hata. 

Mağaza girişindeki yeşil 
renk hoşuma gidiyor. Mor 
hoşuma gitmiyor.  
 

Yeşil zemin ismini beyaz. 
Daha çekici. 

Marka, amblem olarak 
tercih ederim.  
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4.3. Öylesine Uğranılan Bağlamında Temel Bulgular 

Hızlıca alışveriş yapılan ihtiyaç karşılanan ve çıkılan bir mağaza konumundadır. A kozmetik marka zincirine 
kadınlar öylesine girmektelerdir.  

Duygusal 

Kullanıcı deneyimi araştırması açısından en temel bulgu müşterisiyle duygusal bağ kurulamamasıdır. 
Müşterisinin ayrıcalıklı ihtiyaçlarını keşfedilememiş, sıradan temel malları kalitesi zayıf olarak satan bir 
marka konumunda olmasıdır. Markanın hikayesi belirsizdir: “Nadir giriyorum. Hoşuma gitmiyor (K2). Menşeini 
bilmiyorum. Araştırmak bile istemem (K1).  

Bilişsel 

Kullanıcılar kalitesiz, özensiz ve ucuz bulmaktalar:  “Mal kalitesi zayıf (K19). Toplama mal satıyor (K3). A’da alma 
niyetiyle giriyorum. Ama her defasında almadan çıkıyorum (K2). El kremi aldım. Kendi markalı ürünü çok kötü çıktı. 
Yumuşak değil. Güzel kokmuyor (K1). Ucuz ve kalitesiz görüyorum (K13). Çünkü kendi sattığı mallar kalitesiz (K17). 
Makyajı, pamuğu,… Kalitesi daha düşük (K12). İstediğim markayı bulamıyorum (K16). Saç boyasında bakınıyorum 
(K4). Paketlemeleri özensiz (K8). Estetik algısı zayıf (K1). Ambalaj, font hoş değil (K17). Hâlbuki kozmetik ürünlerin de 
estetik ön plandadır (K1)”.  

Kadınlar kendi kullandıkları ürün ve mağaza markalarını söylerlerken, diğerleriyle karşılaştırmaktalar. “B ile 
A aynı kategoride. Ama A bir lig altında (K1)”.  

Bu karşılaştırmada öylesine uğranılan genelde olumsuz olarak değerlendirilmektedirler. Aranan bulunan (B) 
ile karşılaştırılmaktadırlar. Öylesine uğranılana talep daha düşüktür. Promosyon dönemlerinde, fonksiyonel 
ürünlerin satın alınmasında veya çok belirgin bir ürün için uğranılmaktadır. “Ayda bir kez, kampanya 
dönemlerinde gidiyorum (K2). Oreal’ın yağlı rujunu alıyorum (K5)”.  

Sosyal 

Mağaza ortamı iç açıcı değildir. Kullanıcılar kendilerini sıkışmış görmekteler: “Mimarisi hatalı (K1). Dükkân 
tasarımı kişilere karışık, düzensiz gelmektedir (K6). Çok iç içe (K2). Organik var olabilir ama standı yok (K1). Atmosfer 
itiyor. Almadan çıkıyorum. Kalbim ısınmıyor (K2).  Sıkışık (K10)”. 

Müşterilerle ilişkileri çok zayıf olup müşterisiyle özel bir bağ kuramamaktadır: “Ya çabucak alırım ya da 
bırakırım giderim (K2). Çalışanlar memnuniyetsiz (K8). Ya uzun çalışıyorlar ya işlerini sevmiyorlar (K11). 
Bilgilendirilme yapılmıyor. Memnuniyetsiz çalışan bilgide vermez (K12). Kasadaki davranışları da 
memnuniyetsizliklerine yansıtıyor. Elemanlar pek ilgilenmiyor. Görevliler alakasız (K13). Hatta öyle ki kasaya gittiğimde 
ödeme yapabilir miyim diye birilerini çağırıyorum. B’de de A’da da alacak mıyım almayacak mıyım diye ilgilenen kimse 
olmuyor içerde (K4). Olduğunu bildiğim bir ürünü sordum. Zor zahmet cevap verdi. Şuradan gidip, bilmem neresinde 
gibi eliyle cevap verdi. Burnuyla, kaşıyla, gözüyle işaret ediyor. Hâlbuki, küçük dükkan “size yardımcı olayım, beraber 
gidelim” demesi gerekliydi (K3)”.   

Self-servis tarzında çalışmaktadır. Hâlbuki tüketim ürünleri ve özellikle kozmetik pazarlanması ve müşteriyle 
yakın temas kurulması gereken ürünlerdir: “Kozmetik ürünleri pazarlanmadığında, anlatamadığında satabileceğin 
ürünler değil (K1). Self-servis mantığı var. Bir hizmet aldığımı düşünmüyorum (K11). Ancak yapışacaksın (K8)”. 

Fiziksel 

Duygusal bağ kurulamamasının neticesi olarak fonksiyonel ihtiyaçları karşılama konumundadır. Kullanıcının 
aklında olmayan bir tercih olarak karşısına çıktığında, hiçbir şey bulamadım bir de “buraya uğrayım” 
düşüncesi taşımaktadır. Sadece fonksiyonel ihtiyaçları karşılamaktadır: “Pamuk, aseton gibi çok genel ürünleri 
alıyorum (K3). Çiğ mor renkler. Üstüne sarı yazması. İç daraltıyor (K2). Marka renkleri hata (K8). Dükkân girişindeki 
yeşil renk hoşuma gidiyor. Mor hoşuma gitmiyor (K2).  

4.4. Aranan Bulunan Bağlamında Temel Bulgular 

Aranan bulunanda temel kozmetik ihtiyaç ürünleri kaliteli olarak bulunmaktadır. Güvenli alışveriş yapılan 
bir merkezdir.  

Duygusal 
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Aranan bulunanda (B) markasının duygusal deneyimi öylesine uğranılan markasına göre biraz daha iyi ama 
genelde zayıftır. Ağırlıklı olarak kaliteli fonksiyonel ürün satan olarak algılanmaktadır. Özel olarak tercih 
edilmemektedir: B müşterisiyim. B’yi seviyorum (K2). A ile B benim için eşit. Hangisi yolumun üstündüyse O’nu 
tercih ediyorum (K3). B’de  miydim, A’da mıydım. Kasaya gittim. Aldığım ürünleri bıraktım. Yavaş ve ilgisizler (K4).  

Bilişsel 

Temel ürünleri kaliteli üretir algısı mevcuttur. B her kategoride başarılı bulunmuyor. Ama bütünsel olarak 
algıda A’ya göre daha kuvvetlidir.  

A  ve B  orta, orta-alt kaliteli makyaj malzemesi satıyor. Yüksek kaliteli bir şey bulamazsın. Sıradan şeyler var. Migros’un 
bir reyonunu alıp oraya taşımışsın gibi aşağı yukarı (K7).  El kremi aldım. Yumuşaklığı ve kokusu iyi (K1). Direk B’ye 
gidiyorum. A aklıma gelmiyor (K9). Önce B’ye gidiyorum daha çok beğeniyorum (K2). A yerine, B’yi tercih ediyorum 
(K14). A  BİM veya A101 ise B  Migros gibi (K1).  B’yi (A’ya göre) daha kaliteli buluyorum (K15).  

Sosyal 

Aranan bulunanda personel ilgisi yüksek, bilgisi kuvvetli, tavrı olumludur. Personeline özel eğitim verildiği 
düşünülmektedir. Mağaza tasarımında geniş, ferah algısı vardır: Ortamı daha çok hoşuma gidiyor (K11). Daha 
ilgililer (K9). Personeli daha bilgili ve güler yüzlü. İçiniz ısınıyor. Daha sıcak, samimi (K2). Personeli eğitimden geçiyor. 
Bilgiler daha iyi (K2). Görevliler alakasız. Hatta öyle ki kasaya gittiğimde ödeme yapabilir miyim diye birilerini 
çağırıyorum. B’de de A’da da alacak mıyım almayacak mıyım diye ilgilenen kimse olmuyor içerde (K14). Daha ferah. 
User-friendly kullanım alanı (K7). Geniş (K9).  

Fiziksel 

Markanın rengi, amblemi beğenilmektedir: Marka, amblem olarak B’yi A’ya göre tercih ederim (K7). Yeşil zemin 
ismini beyaz. Daha çekici (K9). Boş kutu, şişe var. Büyük şişeleri taşımak istemediğinizde küçüklere koyuyorsunuz (K2).  

4.5. Heyecan Veren Bağlamında Temel Bulgular 

Heyecan veren markada ise “İlgilenilmek hoşuma gidiyor. Hatırlanmak güzel” denilerek kullanıcıların geçirdikleri 
kuvvetli duygusal deneyimi işaret etmektedir.  Önemsenmek, özen gösterilmek, rahat hissetmek markayla 
iletişimde önemli duygulardır. Markanın aralıklarla kullanıcılarına sürprizler vermesi kadınları 
heyecanlandırmaktadır. Ürün ve hizmet kalitesi mükemmeldir.  

Duygusal 

Heyecan veren markanın duygusal deneyimi olağanüstüdür. Tüketiciler ürünleri sevmekteler, kendilerini 
rahat hissetmekteler, hoş sürprizlerle karşılaşmaktalar, özel günlerde hatırlanmaktalar. Kendilerini iltifata 
tabi tutulmuş kadın gibi hissetmekteler.   Ürünlerini seviyorum (K14). Kendimi daha rahat hissediyorum (K11). 
Beklemediğim anlarda hediye veriyorlar. Bir alışveriş esnasında duş jeli alıyordum. Kasaya gittim. Ödeme yapacağım. 
Görevli dedi ki duş jeli hediyeniz var. Bunun üzerine bir tane şampuan aldım. İki büyük boy duş jeli ücretsiz aldım (K4). 
Doğum gününde indirim ve ekstra indirim var (K11). İlgilenilmek hoşuma gidiyor. Hatırlanmak güzel (K13).  

Bilişsel 

Fiyatları bir nebze yüksekse de, kalite performansı, promosyonlar takibi, hediye ürünler ve çok miktarda alımı 
ortalama fiyatları oldukça indirmektedir. Ürünleri daha kaliteli geliyor (K14). İlgileniyorlar. Kampanya, indirim, 
hediye derken ortalama fiyatları makule geliyor. Fiyat olarak optimumda. …. shoplar daha önce vardı. Ama bununla aynı 
randımanda değil (K9). Hep ödeme anında bir hediye veya indirimi oluyor. Aşağı yukarı 3-4 ayda bir alışveriş yapıyorsan 
bir şey denk geliyor (K4).  

Sosyal 

Mağaza içi rahatça alışveriş yapacak şekilde tasarlanmış. Personelin ilgisi özenli ve bilgilendirmesi 
tatminkârdır. Ayrıca satıcıları aynı zamanda danışman gibi görülmektedir: Temiz, düzenli (K5). Ferah (K6). C’de 
danışmanlık alabileceğin. Temasın yoğun olduğu bir yer. Bilgi akıyor (K3) 
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4.6. Alternatifler, Online, Erkekler 

Kozmetik Zincir Mağazaların Alternatifi: Migros Ve Kozmetik Mağazalar 

Kozmetik zincirlerden alışveriş yapmadıklarında nereden aldıkları sorulduğunda tüketiciler ağırlıklı olarak 
Migros’u işaret etmekteler. Migros perakende devi olarak önemli bir konuma sahiptir. Kullanıcıların iç 
görülerine dayanarak bir tane ana avantajı vardır: Kolaylık. Kadın müşteriler Migros’a herhangi bir 
ihtiyaçlarını almak için gittiklerinde kozmetik ürünlerini de almaktalar. Kozmetik mağazalarının Migros’a 
göre avantajları ise fiyat, çeşit ve uzmanlaşmadır. Katılımcılar açısından ürünler genel ve ayrıcalıklı olarak 
ikiye ayrılmışlardır. Migros genel ürünlerin alındığı yer olarak görülmektedir. Zincir mağazalar arasında 
öylesine uğrananda genel ürünlerin alınabileceği alternatif bir mekân olarak algılanmaktadır. Ayrıcalıklı 
marka kategorisinde değildir: “Alışverişimi yaparken kozmetiği de Migros’tan alıyorum (K3). Migros gittiğimde 
şampuan gibi kozmetik ürünlerini Migros’tan alıyorum. Ayrıcalıklı ürünleri C’de (heyecan uyandıran) (K4). Migros’ta 
haftalık alışverişimi yaparken kulak çubuğu, pamukta aldım. A (öylesine uğranan) evime yakın ama hazır oradayken 
hallediverdim (K8).  Migros yerine tercih ediyorum. Diğer kozmetik dükkanları daha ucuz (K11). Daha fazla indirim var. 
Kozmetik dükkanları uzmanlaşmışlar (K3). Kozmetik dükkanlarında ürün çeşitliliği var (K16). Migros’ta kısıtlı ürün 
var (K7). O alanda uzmanlaşmış ürünü tercih ediyorum (K9). Çok indirim var (K4)”.  

Online Kullanma 

Kozmetikte online kullanım özel ürünlerde ve lokasyon olarak uzakta olduğunda tercih edilmektedir: “Bu 
ürün grubunda online kullanmıyorum. Her yerde buluyorum (K10). Sadece ayrıcalıklı ürünlerde (A ve B’de yok), online 
alıyorum. Özellikli ve nitelikli.  Mesela Dermo Eczane Mustela markasının ürünleri var. A’da en iyi marka L’oreal’i 
bulurken, orada Rocher, Vichy’ler şunlar bunlar, daha nitelikli markalar var (K1)”.   

Erkekler 

Kozmetik zincir markalarla ilgili erkeklere sorulduğunda genellikle bilmedikleri veya dikkat etmedikleri 
sonucu çıkarıldı. Ne sattıklarını bilmiyorum (E1). Ne olduklarını bilmiyorum (E2). Market olduklarını biliyorum (E3). 
Galiba kozmetik ürün satıyorlar (E4). Birkaç defa eşimi beklerken görmüştüm (E5). Bir defa su almak için girmiştim (E6). 
Eşim sipariş verdiğinde almıştım (E7). Ancak burada erkeklere yönelik birtakım fırsatlar olabileceği göz ardı 
edilmemelidir.  

 

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada kadınların sıklıkla kozmetik zincirlerine gittikleri, sektör, ürünler ve mağazalar hakkında derin 
bilgiye sahip oldukları ortaya konmuştur.  Çarşıya veya dışarıya çıkıldığında uğranılan bir mekân haline 
dönüşmüştür. Literatürle uyumlu olarak online ticaretin gelişmesine rağmen kadın tüketicinin mağazadan 
almayı tercih ettikleri anlaşılmıştır (Yang ve Lee, 2016). Elde edilen çıkarımların sonucunda mağazanın 
tasarımından müşteri ilişkilerine kadar tüm unsurların satışı etkileyebileceğini göstermektedir.   

Kullanıcı deneyimi olarak hikayeler 5 deneyimde kategorileştirildi: duygusal, bilişsel, sosyal, kültürel ve 
fiziksel. Aralarındaki en önemli deneyim kullanıcıyla marka arasında kuvvetli bağ kurulmasını sağlayan 
duygusal olandır. Markanın hikayesi de bu duygusal deneyim üzerinden inşa edilmelidir.   

Kozmetik sektöründe, kadınlar kendi kullandıkları ürün ve mağaza markalarını bahsederlerken, diğerleriyle 
karşılaştırmaktalar. Kadınların kullandıkları zincir mağazalar arasında sıklıkla ziyaret ettikleri üç marka 
kavramı öğrenilmiştir: Öylesine uğranan, aranan bulunan ve heyecan veren. Bu karşılaştırmada öylesine 
uğranılan genelde olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Mülakatlar esnasında tercihte rol oynayan sebepler 
derinlemesine inildi. 

 “Öylesine uğranılanda” düşük kalitede kalma sebepleri gruplandığında: ürün kalitesi, insan kaynakları, 
mağaza tasarımı, renkler ve paketleme ön plana çıkmaktadır. Kalite algısında “aranan bulunan” olmak üzere 
“heyecan verenin” kendi ürettikleri daha çok tercih edilmektedir.  

Öylesine uğranılanının en zayıf olduğu nokta insan kaynağıdır. Müşteri memnuniyeti çok düşüktür. Ne kadar 
iyi üründe olsa, bir halka zayıfsa kullanıcı gözünde kalitesi düşmektedir. Çalışanların sundukları hizmetlerin 
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kalitesi beğenilmemektedir. Renk seçimi konusunda eleştiriler vardır. İç açıcı bulunmamaktadır. Diğer 
markaların menşei bilinirken bu markanınki bilinmiyor.  

Aranan bulunanda tüketicinin aradığını bulduğu kendisini ürün ve hizmet kalitesi açısından konforlu 
hissettiği bir mekandır.    

Heyecan verenin markasının aralıklarla kullanıcılarına sürprizler vermesi kadınları heyecanlandırmaktadır. 
Kadınlar markayı kendisine yakın hissetmesidir. Önemsenmek, özen gösterilmek, rahat hissetmek markayla 
iletişimde önemli duygulardır. Ürün ve hizmet kalitesi mükemmeldir. Çalışanlar danışman 
konumundadırlar. Kampanyaları ve indirimleri takip edilmektedir. Bu kategoride de özellikle tercih edilen 
bir marka olarak ön plana çıkmaktadır.  

Öylesine uğranan markanın bir değişimden geçmesi gereklidir. Özellikle kullanıcıyla duygusal bağın 
kurulması kuvvetlendirilmelidir (Pine ve Gilmore, 2011). Duygusal bağın kurulması, tercihte ön sırayı 
getirecektir. Ancak bu dışsal motivasyonla değil içsel motivasyonla gerçekleşebilir (Pink, 2011). Burada 
şirketle beraber ortak kurgulama mekanizmasıyla bir yol haritası çıkartılmalıdır (Luma, 2014). Değişim küçük 
adımlarla gerçekleştirilir (Kelley and Kelley, 2013). 

Aranan bulunan markanın ürünleri, mağazanın tasarımı, müşterilerle ilişkileri kalitelidir. Müşteri soru 
sorduğunda mağaza çalışanları ilgililerdir. Markadaki eksik unsur bütünlüktür. Sadece mağazaya giren 
müşterinin sorusuna cevap vermek, kullanıcının derinden gelen ihtiyacını cevaplamamaktadır. Heyecan 
veren markada kadın kendisinin önemsendiği, özen gösterildiği, ilgilenildiğini hissetmektedir. Bu duyguyu 
geçirecek şekilde insan kaynakları, mağaza tasarımı ve ürün kategorisi oluşturulmalıdır.   

Heyecan veren marka kalite/fiyat performansında çok başarılıdır. Kullanıcı aldığı hizmeti, ürün kalitesi ve 
promosyonları göz önüne aldığında fiyatın yüksekliğinden şikâyet etmemektedir. Promosyonların doğru 
kurgulanması önemlidir. Özellikle müşterinin özel günlerinde seçici davranılması promosyona anlam 
katacaktır. Sürekli gelen müşterinin ödüllendirilmesi doğru stratejidir. Kadın müşterilerde kendilerini 
önemsendiklerini hissettirilmeleri çok önemlidir. Alışveriş yapmaya zorlamadan hatta teşvik dahi etmeden 
bu özenin çok açık şekilde hissettirilmesi gereklidir. Müşterinin motivasyonu güzelleşmek ve kendisini güzel 
hissetmektir. Marka müşteri iletişimi bu kavram üzerinden kurgulanmalıdır.   

Bu çalışmanın sonucunda Türk menşeili firmanın zincir mağazalar arasında zayıf olduğu görülmektedir. Türk 
firmalarının gelecek dönemde ürün ve müşteri ilişkisinin geliştirmelerinin yanında kullanıcı deneyimlere de 
odaklanmaları gerektiğini göstermektedir.  

Bundan sonra yapılması gereken ve makale konusu olabilecek çalışmalar aşağıda sıralanmıştır:   

İnsan kaynakları konusunda şirketin ek bütçe yükü getirmeden insan kaynağının iyileştirilmesidir. Şirket 
içinde ve dışında çalışanlar, insan kaynakları uzmanları ve eğitmenlerle mülakat yapılmalıdır.  

Zincir markalar kendi marka ürünleri satmaktadır. Ürün kalitesinde kullanıcıların yaşadıkları kaygıların 
ortaya çıkartılması gereklidir.  

Mağaza tasarımı, renk, paketleme konusunda kullanıcıların beklentilerinin ortaya konması ve çalışanlar, 
tasarımcılar ve kullanıcılar ile ortak kurgulama (co-creation) mekanizmasıyla ilerlenmelidir (Liedtka vd., 2014; 
Borwn, 2009). Etnografi sadece şirkete bilgi aktarmakla yetinmemekte aynı zamanda çözümde de nasıl 
ortaklaşa harekete geçirildiğini göstermektedir.  

Kadınların makyaj yapma sebeplerini, beklentilerini anlamaya yönelik daha derinlemesine etnografik 
araştırmaların yapılmalıdır. Gerek inovasyonda gerekse de pazarlamada kullanılabilecek birçok kavramın 
ortaya çıkarılmasına destek olacaktır (Zaltman ve Zaltman 2008). 

Erkeklerin kozmetik zincir mağazalarda ilgisizliği bir çıkarım dahi olsa da hediye alma gibi konularda 
yönlendirici fırsatlar gözden kaçırılmamalıdır.  

Kadınların kozmetik sektörü dışında da hesaplı ama kaliteli hizmet aldıkları yerlerdeki özelliklerinin 
belirlenmesi gereklidir. Burada elden edilen çıkarımlar kozmetik sektörüne aktarılabilir.  
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Amaç – İşletmelerin başarısında ve büyümesinde, pazara sunulan yeni bir teknolojik inovasyon, kritik 
bir öneme sahip olsa da söz konusu inovasyonlara yönelik asıl başarı tüketicilerin kabulü ve 
uyumuyla sağlanabilmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, tüketicilerin yenilikçilik tutumlarının, 
teknolojik inovasyona yönelik uyumlarındaki etkisi ve tüketicilerin karar almalarında oldukça etkili 
faktör olan algılanan değerin (Zeithaml, 1988) bu ilişkiye aracılık edip etmediği araştırılmıştır. 

Yöntem – 540 akıllı telefon kullanıcısından elde edilen veri, birtakım ön analizlere tabi tutulduktan 
sonra değişkenler arasındaki ilişkiler yapısal eşitlik modellemesi ile ölçülmüştür. Çalışmanın analizi 
kapsamında, araştırmanın amacına uygun olarak öncelikle cevapların bağımsızlık kontrolü testi, 
ortak yöntem sapma testi, tanımlayıcı analiz, normallik testi, korelasyon analizi, güvenilirlik analizi, 
açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve son olarak yol analizi gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular – Elde edilen bulgulara göre tüketicilerin yenilikçilik tutumları, hem tüketicilerin 
algıladıkları değeri hem de teknolojik inovasyonlara yönelik uyumu anlamlı ve pozitif yönde 
etkilemektedir. Algılanan değer de teknolojik inovasyona yönelik uyumu anlamlı ve pozitif yönde 
etkilemektedir. Ayrıca analiz sonucu ulaşılan kısmi aracılık rolüyle de tüketici yenilikçiliği arttıkça, 
algılanan değerin teknolojik inovasyona yönelik uyumdaki etkisini güçlendirdiği tespit edilmiştir. 

Tartışma – Gerçekleştirilen inovasyonların benimsenmesinde tüketici yenilikçiliğinin etkisini 
araştıran sınırlı sayıda çalışma yer alsa da  (Jones vd., 2002; Schreier vd., 2007; Tellis vd., 2009); söz 
konusu ilişkide algılanan değerin etkisinin tespitine yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Yenilikçi bireylerin, değer algılamadıkları inovasyona uyum sağlama eğiliminin düşük olacağı 
düşünüldüğünden, subjektif olan ve mal veya hizmetlerin değişim ve gelişmesiyle birlikte değişim 
gösteren algılanan değer kavramı aracı değişken olarak çalışmada kullanılmıştır.  
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Purpose - Although a new technological innovation introduced to the market is critical to the success 
and growth of businesses, the main success for these innovations can be achieved with the acceptance 
and adaptation of consumers. Accordingly, the study investigated whether the effect of consumers’ 
innovative attitudes on their adaptation to technological innovation and whether perceived value 
(Zeithaml, 1988), which is a highly influential factor in consumers’ decision making, mediates this 
relationship. 

Design/methodology/approach - After the data obtained from 540 smartphone users were subjected 
to some preliminary analysis, the relationships between variables were measured by structural 
equation modeling. Within the scope of the analysis of the study, in accordance with the purpose of 
the study, firstly, independence check test of answers, common method deviation test, descriptive 
analysis, normality test, correlation analysis, reliability analysis, explanatory factor analysis, 
confirmatory factor analysis and finally path analysis were performed. 

Findings - According to the findings, the innovativeness of the consumers affects both the perceived 
value of the consumers and the adaptation towards technological innovations in a significant and 
positive way. The perceived value also affects the adaptation towards technological innovation in a 
significant and positive way. In addition, it has been determined that as consumer innovativeness 
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 increases with the partial mediation role achieved as a result of the analysis, the effect of perceived 
value on adaptation to technological innovation strengthens. 

Discussion - Although there are a limited number of studies investigating the impact of consumer 
innovativeness in the adoption of innovations (Jones et al., 2002; Schreier et al., 2007; Tellis et al., 2009); 
No study has been found to determine the effect of the perceived value in the said relationship. Since 
it is thought that the tendency of innovative individuals to adapt to innovation, which they do not 
perceive value, will be low, the concept of perceived value, which is subjective and changes with the 
change and development of goods or services, was used as a mediator in the study. 

1. Giriş 

İnovasyon, herhangi bir işletmenin başarısında ve büyümesinde kritik bir öneme sahip olsa da yeni ürün 
inovasyonlarına yönelik tüketicilerin kabul ve uyumu farklılaşabilmektedir. Bazı tüketiciler yeni ürün 
uyumunda hızlı iken, bazı tüketiciler ise yeni ürün kabulüne direnç göstermektedir (Grewal vd., 2000: 248). 
Yeni ürün olarak akıllı telefonlar, tarihteki tüm diğer dijital aygıtları geride bırakarak beklenmedik şekilde 
hızlı bir kabul oranına ulaşmışlardır. Bu hızlı nüfuz etme oranı, akıllı telefonların benimsenme oranının, diğer 
tüm teknolojik ürünlerden çok daha yüksek olduğunu ve bireyleri bu yeni ürüne doğru çeken özelliklerin 
neler olduğunu sorgulamaya zorlamaktadır (Chun vd., 2012: 473). 

Hem fiziksel hem de bilgi ortamlarına dâhil edilebilen aygıtlar olarak nitelenen akıllı telefonların (López vd., 
2011: 281) sıklıkla inovasyon gözlenen ürünler olması ve inovasyon trendi son zamanlarda en yüksek olan 
ürünlerden olması çalışmanın uygulama bölümü için seçilme nedenidir. Yüksek potansiyelli pazarlar, pozitif 
yönlü ekonomik ortama sahip, geniş, büyüyen pazarlar olarak tanımlanmaktadır (Carbonell ve Rodriguez, 
2006: 4). Teknoloji ürün pazarında, akıllı telefonlar tam da bu tanıma uymaktadır. Ayrıca zaman içerisinde 
akıllı ürünlerdeki değişiklikler, tüketicilerin tutum ve davranışlarını kaçınılmaz olarak etkilemektedir (López 
vd., 2011). Bu durum ise akılı telefon kullanıcılarının tutum ve davranışlarının incelenme gerekliliğine 
dikkatleri çekmektedir.  

Teknolojik inovasyona yönelik uyumda, tüketici yenilikçiliğinin nasıl ve ne düzeyde etkisinin olduğunu 
ortaya koyabilmek amacıyla yapılan bu araştırmada, teknolojik inovasyona yönelik uyumda tüketici 
yenilikçiliğinin önemli bir araç olduğu savunulmaktadır. Bu doğrultuda araştırmayla, teknolojik inovasyona 
yönelik uyumun yordayıcılarının (tüketici yenilikçiliği ve algılanan değer) eş zamanlı olarak tanımlayan 
ampirik bir model oluşturarak, tüketici yenilikçiliği, algılanan değer ve teknolojik inovasyona yönelik uyum 
literatürünü geliştirmeye katkıda bulunmak istenmektedir.  

Çalışmada, tüketici yenilikçiliği, algılanan değer ve teknolojik inovasyona yönelik uyum ilişkisini gösteren bir 
model geliştirilmiştir. Literatürde yer alan tüketici yenilikçiliği, algılanan değer ve teknolojik inovasyona 
yönelik uyum faktörleri arasındaki ilişkileri ampirik olarak test etmek amacıyla çok değişkenli istatistik analiz 
yöntemlerinden olan yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Çalışmanın analizi kapsamında, araştırmanın 
amacına uygun olarak öncelikle cevapların bağımsızlık kontrolü testi, ortak yöntem sapma testi, tanımlayıcı 
analiz, normallik testi, korelasyon analizi, güvenilirlik analizi, açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör 
analizi ve son olarak yol analizi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tüm analizlerin gerçekleştirilmesinde ise SPSS 
22.0 ve AMOS 23.0 programlarından faydalanılmıştır. 

2. Literatür Araştırması 

2.1.Tüketici Yenilikçiliği 

“Tüketici yenilikçiliği” kavramı 1950’li yılların sonlarından itibaren literatürde ilgi görmeye başlayan bir 
faktördür (Goldsmith ve Foxall, 2003). Tüketici yenilikçiliği boyutuyla “yenilikçilik”, başkalarından önce bazı 
inovasyonları benimseme veya bir inovasyonu benimsemeye ya da yatkınlığa hazırlanma derecesi olarak 
ifade edilebilir (Blake vd., 2007: 25). Yenilikçilik, bir ürünün yaşam döngüsünün başındaki tüketici satın alma 
şekilleriyle, tüketicilerin çeşitli ürünlere ilgi gösterme eğilimiyle ve ürün hakkında bilgi edinmede istekli 
olmayla ilişkilendirilerek tanımlanmaktadır (Lee ve Son, 2017: 1). Midgley ve Dowling (1978) ise tüketici 
yenilikçiliğini “inovasyonun tüketimi”, yeni ürünleri diğer kişilerden daha sık ve daha erken satın alma 
eğilimi olarak tanımlamışlardır.  

Yeni ürünlere doğru eğilim olarak betimlenen yenilikçilik (Steenkamp vd., 1999), pazarın dinamik yapısından 
dolayı, tüketen nüfusun doğasında olan bir istekliliktir. Aslında hemen hemen her tüketici belli bir derecede 
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yenilikçidir. Yaşam boyunca tüketicilerin çoğu, yeni olan bazı objeleri ya da fikirleri benimsemektedir. 
Pazardaki yeni ürünlerin başarılı bir şekilde yayılması, yenilikçi tüketicilerin doğru bir şekilde anlaşılmasına 
bağlıdır (Robertson ve Kennedy, 1968: 64). İnovasyonların başarıya ulaşabilme noktasında önemli olan husus, 
söz konusu inovasyonu tüketme potansiyeline sahip olan bireylerin kimler olduğunun saptanması ve onların 
ihtiyaçlarının doğru şekilde belirlenebilmesiyle ilgilidir. 

Hurt vd. (1977: 59) yenilikçiliği, değişime istekli olmayı yansıtan genelleştirilmiş kişilik özelliği olarak 
betimlemiştir. Bu boyutuyla yenilikçilik tanım olarak, yeni ürün arama ve denemeye yatkınlık olarak ifade 
edilmektedir (Koschate-Fischer vd., 2017: 521). Daha kavramsal bir tanımlama ile tüketici yenilikçiliği, 
tüketicinin mal ya da hizmetleri benimseme eğilimi olarak ifade edilmektedir (Tellis vd., 2009: 1). Aynı 
zamanda tüketici yenilikçiliği, tüketicinin doğuştan gelen veya sonradan edinilmiş özellikleri ve öğrenme 
geçmişi ile ilgili olan yenilikçi bir eğilim olarak da ifade edilmiştir (Midgley ve Dowling, 1978). Shi (2018: 279) 
tüketici yenilikçiliğini, yeni şeyleri tercih eden tüketicilerin, potansiyel psikolojik davranışları şeklinde ifade 
ederek, tüketici yenilikçiliğinin, tüketicinin içsel bir özelliği olduğunu belirtmiştir. Tüketicilerin yeni mal ve 
hizmetleri benimseme eğilimlerini anlamaya yardımcı olduğu için bazı araştırmacılar tüketici yenilikçiliği 
kavramına yakından ilgi göstermektedir (Kumar ve Uzkurt, 2011: 3). 

2.2. Algılanan Değer 

Algılanan değer, müşterilerin kabul etme algısına dayalı olarak mal ya da hizmetin faydasının bütünsel bir 
şekilde değerlendirilmesidir (Zeithaml, 1988: 13). Bir diğer ifadeyle, değer bilinci, tüketicinin, ne alındığına ve 
ne verildiğine bağlı olarak bir ürünün kullanımının genel değerlendirmesi olarak tanımlanabilir. Aynı 
doğrultuda Sanchez vd. (2006: 394), değeri, satın alma işleminden önce ve sonra algılamaların değiştiği 
dinamik bir değişken şeklinde betimleyerek tanımı güncellemiştir. Müşteri değeri, satın alma anında, 
kullanım anında ve hatta mal veya hizmetlerin kullanımından sonra bile tüketici tarafından gözlemlenir 
(Sanchez vd., 2006: 394). Literatürde en temel algılanan değer tanımını ortaya koyan Zeithaml (1988: 13)’a göre 
düşük fiyat, üründen beklenen fayda, ödenen bedel karşılığında beklenen kalite ve verilene karşı beklenen 
şey ile değer algılanmaktadır. 

Müşteri değeri, tüketicilerin deneyim ve zamanlarına göre farklılaşan bir değişkendir (Sparks vd., 2011: 1176). 
Müşteri bakış açısıyla değerlendirildiğinde müşterinin ne aldığı ile ne verdiği arasındaki farktan değerin 
oluştuğu gözlemlenmektedir. Müşteriler kaybettiklerinin karşılığında, değer kazanmayı arzuladıklarından, 
müşterilerin gelecekteki olumlu davranışlarının üzerinde de algılanan hizmet değerinin etkisi oldukça 
fazladır. Müşteri kaybettiğinin yerine ne kadar fazla kazanım sağlarsa, mal ya da hizmet sağlayan işletmeye 
o kadar bağlı kalma eğilimi göstermesi muhtemeldir (Yücenur vd., 2011: 157). Woodall (2003: 2) müşteri 
değerini, işletmenin çabaları doğrultusunda, müşterileriyle ilişkisi sonucu ortaya çıkan bir avantaj fayda 
olarak tanımlamıştır. Benzer doğrultuda, Sirdeshmukh vd. (2002: 21) değeri; müşterinin ürün sağlayıcısıyla 
devam eden ilişkisini sürdürme maliyetini azaltan fayda olarak nitelendirmiştir. 

Subjektif bir faktör olarak değerlendirilebilecek algılanan değer kavramı, literatürde çeşitli boyutlarıyla ele 
alınarak incelenmiştir. Müşteri değerini, belirli bir mal ya da hizmet markasının fonksiyonelliği ve ikame 
edilebilirliği olarak tanımlayan Huang ve Zhang (2008: 103) yaptıkları çalışmada müşteri değeri boyutlarını; 
fonksiyonel değer, sembolik değer, tecrübeye dayalı değer ve parasal değer olarak sınıflandırmıştır. Sweeney 
ve Soutar (2001: 216) ise algılanan değer boyutlarını duygusal değer, sosyal değer, kalite değeri ve parasal 
değer olarak dört ayrımla incelemiş olup, tüm boyutların dayanıklı tüketim mallarında tüketicilerin tutum ve 
davranışlarını açıklamada etkili faktörler olduğunu ortaya koymuştur. Sheth vd. (1991: 160) ise “Tüketim 
Değerleri Teorisi” kapsamı altında tüketicilerin tercihlerinin açıklanmasında kullanılan beş boyutuyla 
algılanan değeri fonksiyonel değer, durumsal değer, sosyal değer, epistemik değer ve duygusal değer 
ayrımıyla açıklayarak çalışmalarında yer vermiştir. Algılanan değere ilişkin sıklıkla rastlanan bir diğer ayrım 
ise hedonik ve faydacı değer olarak incelenmesidir (Babin vd., 1994; To vd., 2007; Lowe ve Alpert, 2015).  

2.3.Teknolojik İnovasyona Yönelik Uyum 

İnovasyonla ilgili akademik çalışmaların 1970’li yıllarda başladığı görülürken, 1980’li yılların başından 
itibaren ilgili yazında, özellikle teknolojik inovasyonlara yönelik çalışmalara odaklanılmıştır (Nieves vd., 2014: 
65). Teknoloji ve inovasyon yönetimi, işletmeler için yeni bir konu olmamasına rağmen, yeni ürünler, süreçler 
ve yaklaşımlar günümüzde geçmişte olduğundan daha hızlı gerçekleşmektedir. Buradan hareketle teknoloji 
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ve inovasyon yönetiminin, hem işletmeler hem de toplum için odaklanılması gereken temel noktalardan 
olduğunu ifade etmek mümkündür (White ve Bruton, 2011). 

Teknoloji ve inovasyon, işletmenin sadece teknik yönlerini değil aynı zamanda işletme içerisindeki bireylerin 
tutum ve davranışlarını da etkilemektedir (White ve Bruton, 2011: 7). Teknoloji ve inovasyon yönetiminin 
ülkeler, toplumlar, işletmeler ve bireyler için önemine değinen White ve Bruton (2011), teknolojiyi mal ve 
hizmetlerin üretilmesinde bilgi, süreç, araç ve sistemlerin oluşumu şeklinde tanımlamaktadır. Teknolojik 
inovasyonda kazanılacak yetkinlik işletmeler açısından oldukça önemlidir. Teknolojik değişimler, 
tüketicilerin mal ve hizmet inovasyonlarına dönük algılarını değiştirmektedir. Son derece dinamik ve 
öngörülemeyen ortamlarda ortaya çıkan yeni teknoloji çeşitlerini, işletmelerin takip etmeleri gerekmektedir 
(Jahanmir ve Cavadas, 2018: 338). 

İnovasyona yönelik uyum, bireyin ilk farkındalığından, inovasyonun kullanımına devam edilmesine kadar 
geçen birçok aşamayı içinde barındıran süreçle ifade edilmektedir (Rogers, 1983). İşletmeler, yeni 
teknolojilerin geniş yelpazesi sayesinde tüketiciler ve ürünleri bir araya getirmek için pazara yeni teknolojik 
ürünler sunmaktadır. Buna yönelik olarak işletmeler, söz konusu inovasyonları yapabilmek için büyük 
kaynak ayrımı yapmaktadır (Ratchford ve Barnhart, 2012: 1209). Hızla değişen ve gelişen pazar ortamında, 
teknolojik inovasyona yönelik uyum stratejik öneme sahiptir. Yeni teknolojik ürünlerin bazıları için tüketici 
kabulü beklendiği kadar hızlı gelişmemektedir. Bu durumda tüketiciler, teknolojiye yönelik uyumu 
erteleyebilir, yeni ürünü görmezden gelebilir ya da ancak deneme gerçekleştirdikten sonra yeni ürünü kabul 
edebilirler (Cui vd., 2009: 110).  

İnovasyon performansının en önemli göstergesi, tüketicilerin söz konusu inovasyona uyumlarıdır. Teorik 
olarak, eğer bir inovasyon, hedef gruba uygun değilse, kabul edilmemesi muhtemel sonucudur. Bununla 
birlikte, gerçekleştirilen inovasyon doğru bir şekilde anlaşıldığında, alışılmışın dışına çıkmaya istekli 
tüketicilerle karşılaşılacaktır. Litvin vd. (2001: 43) 21. yüzyıldaki tüketicilerin önceki zamanlara göre daha fazla 
bireyselleştiklerini ve bireyciliğini dışa vuran ve güçlendiren mal ve hizmet arayışına yöneldiklerini 
savunmaktadır. İşletmeler, bireylerin algı ve uyumları doğrultusunda inovasyon gerçekleştirmeyi tercih 
etmelidir. 

3. Hipotezler ve Araştırma Modeli 

3.1.Tüketici Yenilikçiliği ve Teknolojik İnovasyona Yönelik Uyum 

Yenilikçilik kavramsallaştırılırken, yeni ve farklı deneyim arzulayan tüketicilerin güdüleri ve bu güdülerinin 
başlattığı zihinsel ve fiziksel faaliyetlerin homojen olduğu kabul edilmektedir (Venkatraman ve Price, 1990: 
294). Sözü edilen homojen unsurlar, birçok insan aktivitesinin teorik bir temeli olarak, uyarılma (dürtü) 
ihtiyacı, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde yenilikçilik yoluyla yeni ürün kabulünün bir öncüsü olarak 
algılanabilmektedir (Roehrich, 2004: 672). 

Tüketici yenilikçiliği, yeni ürün ve markaların benimsenmesi ve yayılmasında oldukça önemli bir faktördür 
(Im vd., 2003: 69). O’Cass ve Fenech (2003), yenilikçilik eğilimi yüksek olan web kullanıcılarının, yeni ürünlere 
karşı daha olumlu bir tutum geliştirme temayüllerinin olduğunu savunmuşlardır. Jones vd. (2002), bireyin 
yeni teknolojilere eğilim davranış derecesinin, yenilikçilik düzeyiyle belirlendiğini savunmuş ve yaptıkları 
çalışmayla ilişkiyi ortaya koymuşlardır. Agarwal ve Prasad (1998) ise çalışmalarında bilgi teknolojisi 
kullanıcılarının, teknolojiye yönelik algıları ile kullanım niyetleri arasındaki ilişkinin, yenilikçi eğilimlerine 
bağlı olarak farklılaşabileceğini ortaya koymuşlardır. Lee ve Son (2017: 1), özellikle teknoloji yoğun ürünlerin 
benimsenmesine yönelik başarısında, yenilikçi tüketicilerin davranışlarının önemli bir faktör olduğunu 
savunmaktadır. 

Jahanmir ve Cavadas (2018: 338), söz konusu inovasyonların yayılmasında kişilerarası iletişimin önemli bir 
rol oynadığını ayrıca inovasyonların ekonomik bir olgudan ziyade sosyal bir unsur olduğunu 
savunmaktadırlar. Son zamanlarda işletmeler, AR-GE, yeni ürün geliştirme ve pazara giriş stratejilerini 
belirlerken inovasyonlara direnç gösteren tüketicilerin incelenmesinden ziyade yenilikçilerin yeni ürünlere 
olan uyumlarının incelenmesine odaklanmaktadır (Jahanmir ve Cavadas, 2018: 340). Benzer doğrultuda 
Hauser vd. (2006: 690) ise tüketici yenilikçiliğinin rolünün, inovasyona yönelik uyum araştırmasının temel 
odak noktası olması gerektiğini öne sürmüşlerdir. 
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Yeni mal veya hizmetlerin yayılmasının belirlenmesinde kritik öneme sahip olan tüketici yenilikçiliğinin 
(Midgley ve Dowling, 1978: 229), bireyleri pazara sunulan yeni ürünleri deneme ve satın almaya yönlendirdiği 
savunulmaktadır (Xie, 2008: 237). Ruvio vd. (2008) tarafından tutumsal ve davranışsal çıktıya sahip bir kavram 
olarak betimlenen tüketici yenilikçiliğinin seviyesi arttıkça yeni ürün, yeni fikir ya da yeni bilgiden sağlanan 
hazzında artacağı yapılan çalışmalarda ortaya koyulmuştur (Hirunyawipada ve Paswan, 2006).  

Blake vd. (2007) yaptıkları çalışmada, tüketicilerin algıladıkları inovasyonun etkisinin çok önemli olduğunu, 
özellikle yapılan inovasyonun tüketicilerin satın alma kararlarını etkilediğini ve tüketicilerin büyük bir 
çoğunluğunun güncellenmiş ürün istediğini ortaya koymuşlardır. Schreier vd. (2007: 7) yaptıkları 
çalışmalarında ise tüketici yenilikçilik seviyesi arttıkça, yeni ürünlere yönelik uyumun artmasına yönelik 
beklentilerini doğrulamışlardır. Teknolojik ürünlerde, tüketicilerin algıladıkları risklerin yenilikçiliğe olan 
etkisinin incelendiği çalışmada Dursun (2017: 66), tüketicilerin gösterdikleri direnç ile yenilikçilik kavramı 
arasında negatif yönlü bir ilişki tespit etmiştir. 

Tüketici yenilikçiliğinin, inovasyona yönelik uyuma olan etkisini ortaya koyan Tellis vd. (2009:1), tüketici 
yenilikçiliğinin ölçülmesinin bazı sebeplerden dolayı artan öneme sahip olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu 
sebeplerden ilki, pazarların giderek küreselleşmesidir. Bu doğrultuda, işletmelerin pazarda yer alan 
tüketicilerin benzer ve farklı yönlerini çok iyi derecede anlamaları gerekmektedir. Bir diğer sebep, işletmelerin 
küresel ortamlara, artan oranda yeni ürünler sunmasıdır. Bu nedenle, tüketicilerin yeni ürünleri benimseme 
eğilimini ve bu eğilimin küresel pazarlarda nasıl karşılanacağını bilmek zorunda olmalarıdır. Çalışma 
kapsamında üçüncü bir sebep ise, inovasyon sayesinde ürünlerin faydalarını artırarak ve maliyetlerini 
azaltarak tüketici refahını artırmanın sağlanması olarak sunulmaktadır (Tellis vd., 2009). 

Literatür ışığında, yapılan inovasyonların benimsenmesinde tüketici yenilikçiliğinin anlamlı bir etkisinin var 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Jones vd., 2002; Schreier vd., 2007; Tellis vd., 2009). Bu doğrultuda teknolojik 
inovasyonlara yönelik uyumda tüketici yenilikçiliğinin rolünün araştırılması için aşağıdaki hipotez 
oluşturulmuştur. 

H1: Tüketicilerin sahip oldukları yenilikçilik tutumları, teknolojik inovasyona yönelik uyumu olumlu yönde 
etkilemektedir. 

3.2.Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Değer 

Teknolojinin gün geçtikçe ivme kazanması, aynı ürün grubunda seçeneklerin artmasını da beraberinde 
getirmektedir. Söz konusu durum ise rekabeti artırmaktadır. İşletmenin içinde bulunduğu rekabet ortamı, 
yeni strateji geliştirme gerekliliğini ve üründen dahi önce müşteriye değer sunma arayışını ön plana 
çıkarmıştır. İşletmeler bu ihtiyacı ise ancak inovasyonla giderebilmektedir (Can, 2018: 49). Yüksek düzeyde 
tüketici yenilikçiliğine sahip bireylerin teknolojik ürünlere ilişkin algıladıkları değer , söz konusu ürünlere 
erişme ve kullanma noktasında daha fazla ilgi ve bilgiye sahip oldukları için daha yüksek düzeyde 
gerçekleşecektir (Pak vd., 2014: 49). 

Algılanan değer ve kullanıma devam etme üzerinde tüketici yenilikçiliğinin etkisini inceleyen çalışmada 
Hong vd. (2017: 264), tüketici yenilikçiliğinin hedonik değer ve faydacı değer olmak üzere genel algılanan 
değer üzerindeki etkisini araştırmıştır ve tüketici yenilikçiliğinin her iki değeri de güçlü bir şekilde etkilediği 
ortaya koyulmuştur. Şöyle ki Hong vd. (2017) yüksek düzeyde tüketici yenilikçiliğine sahip bireylerin hedonik 
değer ve faydacı değer üzerindeki olumlu etkisini tespit etmişlerdir. Ulaştıkları bulgulara göre tüketiciler ne 
kadar yenilikçi olursa, hedonik / faydacı tutumları mal veya hizmetlere yönelik daha güçlü hale gelmektedir 
(Hong vd., 2017: 265). Bir diğer çalışmada Truong (2013: 135) farklı ülkelerde gerçekleştirdikleri kültürün 
düzenleyici etkisini araştırdıkları çalışmalarında, tüketici yenilikçiliğinin algılanan değer üzerine etkisinin 
varlığını ortaya koymuşlardır. 

Tüketici yenilikçiliğinin algılanan değer üzerindeki etkisini ortaya koyan çalışmalardan (Truong, 2013; Pak 
vd., 2014; Hong vd., 2017) hareketle aşağıdaki hipotez ileri sürülmüştür. 

H2: Tüketicilerin sahip oldukları yenilikçilik tutumları, algıladıkları değeri olumlu yönde etkilemektedir. 

3.3. Algılanan Değer-Teknolojik İnovasyona Yönelik Uyum 

İnovasyonun benimsenmesi sürecinin farklı aşamalarında, söz konusu inovasyonun kullanım amaçları 
tüketiciler tarafından farklı şekillerde algılanabilmekte ve böylece karar verme aşamasında değerlendirme 



E. Şenbabaoğlu Danacı – N. Parıltı 13/1 (2021) 29-46 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 34 

kriterlerinin ağırlığını etkileyebilmektedir. İnovasyonun benimsenmesi sürecinde, yeni bir mal veya hizmet 
için istekli olunması ve potansiyel benimseyicinin, inovasyonu avantajlı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak 
algılaması durumunda inovasyonun benimsenme oranı artacaktır (Arts vd., 2011). Yeni ürünlerin 
benimsenmesi ve yayılmasında gözlenen durum, tüketicilerin söz konusu ürünlerin algılarına bağlı olarak 
değişmektedir (Hirschman, 1980: 288).  

Song (2014) tarafından yürütülen mobil teknolojilerdeki inovasyonun benimsenmesinin anlaşılmasını içeren 
bir araştırmada, faydacı algının ve hedonik algının tüketicilerin benimseme niyetlerini önemli ölçüde 
etkilediğini göstermektedir. Song (2014: 346), faydacı ve hedonik değerin, tüketicilerin mobil yenilikleri 
kullanma niyetlerini olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Algılanan değerin, inovasyona yönelik 
uyumla olan ilişkisini araştıran Truong (2013: 135), üç ülkede kültürün düzenleyici etkisini tespit ederek söz 
konusu ilişkinin hepsinde de anlamlı sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur. Algılanan değerin inovasyona 
yönelik tutumda önemli bir faktör olduğunu ifade etmiştir. Bu doğrultuda, algılanan değerin teknolojik 
inovasyona yönelik uyumdaki etkisinin araştırılması için aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur. 

H3: Tüketicilerin algıladıkları değer, teknolojik inovasyona yönelik uyumu olumlu yönde etkilemektedir. 

Tüketici davranışlarında yönlendirici bir faktör olarak nitelenen algılanan değer, hizmet kalitesinin marka 
değerine olan etkisinde (He ve Li, 2010); hizmet kalitesinin müşteri tatminine olan etkisinde (Hapsari vd., 
2016); müşteri tatmininin müşteri sadakatine olan etkisinde (Heung ve Ngai, 2008) olduğu gibi literatürde 
birçok davranışsal değişkenler arası ilişkilerde aracı değişken rolü üstlendiği görülmektedir. Schechter 
(1984)’e göre müşteriler, tüketim deneyimini oluşturan tüm niteliksel ve niceliksel faktörlerden değer elde 
edebilirler (Aktaran: LeBlanc ve Nguyen, 1999). Pak vd. (2014: 62) yüksek teknolojili ürünlerin satın alma 
niyetinde, tüketici yenilikçiliğinin etkisini araştırdıkları çalışmalarında, algılanan değerin aracı etkisini 
inceleyerek, farklı ülkelerde gerçekleştirilmiş karşılaştırmalı bulgular elde etmişler, hedonik değer, faydacı 
değer ve sosyal değer olarak incelenen algılanan değer boyutlarının tümünün bahsedilen ilişkide aracı etkiye 
sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Modern pazarlama ortamında, tüketicilerin tutum ve davranışlarında en önemli ve anlamlı göstergelerinden 
olan algılanan değerin, tüketici yenilikçiliği ve teknolojik inovasyona yönelik uyumda aracı role sahip olduğu 
düşünülmektedir. Bireylerin değer algıladıkları inovasyonlara, uyum sağlama eğilimlerinin yüksek olacağı 
düşünüldüğünden, algılanan değer aracı değişken olarak çalışmada kullanılmıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki 
hipotez oluşturulmuştur. 

H4: Tüketicilerin sahip oldukları yenilikçilik tutumlarının, teknolojik inovasyona yönelik uyumları üzerindeki 
etkisinde algılanan değerin aracılık rolü vardır. 

 
Şekil 1. Araştırmada Önerilen Model 

4. Yöntem 
4.1.Ana Kütle ve Örneklemin Belirlenmesi 

Çalışmanın ana kütlesi, Türkiye’deki 15 yaş üzeri akıllı telefon kullanıcılarından oluşmaktadır. “We Are Social 
ve Hootsuit” tarafından her yıl ülkeler bazında internet kullanımı ve sosyal medya kullanımı ile ilgili 
hazırlanan istatistiklerde yer alan veriler incelenmiştir. Söz konusu verilerin ülkemize ait olan kısmına 
“Digital 2019 Turkey” adlı yayınlanan raporda yer verilmiştir. Bu raporda, akıllı telefon kullanıcı sayısının her 



E. Şenbabaoğlu Danacı – N. Parıltı 13/1 (2021) 29-46 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 35 

yıl düzenli olarak artış kaydettiği ifade edilmiştir. Yetişkin insanların %98’i cep telefonu kullanırken, bunların 
%77’sinin akıllı telefon kullandığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda 15 yaş üzeri Türkiye’de yaşayan bireylerin 
toplam sayısı 62.819.553’dir. (TÜİK-31.12.2018 itibariyle). %77 kullanıcı oranı 48.371.055’e denk geldiği tespit 
edilmiştir.  

Bu kısımda, hedef ana kütleden seçilecek olan örneklem büyüklüğünün tespitinde kullanılan, literatürde 
kabul edilen değerler üzerinde durulmuştur. Sekaran ve Bougie (2016: 264)’nin 1 milyon ve üzeri ana kütlenin 
temsil edilebilirliği için önerdiği ve literatürde çoğunlukla kabul gören örneklem büyüklüğü 384’tür. Benzer 
doğrultuda, Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004)’a göre de 100 milyon ana kütleye 0,05 örneklem hatasında, %95 
güvenilirlik düzeyinde önerilen örneklem büyüklüğü 384’tür. 

Örneklem tespitine ilişkin bir diğer görüşe göre, çok değişkenli bir araştırmada, örneklem büyüklüğü çalışma 
kapsamında ele alınan değişkenlere ait madde sayısının tercihen 10 katı veya daha fazlası olmalıdır 
(Büyüköztürk, 2002: 480; Kline, 2011: 12). Bu doğrultuda hesaplama yapıldığında ise, üç değişkene ait on üç 
maddeyle 13*10=130 olarak elde edilmiştir. Çalışmada tercih edilecek olan analiz yöntemine göre de örneklem 
büyüklüğünün tespiti mümkündür. Bu çalışmada kullanılan yapısal eşitlik modellemesinde örneklem 
büyüklüğü ile ilgili, normal dağılmış bir veri seti için genel olarak 100 sayısının asgari, 200 sayısının da kabul 
edilebilir sınırlarda olduğu savunulmaktadır (Barrett, 2007; Kline, 2011). 

Örneklem tespitine ilişkin verilen tüm bilgiler dikkate alınarak araştırmada, örneklemin daha üst düzeyde ana 
kütleyi temsil edebilmesini sağlayabilmek amacıyla elde edilen değerlerin üzerinde veri toplamaya gayret 
edilmiştir. Araştırmanın hipotezlerinin sınanacağı örneklem büyüklüğü 600 olarak belirlenmiştir. Belirlenen 
ana kütleden ulaşılması gereken örneklem sayısı hesaplandıktan sonra, araştırmanın amacı doğrultusunda, 
maliyet ve zaman açısından güçlükler nedeniyle olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda 
örneklem tekniğinin kullanılması uygun görülmüştür. Katılımcılardan o anda kullandıkları marka akıllı 
telefonu düşünerek seçenekleri cevaplamaları istenmiştir. 

4.2.Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmanın kurgusu doğrultusunda sunulan hipotezlerin testi için birincil verilerin kullanılması uygun 
bulunmuştur. Bu doğrultuda anket yöntemi, mevcut çalışma için en uygun yöntem olarak benimsenmiştir. 
Söz konusu anketlerin hazırlanmasında literatürde geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş olan ölçeklerden 
yararlanılmıştır. Nitekim Ho ve Wu (2011: 264), tüketici satın alma niyetinin ve yeni ürünlerin 
benimsenmesinin, inovasyon benimseme teorileriyle kanıtlamak yerine geçerli ölçekler kullanılarak 
araştırılması gerektiğini vurgulamıştır.  

Çevrimiçi forumlar ve sosyal medya başta olmak üzere Türkiye’de yaşayan, 15 yaş ve üzeri akıllı telefon 
kullanıcılarına çevrimiçi anket uygulanmıştır. 10.01.2019-02.04.2019 tarihleri arasında, gönüllü katılımcılardan 
veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aşamasına geçilmeden önce Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Etik Komisyonundan gerekli onay alınmıştır (Araştırma Kod No: 2018-45). 

4.3.Anket Formunun Hazırlanması 

Anket formunun ilk bölümü, akıllı telefon kullanımına ilişkin dört temel sorudan oluşturulmuştur. Anket 
formunun ikinci bölümü ise on üç ifadeden oluşmaktadır. Modelde belirlenen ve sözü edilen ifadelerden 
oluşan değişkenlerin ölçümü için literatürde önceden var olan geçerlilik ve güvenilirlikleri test edilmiş 
ölçekler kullanılmıştır. Tüketici yenilikçiliği, algılanan değer ve teknolojik inovasyona yönelik uyuma dair 
literatürde var olan ölçekler, çalışma doğrultusunda adapte edilmiştir. 

Goldsmith vd. (2003)’ne göre yeni ve farklı tepkileri tanımlayan bireysel bir farklılık olarak nitelenen tüketici 
yenilikçiliğini ölçmek için Goldsmith vd. (2003: 58) tarafından geliştirilen tek boyutlu ve altı ifadeli ölçek 
kullanılmıştır. Rekabet avantajı sağlamada önemli bir unsur olarak kabul edilen algılanan değeri ölçmek için 
Kim vd. (2013: 368) tarafından geliştirilen tek boyutlu ve üç ifadeli ölçek kullanılmıştır. Teknolojik 
inovasyonun gerçekleştirildiğine ilişkin bireyin ilk farkındalığından, inovasyonu kullanıma devam etmesine 
kadar geçen birçok aşamalı süreç olarak tanımlanan teknolojik inovasyona yönelik uyumu ölçmek için ise 
Truong (2013: 133) tarafından geliştirilen tek boyutlu ve dört ifadeli ölçek kullanılmıştır. Bir ölçeğin ana 
dilinden farklı bir dile çevirisinin, stratejik öneme sahip olduğu görüşünden hareketle, literatürde temel alınan 
çalışmalardan birinin yazarı olan Brislin (1970)’in önerdiği ölçek uyarlama yöntemi kullanılmıştır. Bu 
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doğrultuda çeviri-geri çeviri tekniğiyle uzman görüşleri alınarak ölçek uyarlaması yapılmıştır. Yukarıda 
belirtilen tüm ölçekler önce İngilizceden Türkçeye ardından Türkçeden İngilizceye çeviri yapılarak, alanda 
uzman öğretim üyelerinden adaptasyon sürecinde destek alınmıştır. İfadelerin anlaşılır olup olmadığını 
ortaya koyabilmek için otuz kişiden oluşan örneklem grubuna ön test uygulanmıştır. Buradan elde edilen 
sonuçlarla birlikte ifadelerde iyileştirmeler yapılarak ankete son hali verilmiştir. Bu sayede ilgili ölçekler 
kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

Araştırmanın uygulaması kapsamında ortaya koyulan ölçeklere ait ifadeler 5’li Likert tipi ölçeğe göre 
düzenlenerek yanıtlayıcılara sunulmuştur (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3-Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum). Anket formunun üçüncü ve son bölümünde ise yaş, 
cinsiyet, gelir, meslek, medeni durum ve eğitim durumu sorularına yer verilmiştir. Katılımcılarda olumsuz 
bir algı yaratmamak için söz konusu demografik sorulara anket formunun son bölümünde yöneltilmesi uygun 
görülmüştür. 

5.Araştırma Verilerinin Analizi ve Bulgular 

5.1.Örneklem Özellikleri 

Araştırma sonucunda ulaşılan bulguların değerlendirilmesi amacıyla ilk olarak ankete katılan 540 
cevaplayıcının cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, gelir ve mesleğe ilişkin olmak üzere tanımlayıcı 
bilgi olarak nitelenen demografik bilgileri ve akıllı telefon bilgileri Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Örneklemin demografik profili ve akıllı telefon bilgileri (N=540) 

Cinsiyet 
Kadın 
% 45,9 (248) 

 
Erkek 
% 54,1 (292) 

Yaş 

20 ve altı 
%12,8 (69) 

21-30 
%35,9 (194) 

31-40 
%34,4 (186) 

41-50 
%12,2 (66) 

51 ve üzeri 
%4,6 (25) 

Medeni Durum 
Evli                  Bekâr 
% 39,6 (214)    % 60,4 (326)  
Eğitim Durumu 
İlköğretim ve altı 
%1,9 (10) 

Ortaöğretim 
%6,3 (34) 

Lise 
%15,2 (82) 

Ön lisans 
%15,6 (84) 

Lisans 
%43,7 (236) 

Lisansüstü 
%17,4 (94) 

Meslek 
Öğrenci 
%13,3 (72) 

Kamu Çalışanı 
%33,5 (181) 

Özel Sektör Çalışanı 
%37,2 (201) 

Emekli 
%5,2(28) 

Ev Hanımı 
%4,6 (25) 

Serbest Meslek 
%2,6 (14) 

Diğer 
3,5 (19) 

Aylık Toplam Gelir (TL) 

0-1000 TL 
13,9 (75) 

1001-2000 TL 
19,1(103) 

2001-3000 TL 
19,3 (104) 

3001-4000 TL 
24,4 (132) 

4001 TL ve üzeri 
23,3 (126) 

Ne kadar süredir Akıllı telefon kullanıyorsunuz? 
1-4 yıl 
24,3 (131) 

5-8 yıl 
45,4 (245) 

9 yıl ve daha fazla 
30,4 (164) 

Akıllı telefonunuzun markası nedir? 
Samsung 
33,5 (181) 

iPhone 
24,8 (134) 

Sony 
3,9 (21) 

General Mobile 
7,8 (42) 

Huawei 
17,8 (96) 

Vestel 
2,2 (12) 

Diğer 
10,0 (54) 

Ne kadar sıklıkla Akıllı telefonunuzu değiştiriyorsunuz? 
1 yıldan daha kısa sürede 
10,9 (59) 

Yılda bir 
23,3 (126) 

2 yılda bir 
34,4 (186)  

3-4 yılda bir 
25,0 (135) 

5 yıldan daha fazla sürede 
6,3 (34) 

5.2. Cevapların Bağımsızlık Kontrolü Testi 

Çalışma kapsamında uygulanan anket sorularında, özellikle Likert tipi cevaplama tekniğiyle cevaplayıcılara 
yöneltilen sorulara verilen cevapların ayırt edilip edilemediği testinin yapılması gerekli görülmektedir. 
Örneğin, Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, Katılıyorum, Kesinlikle 
Katılıyorum şeklinde seçenekler bulunduğunda, cevaplayıcının bu cevapları ne kadar birbirinden bağımsız 
değerlendirdiğini ortaya koyabilmek için parametrik olmayan ki-kare analizi yapılmalıdır (Kavak, 2017: 252). 
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Analiz sonucu ulaşılan ki-kare sonuçlarında p değerinin 0,000 olması istenen durumdur. Bu durum “ölçüme 
konu olan farklı dağılımların anlamlı olarak birbirinden farklı olduğu” anlamına gelmektedir (Kavak, 2017: 
255). Katılımcıların cevap seçenekleri arasındaki farkı anlayıp anlamadıklarını ölçmek için yapılan ki-kare testi 
sonucunda, çalışma kapsamında ele alınan tüm ifadelerde seçeneklerin birbirinden anlamlı derecede farklı 
anlaşıldığı, yani ölçülmek istenenin doğru anlaşıldığı ortaya çıkmıştır.  

5.3. Ortak Yöntem Sapma Analizi 

Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin eş zamanlı olarak aynı anket formunda toplanan verilerle ölçülmesi, söz 
konusu değişkenler arasındaki hatalı ilişkilerin ortaya çıkmasına ve ortak yöntem sapması sorununa neden 
olabileceğine yönelik görüşler bulunmaktadır. Özellikle davranışsal değişkenler ölçülürken, bu sapmanın 
varlığına dikkat edilmelidir (Podsakoff vd., 2003). Çalışmada, tüketici yenilikçiliği, algılanan değer ve 
teknolojik inovasyona yönelik uyum değişkenlerinin aynı ankette, aynı katılımcılar tarafından eş zamanlı 
olarak değerlendirilmesi nedeniyle ortak yöntem sapma olasılığı bulunmaktadır. Bu olasılığın ortadan 
kaldırılabilmesi için sıkça kullanılan ve literatürde kabul edilmiş yöntemlerden biri olan Harman’ın tek faktör 
testinin gerçekleştirilmesi gereklidir (Podsakoff vd., 2003: 889). Söz konusu test kapsamında, tek boyut altında 
açıklanan varyansın oranı %48,215 olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (KMO: 0,916, p<0,001). Buradan hareketle 
uygulanan test sonucu elde edilen oranın Podsakoff ve Organ (1986) tarafından önerilen değer olan %50’nin 
altında olduğu ortaya koyulmuştur. Elde edilen analiz sonuçları, çalışmada ortak yöntem sapma sorununun 
olmadığını göstermektedir. 

5.4. Normallik Testi 

Araştırma kapsamında elde edilen veriyi analize hazırlarken, istatistik analiz için uygun olup olmadığını 
gösteren bir diğer kriter verinin dağılım özelliğidir (Kavak, 2017: 255). Nicel değişkenlerin normal dağılıp 
dağılmadığını belirlemek için momentlere dayanan çarpıklık ve basıklık kat sayılarına bakılır (Karagöz, 2016). 
Hair vd. (2014: 34)’ ne göre değişkenlere ait ifadelerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1,0 ile -1,0 arasında 
değer aldığı tespit edilirse dağılımın normal olduğu kabul edilmektedir (Çokluk vd., 2014: 16; Gürbüz ve 
Şahin, 2016: 218). Yapılan analiz sonrası ulaşılan değerler -1,0 ile +1,0 arasında değer aldığı saptanmış, 
dağılımın normal olduğu sonucuna varılmıştır.  

5.5. Korelasyon Analizi 

Elde edilen veri setine faktör analizinin uygulanabilmesi amacıyla değişkenler arasındaki korelasyonların 
çoğunluğunun yüksek olması gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle, eğer tüm değişkenler arasındaki korelasyon 
katsayıları (r) küçük ise bu veri setine faktör analizi gerçekleştirmek uygun olmayacaktır. Bu bağlamda, 
matriste yer alan korelasyonların değerlerinin 0,30’dan yüksek olması gerekmektedir (Coşkun vd., 2015: 271). 
Geliştirilen hipotezlerin testi için tüketici yenilikçiliği, algılanan değer ve teknolojik inovasyona yönelik uyum 
değişkenlerinin arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin yönünü incelemek amacıyla Pearson korelasyon analizi 
gerçekleştirilmiştir. Tüketici Yenilikçiliği ile algılanan değer arasındaki korelasyon 0,531; tüketici yenilikçiliği 
ile teknolojik inovasyona yönelik uyum arasındaki korelasyon 0,657; algılanan değer ve teknolojik inovasyona 
yönelik uyum arasındaki korelasyon ise 0,510 olarak elde edilmiş olup tüm sonuçlar anlamlı bulunmuştur. 

5.6. Güvenilirlik Analizi 

Her bir değişkeni oluşturan maddelerin tutarlılığını değerlendirmek amacıyla yapılan güvenilirlik analizinde 
(Ko ve Stewart, 2002), iç tutarlılık katsayısı olarak da nitelenen Cronbach Alfa (α) değerlerinin kabulü için 
sınır değer olan 0,70’ten yüksek olması istenen durumdur (Hair vd., 2014: 123; Ko ve Stewart, 2002: 524; 
Nunnally ve Bernstein, 1994). Nunnally ve Bernstein (1994) ölçeklerde yer alan ifadelerin güvenilirliğinin 0,70 
değerini aştığı zaman iç tutarlılığının sağlandığını vurgulamışlardır. Ayrıca Büyüköztürk (2005) de psikolojik 
bir test için hesaplanan güvenilirlik katsayısının 0,70 ve üzeri olmasının, test puanlarının güvenilirliği için 
genel olarak yeterli görüldüğünü savunmaktadır. Çalışma kapsamında kullanılan ölçeklerin içsel 
tutarlılıkları, Tüketici Yenilikçiliği için 0,813; Algılanan Değer için 0,714;  Teknolojik İnovasyona Yönelik 
Uyum için 0,839 olarak tespit edilmiş olup, tüm değerler 0,70 sınır değerinin üzerindedir. Böylece ölçeklerin 
güvenilirliklerinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. 
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5.7. Açıklayıcı Faktör Analizi 

Araştırmanın istatistiki olarak analizi esnasında ölçeklerin geçerliliğini ve tek boyutluluğunu tespit etmek için 
Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. AFA, bir veri setinde yer alan temel yapıyı açıklamayı ve söz 
konusu yapıyı oluşturan her bir maddeyi ayrı ayrı tespit etmeyi hedeflemektedir (Hair vd., 2014: 92). 

Tablo 2. Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
 
Faktörler 

 
İfadeler 

Faktör 
Yükü 

Öz 
Değer 

Açıklanan 
Varyans  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tüketici 
Yenilikçiliği 

Akıllı telefonumun üst modeli çıktığında, 
arkadaş çevreme göre ilk yenileyenler 
arasında olurum. 

0,742  
 
 
 
 
3,110 

 
 
 
 
 
     %51,836 

Akıllı telefonumun üst modeli çıktığında, 
onu satın almak için oldukça ilgi gösteririm. 

0,763 

Arkadaşlarımla karşılaştırdığımda, kısmen 
daha fazla satın alma gerçekleştiririm. 

0,687 

Akıllı telefonumun üst modeli çıktığında, 
onu satın almak isterim. 

0,669 

Akıllı telefonumun üst modeli çıktığında, 
arkadaş çevreme göre ilk haberdar olanlar 
arasında olurum. 

0,732 

Akıllı telefonumun üst modeli çıktığında, 
arkadaşlarıma göre daha fazla bilgi sahibi 
olurum. 

0,723 

KMO:0,841 
Bartlett Küresellik Testi: Ki-kare=928,684, sd=15, p<0,001 

Algılanan 
Değer 

Akıllı telefon kullanmak keyiflidir. 0,786  
 
1,909 

 
 
%63,642 

Akıllı telefon kullanmak faydalıdır. 0,838 
Akıllı telefon kullanımımın harcadığım 
zaman ve parama değer olduğunu 
düşünürüm. 

0,768 

KMO:0,663 
Bartlett Küresellik Testi: Ki-kare=314,302, sd=3, p<0,001 

 
 
Teknolojik 
İnovasyona 
Yönelik Uyum 

Akıllı telefonlar ilgimi çeker. 0,879  
 
 
2,701 

 
 
 
%67,523 

Akıllı telefonumun bir üst modeli 
çıktığında, ilgiyle takip eder ve onu 
denemek isterim. 

0,823 

Akıllı telefonları incelemek ve takip etmek 
için satışı yapılan mağazalara uğrarım. 

0,783 

Genel anlamda, akıllı telefonumu severek 
kullanırım. 

0,799 

KMO:0,799 
Bartlett Küresellik Testi: Ki-kare=856,666, sd=6, p<0,001 

 

Tablo 2’den görülebileceği üzere tüm faktörlere ait yükler 0,60 ve üzeri olduğu için “yüksek” olduğu yönünde 
değerlendirilmektedir (Büyüköztürk, 2002). Ardından Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test sonucu 
değerlendirilecek olursa 0,50’den küçük olması değişkenlerin faktör analizine uygun olmadığını 
göstermektedir (Kaiser, 1974). Tüm değerlerin 0,50 üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Ölçeklere ait hesaplanan 
öz değerler, 1 ve üzeri değer aldıklarında ölçeklerin tek bir faktör tarafından açıklandığını göstermektedir. 
Açıklanan varyans değerleri ise %50’den büyük olarak tespit edilmiştir (Çokluk vd., 2014). Böylece ilgili 
analizlerle değişkenlerin tek bir boyuttan oluştuğu ortaya koyulmuştur.  

Ardından Bartlett küresellik testi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu test, ana kütle içerisindeki değişkenler 
arasında ilişkinin var olup olmadığını test etmektedir (Nakip, 2006: 428). Bu test sonucunun anlamlı olması 
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(p-değeri< 0,05) ölçekte yer alan maddeler arasındaki korelasyon ilişkilerinin faktör analizi için uygun 
olduğunu ifade etmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2016: 311). Ulaşılan sonuçlar ile Bartlett küresellik testi anlamlı 
bulunmuştur. Buradan hareketle sonuçların anlamlı olması üzerine verinin doğrulayıcı faktör analizine uygun 
olduğu ortaya koyulmuştur. 

5.8. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezleri test etmeden önce araştırmaya konu olan değişkenlerin 
tümüne doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi (DFA), çeşitli örtük değişkenler 
arasındaki karşılıklı meydana gelen ilişki modellerini incelemek için sıklıkla kullanılmaktadır (Raykov ve 
Marcoulides, 2006: 4).  

Doğrulayıcı faktör analizi, önceden oluşturulan bir model aracılığıyla gözlenen değişkenlerden yola çıkarak 
örtük değişken oluşturmaya yönelik bir işlemdir. Önceden belirlenmiş bir yapının doğruluğunu tespit 
edebilmeyi amaçlamaktadır (Karagöz, 2016). DFA sonuçları aşağıda Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 
Örtük 

Değişkenler 

 
Gözlenen 

Değişkenler 

 
Standartlaştırılmış β 

Değerleri 

 
Standart Hata 

 
t 

 
p 

 
TÜ

K
ET

İC
İ 

YE
N

İL
İK

Ç
İL

İĞ
İ TY1* 0,692 - -  

TY2 0,732 0,094 13,622 *** 
TY3 0,602 0,089 11,717 *** 
TY4 0,561 0,086 11,055 *** 
TY5 0,659 0,086 12,596 *** 
TY6 0,634 0,092 13,076 *** 

A
LG

IL
A

N
A

N
 

D
EĞ

ER
 

AD1* 0,819 - -  
AD2 0,875 0,041 23,174 *** 
AD3 0,711 0,045 17,805 *** 

TE
K

N
O

LO
Jİ

K
 

İN
O

V
A

SY
O

N
A

 
YÖ

N
EL

İK
 

U
YU

M
 

TIYU1* 0,815 - -  
TIYU2 0,763 0,049 19,059 *** 
TIYU3 0,719 0,051 17,694 *** 
TIYU4 0,685 0,044 18,601 *** 

*Regresyon katsayısı 1’e sabitlenmiş referans değişkendir. 
***p değerleri <0,000 

Tablo 3’te sunulan DFA sonuçları incelendiğinde, gözlenen değişkenlere ait standartlaştırılmış β değerleri, 
standart hata değerleri, t değerleri (t>2,576), p değerleri (p<0,000) ve model uyum iyiliği indeksleri modelin 
iyi uyum düzeyinde kabul edilebilirliğini gösteren değerleridir. Literatürde iyi uyum ve kabul edilebilir uyum 
iyiliği indekslerine ait değerler ve analiz sonucu elde edilen uyum iyiliği değerleri ise Tablo 4’te sunulmuştur. 

 

 

 

 

Tablo 4. DFA sonucu uyum iyiliği indeksleri (Meydan ve Şeşen, 2015: 37) 

 Genel Model 
Uyumu 

Karşılaştırmalı Uyum İndeksleri Mutlak Uyum İndeksleri 

 χ2/sd RMSEA NFI CFI IFI AGFI GFI 
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İyi Uyum ≤3 ≤0,05 ≥0,95 ≥0,97 ≥0,95 ≥0,90 ≥0,90 
Kabul Edilebilir 
Uyum 

≤4-5 ≤0,06-
0,08 

0,94-
0,90 

≥0,95 0,94-
0,90 

0,89-0,85 0,89-0,85 

Elde Edilen Uyum 
Değerleri 

3,974 0,076 0,914 0,959 0,960 0,887 0,923 

Tablo 4’te sunulan DFA sonucu ulaşılmış uyum iyiliği indeks değerlerinin kabul edilebilir ve iyi uyum 
düzeyinde olduğu görülmektedir. 

Araştırma çerçevesinde incelenen ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik testinin ardından, yapısal eşitlik 
modellemesi kullanılacağından, yapı geçerliliği ve yapı güvenilirliği testi uygulanmalıdır (Hair vd., 2014: 619). 
Örtük değişkene yüklenen gözlenen değişkenlerin içsel güvenilirliğinin tespiti için kullanılan yapı 
güvenilirliğinin 0,70 ya da daha yüksek bir değer alması   gereklidir (Hair vd., 2014: 605). Yapı geçerliliği 
koşulunun sağlanabilmesi içinse birleşme ve ayrım geçerliliği değerleri incelenmelidir (Hair vd., 2014: 619). 
Birleşme geçerliliği için de Ortalama Açıklanan Varyans (AVE) değerlerinin 0,50 ya da daha üstünde değer 
alması gereklidir (Hair vd., 2014: 605).  

Tüketici yenilikçiliği, algılanan değer ve teknolojik inovasyona yönelik uyum kavramlarını ölçen üç değişken 
esas alınarak araştırma modeli oluşturulmuştur. Her bir değişkenin farklı bir kavramı ölçtüğünün kontrolünü 
sağlamak için ise ayrım geçerliliğine bakılması gereklidir. Ayrım geçerliliğinin sağlanabilmesi için ise AVE 
değerlerinin kareköklerinin, ilgili değişkenin diğer değişkenlerle olan korelasyon değerinden yüksek olması 
gereklidir. Bir diğer ifadeyle değişkenler arasındaki korelasyonların karelerinin, AVE değerlerinden düşük 
olması, ayrım geçerliliği için gerekmektedir (Hair vd., 2014: 605). Ulaşılan tüm değerler bir arada 
değerlendirildiğinde, ölçüm modeli için yapı geçerliliği ve yapı güvenilirliğinin sağlandığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Söz konusu değerler Tablo 5’de sunulmaktadır. 

Tablo 5. Yapı güvenilirliği, ayrım geçerliliği ve birleşme geçerliliği 
Değişkenler CR AVE √AVE 1 2 3 

1.Tüketici Yenilikçiliği 0,866 0,520 0,720    

2.Algılanan Değer 0,840 0,637 0,798 0,531   

3.Teknolojik İnovasyona Yönelik Uyum 0,892 0,675 0,821 0,657 0,510  

Tüm korelasyon değerleri p<0,001 düzeyinde anlamlıdır. 
CR: Yapı Güvenilirliği (Composite Reliability); AVE: Ortalama Açıklanan Varyans (Avarage Variance Extracted) 

5.9. Teknolojik İnovasyona Yönelik Uyumda Tüketici Yenilikçiliği Etkisinin ve Algılanan Değerin Aracı 
Etkisinin Belirlenmesine İlişkin Araştırma Modelinin Değerlendirilmesi 

 

Uyum İyiliği Değerleri: χ2/sd= 4,837; RMSEA=0,084; NFI=0,917; CFI=0,933; IFI= 0,933; AGFI= 0,888; GFI: 0,925  
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Şekil 2. Araştırma modeli için yol analizi diyagramı 

 
Tablo 6. Yol analizi sonuçları 

 Yol Std. 

 β Değ. 

Std.  

Hata 

 

T 

 

p 

 

Sonuçlar 

Açıklanma 

Değerleri (R2) 

H1 TY <--- TIYU 0,57 0,067 9,036 *** Desteklendi  

H2 TY <--- AD 0,77 0,058 3,597 *** Desteklendi R2(AD)=0,60 

H3 AD <--- TIYU 0,74 0,052 2,250 *** Desteklendi R2(TIYU)=0,86 

***p<0,001 (t>2.576) 

Önerilen araştırma modeli kapsamında, örtük değişkenler arasında test edilen doğrudan ilişkilere ek olarak 
aracı etki testi de uygulanmıştır. Tüketici yenilikçiliğinin teknolojik inovasyona yönelik uyumdaki etkisinde 
algılanan değerin aracı değişken olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla Baron ve Kenny (1986)’nin 
önerdiği yol takip edilmiştir. Çalışma kapsamında önerilen araştırma modeline göre tüketici yenilikçiliği 
teknolojik inovasyona yönelik uyumu anlamlı bir şekilde etkiler (H1) [Std. β Değ.=0,57; p<0,001]. Tüketici 
yenilikçiliği algılanan değeri anlamlı bir şekilde yordar (H2) [Std. β Değ.=0,77; p<0,001]. Algılanan değer 
teknolojik inovasyona yönelik uyumu anlamlı bir şekilde yordar (H3) [Std. β Değ.=0,74; p<0,001]. Tüm bu 
koşulların varlığının sağlanmasının ardından algılanan değerin, tüketici yenilikçiliği ve teknolojik inovasyona 
yönelik uyum arasındaki ilişkide aracılık rolü üstlendiği tespit edilmiştir (H4). 

Tablo 7 incelendiğinde tüketici yenilikçiliğinin teknolojik inovasyona yönelik uyuma olan etkisi Std. β 
Değ.=0,57; p<0,001 düzeyinde oluşmuşken, söz konusu ilişkiye algılanan değerin aracılık etkisi dahil 
edildiğinde Std. β Değ.=0,23; p<0,001 düzeyine gerileyerek oluşmuştur. Bu durumda anlamlı bir istatistiki ilişki 
hâlâ söz konusuyken; Std. β. değerinde azalma olması sebebiyle kısmi aracılık etkisinin olduğu tespit 
edilmiştir.  

Tablo 7. Toplam ve Dolaylı Etkiler 
 Toplam Etkiler Dolaylı Etki 
 TY AD TIYU TY AD TIYU 
TY       
AD 0,77      
TIYU 0,80 0,74  0,23   

Ayrıca tüketici yenilikçiliğinin teknolojik inovasyona yönelik uyumdaki etkisinde algılanan değerin aracılık 
rolünün olduğu Sobel testi ile de kontrol edilmiştir (MacKinnon vd., 2002). Sobel test sonuçlarına göre z değeri 
6,915 ve p<0,000 olarak tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında, algılanan değerin tüketici yenilikçiliği ve 
teknolojik inovasyona yönelik uyumdaki etkisinde aracı değişken olduğu doğrulanmıştır. Dolayısıyla aracı 
etki testi için oluşturulan H4 hipotezi de desteklenmiştir. 

6. Sonuç ve Tartışma 

İnovasyon gerçekleştirme, temel bir pazarlama faaliyeti olmakla birlikte, pazarlamacılar tarafından çoğu 
zaman riskli olarak algılanabilmektir. İnovasyonda başarı, tüketicilerin inovasyonu kabul ve algılamalarına 
bağlıdır. İnovasyonla birlikte tüketici, pazarlama ve inovasyon sürecine “aktif” olarak dâhil edilmektedir 
(Roberts vd., 2005: 407). Küresel ve rekabetçi pazarlarda, yüksek teknolojili yeni ürünlerin benimsenme 
sürecini yönetmek; tüketicinin değişim eğilimiyle ilgili olan tüketici yenilikçiliğinin anlaşılmasını 
gerektirmektedir. Sürekli yeni özellikte ürünlerin tüketiciye sunulduğu ve kıyasıya rekabetin yaşandığı 
günümüz akıllı telefon pazarında, üreticilerin tüketici davranışlarına oldukça hâkim olması beklenmektedir. 
Özellikle inovasyonların benimsenmesinde, tüketicilerin sahip oldukları yenilikçilik düzeyleri önemli 
konumdadır. Çalışmada, tüketicilerin yenilikçilik tutumları üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda analiz 
düzeyi tüketicilerdir.  

Yenilikçi bireylerin, değer algılamadıkları inovasyona uyum sağlama eğiliminin düşük olacağı 
düşünüldüğünden, subjektif olan ve mal veya hizmetlerin değişim ve gelişmesiyle birlikte değişim gösteren 
algılanan değer kavramı aracı değişken olarak çalışmada kullanılmıştır. Çalışmadan ulaşılan sonuçlara ilişkin 
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olarak araştırmada önerilen modele yönelik, öncelikle tüketicilerin yenilikçi tutumlarının ve algıladıkları 
değerin, teknolojik inovasyonlara yönelik uyumlarında olumlu etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla 
söz konusu değişkenlerin, bireylerin inovasyonu ilk farkındalığından, inovasyonu kullanımına devam 
etmesine kadar geçen aşamaları içinde bulunduran süreç olarak nitelendirilen teknolojik inovasyona yönelik 
uyum kavramını olumlu yönde etkilediği (Jones vd., 2002; Schreier vd., 2007; Tellis vd., 2009; Truong, 2013) 
yönündeki bulguları desteklenmektedir.  

Tüketici yenilikçiliğinin, teknolojik inovasyonlara yönelik uyumdaki etkisinde algılanan değerin aracı 
etkisinin olduğuna ulaşılmıştır. Nitekim bu tespitle, Pak vd. (2014) ’nin çalışmasında tüketici yenilikçiliğinin, 
yüksek teknolojili ürünlerin satın alma niyetindeki algılanan değerin aracı etkisinin olduğunun savunulduğu 
çalışmayla doğru orantılı sonuca varılmıştır. Özellikle teknolojik değişimlerde yaşanan ivme teknolojik 
inovasyona yönelik uyumu stratejik bir konuma getirmiştir. Bireylerin, değer yaratma becerisi olarak 
nitelenebilen teknolojik inovasyonlara yönelik algı, tutum, niyet ve davranışlarını farklılaşacaktır. 
Gerçekleştirilen inovasyonun tüketiciler tarafından benimsenmesi, bir işletmenin ekonomik olarak 
ilerlemesini ve rekabet içindeki konumunu güçlendiren önemli bir faktördür. 

Ulaşılan sonuçlar, aynı zamanda yeni ürün geliştirme ve pazarlama iletişimlerinde önemli rol oynayacaktır. 
İşletmeler, özellikle tutundurma faaliyetlerini yenilikçilik tutumu yüksek olan tüketicilere yönelik yaparak ve 
algılayacakları değeri ön plana çıkararak gerçekleştirirlerse, inovasyona uyumu sağlama ve adaptasyon 
sürecini kısaltmaları mümkün olacaktır. 

Her çalışmada olduğu gibi elbette ki yürütülen çalışmanın da kapsam, içerik ve metodolojik açılardan 
birtakım kısıtları mevcuttur. Öncelikle, ilk kısıt tek bir ürüne odaklanılmış olmasıdır. Tek bir ürün sınıfı 
üzerinden yapılan bu çalışmada, ürün grubu noktasında çeşitlendirmeye gidilebilirse, elde edilen bulgulara 
ilişkin daha genel yorumlamaların yapılabilmesi beklenen durumdur. Çalışmanın bir diğer kısıtı için 
araştırma sonucunda elde edilen bulgular, örnekleme göre değişiklik gösterebileceğinden, mevcut çalışma 
sonunda yapılan değerlendirmelerin verilerin toplandığı örneklem ile sınırlı olduğu yorumunu yapmak 
mümkündür. Araştırma modeli farklı örneklem gruplarında test edilmelidir. Çalışma sonucunda ortaya çıkan 
bulgular ilgili örneklem kapsamında değerlendirilmelidir. Bu durum, sonuçların genellenebilirliğini de 
kısıtlandırmaktadır. Dolayısıyla çalışmanın bulguları, örneklem grubu nedeniyle dönem ve mekân itibariyle 
sınırlı olduğundan genelleme yapmaya elverişli değildir. Buna ek olarak, verilerin kolayda örneklem 
yöntemiyle toplanması da kısıtlardan birisidir. Kendi kendini değerlendirme yöntemiyle ölçeklere ait 
ifadelerle örneklemin test edilmesi, çalışmada kısıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu duruma ilişkin 
olarak ortak yöntem sapmasının olmadığı ortaya koyularak nispeten söz konusu kısıt ortadan 
kaldırabilmektedir. Fakat aynı uygulamanın, farklı zamanlarda gerçekleştirilmesi elde edilen sonuçları daha 
da iyileştirmesi beklenmektedir. Söz konusu kısıtlar ortadan kaldırılabilirse önerilen hipotetik model, çok 
daha güçlü ve anlamlı bir hâl alacaktır. 

İleride yapılacak olan çalışmalarda, araştırma alanının kapsamını genişletmek için diğer ürün kategorilerinde 
de inceleme yapılmalıdır.  Yeni teknolojik ürünlerin sayısının artmasından dolayı teknolojik inovasyonlara 
yönelik uyumun anlaşılmasına odaklanan çalışmaların sayısı da artırılmalıdır. Örneğin, akıllı saat ve akıllı 
bileklik gibi son zamanlarda kullanım alanı bulan teknolojik ürünler için de kullanıcılarının tespitiyle birlikte 
çalışmanın yapılması mantıklı olacaktır. Ayrıca mevcut çalışmada, tek bir ürün kategorisine odaklanılmıştır: 
Akıllı telefon. Gelecekteki araştırmalar, bu araştırma alanının kapsamını genişletmek için ürün çeşitliliği 
yaparak karşılaştırmalı sonuçlarla araştırmayı gerçekleştirebilirler. İlaveten gelecek araştırmalarda, mevcut 
araştırma kapsamında ele alınan değişkenler ile birlikte yaratma (co-creation) değişkeninin incelenmesiyle 
önemli sonuçlar elde edilecektir.  
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Amaç – Bu araştırmanın amacı sosyal zekâ ve içsel motivasyonun araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) 
faaliyetlerinin performansına olan etkisinin incelenmesidir.   

Yöntem – Türkiye’de Ar-Ge merkezi belgesine sahip farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde 
çalışan 407 kişiden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Sosyal zekâ, içsel motivasyon ve Ar-Ge 
performans değişkenleri arasındaki ilişkilerin teorik olarak uygunluğu doğrulayıcı faktör analizi 
(DFA) ile incelenirken, değişkenler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için regresyon analizleri 
kullanılmıştır. 

Bulgular – İçsel motivasyonun gerek tek başına gerekse sosyal zekâ alt boyutları ile birlikte modele 
dahil olduğunda Ar-Ge proje başarısına olumlu katkı yaptığı bulunmuştur. Buna karşın sosyal zekâ 
ile Ar-Ge performansı arasında istatistiki olarak oldukça sınırlı bir ilişkiye rastlanırken, ilişki içsel 
motivasyonun modele girmesi ile tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu bulgular doğrultusunda, içsel 
motivasyonun Ar-Ge projelerinin başarısını olumlu yönde etkilediği görülurken, sosyal zekâ 
faktörünün etkisinin nispeten kısıtlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tartışma – Sosyal zekâ değişkeninin Ar-Ge proje başarısı üzerinde istatistiki olarak oldukça sınırlı 
bir etkiye sahip olması muhtemelen Ar-Ge ve inovasyon projelerinde çalışanların ağırlıklı olarak 
mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında eğitim görmüş teknik altyapılı bireyler olması 
şeklinde açıklanabilir. İçsel motivasyonun modele dahil olması sonrasında bu ilişkinin 
gözlenememesinin bir nedeni, ise içsel motivasyonun sosyal zekâ ile Ar-Ge projelerinin başarısı 
arasındaki muhtemel aracılık etkisi olabilir. Yeni teknolojiler yaratmak, özgün fikirler ve ürünler 
geliştirmek için yüksek içsel motivasyonun ön plana çıkarak Ar-Ge proje başarısını etkilemesi ise 
literatür ile uyumlu doğal bir bulgu olarak değerlendirilmektedir.  
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Purpose – The purpose of this research is to investigate the impact of social intelligence and intrinsic 
motivation on research and development performance.  

Design/methodology/approach – The data which were collected by a survey from 407 people 
working in the R&D departments of firms which operate across various industries in Turkey, were 
analysed. While the theoretical adequacy of the relationships between variables were tested by 
confirmatory factor analysis, the impact of social intelligence and intrinsic motivation on R&D 
performance was examined by regression analysis.  

Findings – The findings show that while intrinsic motivation has a positive effect on the success of 
R&D projects, social intelligence has a very limited contribution to R&D project performance. 
Besides, this limited contribution of social intelligence was removed when intrinsic motivation was 
entered to the model.  

Discussion – The limited contribution of social intelligence might be related with the technical 
education backgrounds (i.e. engineering, science and health) of the employees. Furthermore, the 
removal of the limited contribution of social intelligence after intrinsic motivation entered to the 
model can be explained by a possible mediation role of intrinsic motivation. The findings which 
present the significant effect of intrinsic motivation on R&D performance may be explained with the 
ability of intrinsic motivation to trigger individuals’ desires on the way of creating new technologies 
and developing unique ideas and products. 
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1. Giriş 

İşletmeler dinamik çevresel koşullarda sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek için yenilikçiliğe 
odaklanmaktadır. Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yenilikçiliği olumlu etkilerken, yenilikçi ürün 
ve hizmetleri rakiplerinden daha hızlı ortaya çıkartabilen işletmeler kârlılık ve büyüme açısından avantajlı 
konuma geçebilmektedirler (Davis ve Bendickson, 2020; Kamaşak, Yozgat ve Yavuz, 2017; Mol ve Birkinshaw, 
2014; Raymond ve St-Pierre, 2010). Yeniliği kurum stratejisinin temel parçası haline getiren işletmeler bu 
doğrultuda giderek artan sayıda Ar-Ge projesi geliştirirken, Ar-Ge proje performansına etki eden faktörleri 
inceleyen araştırmalar (Kafouros vd., 2020; Sabahi ve Parast, 2020; Vezzoni vd., 2013; Crespell ve Hansen, 
2008) akademik literatürde önemli yer bulmaktadır. Ar-Ge, değişim ve dönüşüm bağlamında ve özellikle 
teknoloji tabanlı şirketlerde rekabet avantajı elde etmek için kilit unsur olarak görülmektedir (Hashai, 
Kafouros ve Buckley, 2018; van Beers ve Zand, 2014).  

Ar-Ge performansı genellikle kurumlarda bilginin işlenmesi, yönetimi ve paylaşımı (Ghasemaghaei ve Calic, 
2020; Yayavaram ve Chen, 2015; Kamaşak ve Bulutlar, 2010; Mete ve Dağdeviren, 2017), kurum kültürü 
(Sánchez‐Báez,  Fernández‐Serrano ve Romero, 2020; Hogan ve Coote, 2014) ve iklimi (Shanker vd., 2017; 
Nybakk ve Jenssen, 2012; Özsoy, 2012), kurumsal yapı (Dedahanov, Rhee ve Yoon, 2017), stratejik planlama 
(Yang vd., 2019; Kamaşak, 2012; Pınar, Kamaşak ve Bulutlar, 2010), stratejik esneklik (Kamaşak, Yavuz ve 
Özturk, 2017) işletme sahiplerinin girişimcilik ve risk eğilimi (Martens vd., 2018; Rauch, 2009), devlet teşvikleri 
(Sunny ve Shu, 2019; Guan ve Yam, 2015) ve Ar-Ge bütçe büyüklüğü (Medda, 2020; Shefer ve Frenkel, 2005; 
Flor ve Oltra, 2004) gibi sert yetenekler (hard skills) ve dışsal faktörler açısından incelenirken, Ar-Ge 
projelerinde çalışanların sosyal zekâ ve içsel motivasyonu gibi nispeten yumuşak yetenekler (soft skills) ve 
içsel faktörlere odaklanan araştırma sayısının oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir.  

Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri özelinde ise bireylerin sosyal ve duygusal yeteneklerinin Ar-Ge projelerinin 
performansına etkisini inceleyen başka bir araştırmaya rastlanamamıştır. Ar-Ge faaliyetleri kapsamında 
bilimsel yöntemler ve gelişmiş mühendislik yaklaşımları bulunsa bile kullanılan ana kaynağın insan olduğu 
açıktır. Bu nedenle bireylerin sosyal ve duygusal özellikleri çalışma ortamının ayrılmaz parçasıdır ve bunların 
Ar-Ge sonuçlarına etkileri kaçınılmazdır (Vuori ve Huy, 2016; Choi vd., 2011). Yeni fikir üretme amacına sahip 
Ar-Ge ekipleri, doğası gereği farklı yaş, cinsiyet, karakter, eğitim, kültür, inanç ve ahlaki değerlere sahip 
bireyleri bünyesinde bulundurmaktadır (Xie vd., 2020; Bae ve Han, 2019; Martinez, Zouaghi ve Marco, 2017). 
Bu bağlamda Ar-Ge ekiplerinin uyum ve iletişiminin belirleyicisi olan bireysel sosyal zekâ Ar-Ge performans 
çıktılarını etkileyebilecektir. Ayrıca, yeni fikirlerin bulunduğu Ar-Ge projelerinde yaratıcı yeteneklerin ortaya 
çıkabilmesi ancak çalışanların ilham, arzu ve isteklerini belirleyen içsel motivasyonları doğrultusunda 
gerçekleşebilecektir (Cheng vd., 2007; Wang, Wu ve Horng, 1999).  

Ar-Ge ve inovasyon performansını etkileyen faktörlerin anlaşılarak buna dönük uygulamaların 
gerçekleştirilmesi, gerek ülke ekonomisine katma değer sağlama, gerekse işletme bazında ulusal ve 
uluslararası pazarlarda rekabet avantajı yaratabilme konusunda kritik öneme haizdir. Bu açılardan 
bakıldığında yüksek harcamalar gerektiren Ar-Ge faaliyetlerinin performansını etkileyen faktörler arasında 
sayılabilecek, Ar-Ge proje çalışanlarına ait sosyal zekâ ve içsel motivasyonun incelenmesi gerekmektedir. Bu 
amaca hizmet edeceği düşünülen araştırmaya ait bulguların gerek akademik literatüre katkı sağlaması 
gerekse uygulayıcılara yol göstermesi beklenmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve 
2.1. Sosyal Zekâ ile Ar-Ge Performansı Arasındaki İlişki 

Erken dönemlerde Dewey (1909) tarafından kullanılan sosyal zekâ kavramı, “sosyal durumları gözlemleme 
ve anlama gücü” (s. 43) olarak tanımlanmıştır. Benzer şekilde, Moss ve Hunt (1927) sosyal zekâyı “başkalarıyla 
iyi anlaşma yeteneği” olarak ifade etmektedir. Sosyal olarak zeki olma durumu Sathya-Kumar ve Iyer (2012) 
tarafından “sosyal ve çevresel değişimle gerçekçi ve özenli bir şekilde başa çıkmak, problemleri çözmek ve 
ihtiyaç olduğunda yeni kararlar alarak mevcut durumu daha etkin bir şekilde yönetmek” (s. 23) olarak 
açıklanmaktadır. Habib, Saleem ve Mahmood (2013), sosyal zekâ için, “bireyin etkili iletişim, doğru empati ve 
sosyal uyumluluk yoluyla başkalarını manipüle edebileceği, etkileyebileceği, yönetebileceği ve kontrol 
edebileceği bir dizi uyumlu ve işbirlikçi kişilerarası ilişkiler yaratması, kolaylaştırması ve sürdürmesi için bir 
kapasite” (s. 67) tanımlamasını yapmaktadır.  
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Araştırmacılar sosyal zekâ kavramının oldukça karmaşık ve birden fazla boyuta sahip olduğu konusunda fikir 
birliğinde bulunurken (Rahim, Civelek ve Liang, 2018; Silvera, Martinussen ve Dahl, 2001), sosyal zekâ 
boyutlarının neler olduğu konusunda değişik yaklaşımlar sergileyebilmektedirler. Bununla birlikte 
tanımlardan anlaşıldığı üzere sosyal zekâ kavramı içerisinde işbirliği, uyum, ilişki yönetimi, farkındalık, 
öngörü yeteneği ve problem çözebilme gibi yetkinlikleri içermektedir (Rahim, 2014; Goleman, 2006). Bu 
yetkinliklere ilave olarak bazı yazarlar (Rahim, 2014; Seal, Boyatzis ve Bailey, 2006) sosyal zekânın yaratıcı 
performans üzerinde olumlu etkisini olduğunu da ileri sürmektedirler. 

Araştırmacıların (Rahim, 2014; Gini, 2006; Silvera vd., 2001) sosyal zekâ kavramına ilişkin çalışmaları ve 
önerileri sonucunda akademik literatürde genel kabul gören üç sosyal zekâ boyutunun ön plana çıktığı ve 
bireylerin sosyal zekâ düzeylerinin ölçümünde de bu üç boyutun sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bu 
boyutlar, kişinin başkalarının davranışlarını, hissettiklerini, isteklerini, düşüncelerini ve tepkilerini, sözlü ya 
da davranışsal mesajlardan anlaması veya tahmin etmesini tanımlayan sosyal bilgi süreci, kişinin insan 
ilişkilerinde rahat olması, sosyal ortamlara kolaylıkla girebilmesi, insanları kısa sürede tanıyabilmesi, 
insanlarla geçinmekte zorluk çekmemesi ve sosyal ortamlara kolaylıkla uyum sağlaması anlamına gelen sosyal 
beceriler ve kişinin içinde bulunduğu farklı sosyal ortamlara ve ortam şartlarına uygun şekilde davranması, 
kendisine yönelik davranışları anlayarak veya tahmin ederek uygun tepkiler vermesini ifade eden sosyal 
farkındalık olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerine ait süreçlerde, 
farklı eğitim, deneyim ve hayat felsefesine sahip ekip içi veya ekip dışı çok farklı kişiler birbirleri ile iletişim 
kurmakta ve proje içerisinde işbirliği yapmak durumundadırlar (Bae ve Han, 2019; Østergaard, Timmermans 
ve Kristinsson, 2011).  

Bu yüzden Ar-Ge projelerinde çalışan bireylerin içinde bulundukları sosyal durumları fark edebilen, iletişime 
açık, olumlu ilişkiler kurabilen, yeni fikirlere açık, ekip arkadaşlarının söylem ve hislerini önemseyen bireyler 
olmasına ihtiyaç vardır. Yeni fikirlere açıklık, etkin iletişim ve işbirliğinin yaratıcılığa olan etkisi de birçok 
araştırmaya konu olmuştur (Rahim, 2014; Seal vd., 2006; Bulutlar ve Kamaşak, 2008; Glynn, 1996). Yukarıda 
bahsi geçen ampirik ve kuramsal araştırmalardan hareketle yüksek farkındalık, uyum ve öngörü ile iletişim 
ve işbirliğinin kalitesi gibi bileşenlerin oluşturduğu sosyal zekânın Ar-Ge performansı üzerinde etkili olacağı 
düşünülmektedir. Bu doğrultuda H1 hipotezi aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur: 

H1: Sosyal zekâ ile Ar-Ge performansı arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır. 

2.2. İçsel Motivasyon ile Ar-Ge Performansı Arasındaki İlişki 

Bireylerin ekonomik ödüller, teşvikler ve yönetimsel baskılar gibi dışsal faktörlerden değil de yaptıkları işten 
doğrudan elde ettikleri psikolojik ödülleri ifade eden içsel motivasyon (Gagne ve Deci, 2005; Hackman ve 
Oldham, 1975), meydan okuma, kontrol, merak, eğlence ve hayal gibi kavramsal bileşenlerden oluşmaktadır 
(Li, Chen ve Wang, 2020; Pittman, 1998). Rekabetin nispeten düşük olduğu ve rekabet avantajının yaratıcılık 
ve yenilikçilikten ziyade tamamen üretime dayandığı senelerde dışsal ödüller çalışanları motive edebilmek ve 
performanslarını yükseltebilmek açısından etkili bir çözüm iken, günümüz iş dünyasında dışsal faktörler 
çalışan motivasyonu ve performans açısından yeterli olmamaktadır.  

İçsel motivasyon, öğrenmek ve özümsemek için doğal insan eğilimini yansıtan önemli bir yapı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Akademik literatürde bireyin eyleme geçmesinde ve iş performansının artmasında 
içsel motivasyonun rolünden bahseden birçok araştırma mevcuttur (Ruiz-Palomino ve Zoghbi-Manrique-de-
Lara, 2020; Ryan ve Deci, 2020; Froiland ve Worrell, 2016; Taylor vd., 2014; Ryan ve Deci, 1998). Bireylerin 
etkin performans göstermeleri için içsel olarak motive olacakları koşulları belirten bir model öneren Hackman 
ve Oldham (1976), özellikle karmaşık ve yaratıcı yeteneklerin ön planda olduğu işlerde içsel motivasyonun 
daha fazla çalışabileceğini ifade etmektedirler. 

Araştırmalar (Saether, 2020; Thomas, 2009), içsel motivasyonu yüksek çalışanların sadece dışsal faktörler ile 
motive olmuş çalışanlara göre daha yüksek performansa ulaştıklarını göstermektedir. İçsel motivasyon, 
çalışanlar tarafından yeni becerileri öğrenme, zorlu işleri üstlenme, daha fazla yetenek geliştirme gibi iş 
deneyimlerinin içtenlikle arzulanmasına yardımcı olmaktadır (Mallin ve Pullins, 2009). Ar-Ge ve inovasyon 
projelerinin nitelikli, yenilikçi ve yaratıcılığa endeksli hedefleri, Ar-Ge proje ekiplerinde yüksek içsel 
motivasyona sahip çalışanların görev almasını gerektirmektedir. Bireyin aktivite sonrası edineceği karşılıktan 
ziyade ilginç ya da eğlenceli bulduğu aktiviteyi gerçekleştirirken elde edeceği haz ve tatmin duygusunu ifade 
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eden içsel motivasyon, özellikle yaratıcı ve yenilikçi becerilerin daha fazla kullanılmasına katkı 
sağlayabilmektedir (Saether, 2020; Fischer, Malycha ve Schafmann, 2019; Hughes vd., 2018).  

İçsel motivasyon bireysel düzeyin haricinde, grup seviyesinde de gözlenmektedir. Grup içsel motivasyonu, 
dışsal ödüller ne olursa olsun grup üyelerinin görevin özüne yönelik ilgi, meydan okuma ve tatmin 
duygusundan dolayı çalıştıkları kolektif inanç, algı ve deneyimi tanımlamaktadır (Yidong, 2013; Thomas, 
2009). Grup içsel motivasyonu, bireyin işinde performans göstermesi ve yenilikçi olması için gerekli iş bilgisi, 
beceri ve yetenekleri, öğrenmesini ve edinmesini teşvik edebilmektedir (Malik, Cho ve Butt, 2019). Sonuç 
olarak grup seviyesinde oluşan içsel motivasyonun da, çalışanların performansını arttırdığı ve yenilikçiliğe 
pozitif etkiler sağladığı görülmektedir. Bu açıklamalar doğrultusunda H2 hipotezi aşağıdaki şekilde 
oluşturulmuştur: 

H2: İçsel motivasyon ile Ar-Ge performansı arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır. 

3. Yöntem 

Bu çalışmada, Ar-Ge projeleri performansı ile Ar-Ge proje ekiplerinde çalışan bireylerin sosyal zekâ ve içsel 
motivasyonları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Ar-Ge merkezi belgesine sahip farklı sektörlerde faaliyet 
gösteren işletmelerden anket yöntemi ile toplanan veriler istatistiki analize tabi tutularak çeşitli sonuçlara 
ulaşılmıştır. 

3.1. Örneklem 

Bu çalışmanın örneklemini T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge Merkezi belgesine 
sahip ve Şubat 2018 itibari ile Ar-Ge Merkezi statüsü devam eden faal işletmelerde çalışan katılımcılar 
oluşturmuştur. Tasarım merkezleri hariç mevcut Ar-Ge Merkezi statüsü devam eden toplam 390 işletmenin 
45 tanesine ulaşılabilmiştir. Örneklem oluşturulmasına ilişkin çalışma kapsamında, araştırmanın nihai hedefi 
ve izlenecek yöntem irtibat kurulan işletmelerdeki ilgililere aktarılmıştır.  

Ulaşılan 45 şirketin Ar-Ge projelerinde yer almış tüm çalışanlar araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışma 
neticesinde, 407 adet katılımcının görüşleri elde edilmiştir. Araştırma örneklemine ilişkin demografik bilgiler 
aşağıda Tablo 1’de verilmiştir. Katılımcıların %49,1 ile çoğunluğu 30-39 yaş aralığında iken, %24,3 ile 
çoğunluğun 6-10 yıl arası iş hayatında bulunduğu görülmektedir. Elektrik ve elektronik sektörü çalışanları 73 
katılımcı (%17,9) ile araştırmaya dahil olanların çoğunluğunu oluşturmaktadır. 

3.2. Ölçüm Araçları 

Verilerin toplanması ve değişkenlerin ölçülebilmesi için çeşitli ölçeklerin kullanıldığı bir anket 
oluşturulmuştur. Sosyal zekâ değişkenini ölçmek için Silvera vd. (2001) tarafından geliştirilen sosyal bilgi 
süreci, sosyal beceriler ve sosyal farkındalık alt boyutlarından oluşan 21 ifadeli Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği 
(Tromso Social Intelligence Scale) kullanılmıştır. Doğan ve Çetin (2009) tarafından orijinalinden Türkçe’ye 
çevrilen ölçek aynı yazarlar tarafından Türkiye’de üniversite öğrencileri ile ilgili yapılan bir araştırmada 
kullanılırken, ölçek Aydın’ın (2015) satış performansı, Diktaş’ın (2018) ise reklam sektörü çalışmalarına esas 
teşkil etmiştir. İçsel motivasyon ölçümü için ise Oliver ve Anderson (1994) tarafından geliştirilen, Türkçe’ye 
Aydın (2015) tarafından çevrilmiş olan 4 ifadeli ölçek çalışmaya dahil edilmiştir. 

 Araştırmada çalışan algısını esas alan, orijinal olarak Hirst (1999) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye Özsoy 
(2012) tarafından uyarlanan Ar-Ge Proje Performansı Ölçeği kullanılmıştır. Özsoy (2012) tarafından savunma 
sanayiinde yapılan bir araştırmada da kullanılan 15 ifadeli ölçek, proje kalitesi, rekabetçi ürün, örgütsel 
gelişim, takım performansı ve toplam proje alt boyutlarından oluşmaktadır. Böylece, demografik veri 
toplamak için kullanılan 6 soru da dahil edildiğinde anketin toplam 46 sorudan oluştuğu görülmektedir. 
Ölçüm araçlarının her üçünde de ölçekleme için 5’li Likert yöntemi kullanılırken ifadeler “kesinlikle 
katılmıyorum” ile “kesinlikle katılıyorum” aralığında değişmektedir. 
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Demografik Değişken Kategori Sayı Oran (%) 

Yaş 

20-29 102 25,1 
30-39 200 49,1 
40-49 81 19,9 
50 ve üzeri 24 5,9 

Cinsiyet 
Kadın 95 23,3 
Erkek 312 76,7 

Eğitim Düzeyi 

Lisans öncesi 15 3,7 
Lisans 227 55,8 
Yüksek Lisans 145 35,6 
Doktora 20 4,9 

Firmadaki Pozisyon 

Mühendis (1-5 yıl) 119 29,2 
Uzman Mühendis 

  
94 23,1 

Kd. Mühendis (11 yıl 
  

97 23,8 
Lider/Yönetici/Müd

 
73 17,9 

Destek/Diğer 24 5,9 

Toplam Çalışma Süresi 

1-5 yıl 92 22,6 
6-10 yıl 99 24,3 
11-15 yıl 98 24,1 
16-20 yıl 66 16,2 
21 yıl ve üzeri 52 12,8 

Sektör 

Otomotiv/Otomotiv 
Yan Sanayi 51 12,5 
Makine ve Teçhizat 
İmalatı/Metal 44 10,8 
Yazılım 64 15,7 
Bilişim/Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri 49 12,0 
Dayanıklı Tüketim 
Malları/Beyaz Eşya 46 11,3 
Tekstil/Gıda/Lojistik 40 9,8 
Elektrik-Elektronik 73 17,9 
Kimya/Petrol/Lastik/
Madencilik 40 9,8 
Toplam 407 100,0 

3.3. Verilerin Analizi 

Anket sorularına verilen cevapların analizinde SPSS ve AMOS 22.0 programları kullanılmıştır. Ölçüm 
araçlarının iç tutarlılık ve güvenilirliği Varimax metodu kullanılarak açıklayıcı faktör analizi (AFA) ile 
değerlendirilmiş ve Cronbach Alfa (α) katsayıları hesaplanmıştır. Her bir değişkenin ölçme modelinin veri 
tarafından doğrulanıp doğrulanmadığı test edildikten sonra, bu değişkenler arasındaki ilişkilerin teorik olarak 
tahmin edildiği gibi olup olmadığı sorusuna cevap almak için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 
gerçekleştirilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki (çoklu doğrusal bağlantı) ve değer ölçümleri için korelasyon 
analizi yapılmıştır. Sosyal zekâ ve içsel motivasyonun Ar-Ge performansı üzerindeki etkilerini incelemek ve 
hipotezleri test etmek için regresyon analizleri kullanılmıştır.  

4. Analiz ve Bulgular  
4.1. Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) 
Her bir ölçek için yapılan AFA kapsamında bazı ifadelerin düşük ağırlık aldığı, bazı ifadelerin birden fazla 
faktör altında yer aldığı, bazı ifadelerin de ait olduğu ya da mevcut olan bir faktör altında değil yeni oluşan 
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bir faktör altında yüklendiği görülmüştür. Bu şekilde olan tüm ifadelerin içerikleri ve anlamları incelenmiştir. 
Faktör analizi bulguları doğrultusunda elde edilen uygun Keiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testi 
sonuçları ile yeterli düzeydeki açıklayıcı toplam varyanslar, araştırmada kullanılan ölçeklerin yapısal 
geçerliliğinin tespit edilmesini sağlamıştır. AFA sonucu elde edilen nihai ağırlık matrisleri ve diğer bilgiler 
aşağıda verilmiştir. Sosyal Zekâ Ölçeğin’de KMO katsayısının 1’e yakın olması (KMO = 0,849 > 0,50) ve Barttlet 
Testi sonuçlarının anlamlı olması (p= 0,001 < 0,05) nedeniyle, örneklemde elde edilen veriler faktör analizi için 
uygun olarak değerlendirilmiştir (Şencan, 2005). Prosedür tüm ölçek faktör analizleri için uygulanmıştır. 
Düşük yük değerleri ya da birden fazla faktör altında toplanmaları nedeniyle 5, 7, 12, 15, 19 ve 21 numaralı 
ifadeler çalışma dışı bırakılmış ve faktör analizi çalışma dışı bırakılan ifadeler sonrası tekrarlanmıştır. Sosyal 
Zekâ Ölçeği AFA sonucu Tablo 2’de sunulmuştur. Elde edilen üç faktör toplam varyansın %56,28’ini 
açıklamaktadır. 

Tablo 2: Sosyal Zekâ Ölçeği Faktör Matrisi 

İfade 
No Sosyal Zekâ Ölçeği (α = 0,802) 

Faktör Yükü 
1 2 3 

10 İnsanlarla ilk tanışmada ve yeni ortamlara girme konusunda iyiyimdir. 0,882   

9 Sosyal ortamlara kolaylıkla uyum sağlarım. 0,872   

13 Yeni tanıştığım insanlarla iyi ilişkiler kurmakta başarılıyımdır. 0,775   

8 Tanımadığım yeni insanların yanında genellikle tedirginlik hissetmem. 0,748   

14 Güzel sohbet konuları bulmakta çoğunlukla sorun yaşamam. 0,724   

11 Başka insanlarla geçinmekte zorlanmam. 0,572   

3 Diğer insanların hissettiklerini anlarım.  0,794  

1 Diğer insanların davranışlarını tahmin edebilirim.  0,709  

2 Davranışlarımın diğer insanlara ne hissettireceğini bilirim.  0,691  

4 Başkalarının isteklerini anlarım.  0,664  

6 Başkalarının davranışlarıma nasıl tepki göstereceklerini tahmin edebilirim.  0,587  

17 İnsanlar bir açıklama yapmama fırsat vermeden bana kızarlar (TK).   0,799 

18 
Ne düşündüğümü söylediğimde insanlar genellikle benden rahatsız olmuş veya 
bana kızmış gibi görünürler (TK).   0,798 

20 Farkına varmadan çoğu kez başkalarını incitmişimdir (TK).   0,734 

16 İnsanlar yaptıkları şeylerle beni sık sık şaşırtırlar (TK).    0,579 

KMO    0,849 
Bartlett Testi χ2 

sd 
p-değeri 

2864,133 
210 

0,001 

 
Not 1: TK: Ters Kodlama 
Not 2: F1: Sosyal Beceri Boyutu (İfade: 8-14), F2: Sosyal Bilgi Süreci Boyutu (İfade: 1-7), F3: Sosyal Farkındalık Boyutu 
(İfade: 15-21) 
Not 3: İfade 5: Bir şey söylemelerine gerek duymadan insanların ne yapmaya çalıştıklarını çoğunlukla anlayabilirim. 

7: Diğer insanların gerçekte ne demek istediklerini yüz ifadelerinden, beden dillerinden vb. çoğunlukla 
anlarım. 
12: Başkalarını iyice tanımak uzun zamanımı almaz. 
15: Başkalarının seçimlerini anlamanın çoğunlukla kolay olduğunu hissederim. 
19: İnsanları tahmin edilebilir bulurum. 
21: Başkalarının yaptıklarıma verdikleri tepkiler beni çok nadiren şaşırtır. 
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Tablo 3: İçsel Motivasyon Ölçeği Faktör Matrisi 

İfade No İçsel Motivasyon Ölçeği (α = 0,814) 
 

Faktör Yükü 

3 İşimde başarma duyusu elde ediyorum. 0,859 

2 
Ar-Ge çalışmaları yaparak faydalı bir hizmet gerçekleştirme 
hissini yaşıyorum. 0,777 

4 İşimde kişisel yükselme ve gelişme duyusu hissediyorum. 0,775 

1 
İyi performans gösterdiğimde, bunun kendi başarma 
arzumdan kaynaklandığını bilirim. 

0,501 

KMO    0,703 
Bartlett Testi χ2 

sd 
p-değeri 

349,386 
6 

0,001 

İçsel Motivasyon Ölçeği için AFA sonucu elde edilen nihai faktör ağırlık matrisi Tablo 3’de sunulmuştur. Tüm 
ifadeler tek faktör altında birleşerek toplam varyansın %54,07’sini açıklamaktadır. 

Tablo 4: Ar-Ge Proje Başarı Ölçeği Faktör Matrisi 

İfade 
No Ar-Ge Proje Başarı Ölçeği (α = 0,901) 

Faktör Yükü 
1 2 3 

11 Takım vaat edilen hizmetleri sundu. 0,807   

10 
Takım proje hedeflerine ve ara aşama hedeflerine 
ulaşmayı başardı. 

0,766   

9 
Proje isteklerini karşılamak için takım uygun hareket 
tarzlarını seçti. 0,753   

12 
Takım proje hedeflerine ulaşmak için mevcut en iyi 
stratejileri seçti. 

0,735   

13 Proje performansından ne kadar memnunsunuz? 0,723   

14 Takım performansından ne kadar memnunsunuz? 0,690   

15 
Proje liderinin performansından ne kadar 
memnunsunuz? 0,688   

7 Konu ile ilgili tecrübe geliştirme.  0,835  

6 Örgüte yeni bilgi ekleme.  0,822  

8 Yeni Ar-Ge çalışmaları için yetenek geliştirmek.  0,807  

1 Projede yapılan işin teknik kalitesi.  0,550  

2 Projenin toplam kalitesi.  0,509  

4 Kârlılık hedeflerine ulaşma başarısı.   0,920 

3 Ciro hedeflerine ulaşma başarısı.   0,886 

5 Rekabetçi ürün ve süreç geliştirme hedeflerine 
ulaşma başarısı. 

  0,595 

KMO    0,883 
Bartlett Testi χ2 

sd 
p-değeri 

3314,930 
105 

0,001 

 
Not 1: F1 Projenin Takım Performansı ve Toplam Proje Memnuniyeti (TP&TPM) Boyutu, F2: Projenin Kalite ve Örgütsel 
Gelişim (K&ÖG) Boyutu, F3: Projenin Rekabetçi Ürün (RÜ) Boyutu 
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Ar-Ge Proje Performansı Ölçeği için AFA sonuçları Tablo 4’de sunulmuştur. Orijinali beş alt boyuttan oluşan 
ölçekte AFA sonucu tüm ifadeler üç alt boyut altında toplanmıştır. Bu bağlamda, tüm ifadelerin içerikleri, 
anlamları ve dağılımları incelenmiştir.  

Hirst (1999) tarafından geliştirilen Ar-Ge Proje performansı ölçeği “takım performansı, proje kalitesi, örgütsel 
gelişim, rekabetçi ürün ve süreçler geliştirebilme kapasitesi ve toplam proje memnuniyeti” şeklinde 
tanımlanan beş boyut içermektedir. Bu sayede ölçek, toplam performansı sadece tek bir kriterden ziyade çoklu 
kriter ile ölçmeyi amaçlamaktadır. Takım hedeflerine ulaşmayı ifade eden takım performansı ile proje 
hedeflerine ulaşmayı ifade eden toplam proje memnuniyeti boyutları tek faktör altında toplanmıştır. Bunun 
sebebi, boyutların “proje performansından ne kadar memnunsunuz?” ve “takım performansından ne kadar 
memnunsunuz?” gibi katılımcılar tarafından benzer olarak algılanabilecek sorular içermesi olabilir. Aynı 
şekilde projenin kalitesinin gelişimi ile projenin uygulanması esnasında örgütün geliştirdiği bilgi, tecrübe ve 
yetenek edinimlerini ifade eden örgütsel gelişim boyutları aynı faktör altında toplanmıştır. Rekabetçi ürün 
boyutu soruları ise teorik beklenti doğrultusunda tek faktör olarak oluşmuştur. Sonuç olarak ölçek projenin 
takım performansı ve toplam proje memnuniyeti (TP&TPM), projenin kalite ve örgütsel gelişimi (K&ÖG) ve 
projenin rekabetçi ürünü (RÜ) şeklinde üç alt boyut olarak yeniden düzenlenmiştir. Elde edilen üç alt boyut 
toplam varyansın %64,47’sini açıklamaktadır. Ölçeklere ait ortalama değerler ve diğer tanımlayıcı istatistikler 
Tablo 5’de gösterilmektedir.  

Tablo 5: Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikleri 

 Değişkenler N Minimum Maximum Ortalama Std. Sapma 

Sosyal Beceri 407 1,50 5,00 3,81 0,64 

Sosyal Bilgi Süreci 407 2,00 5,00 3,88 0,43 

Sosyal Farkındalık 407 2,00 5,00 3,76 0,64 

İçsel Motivasyon 407 1,75 5,00 4,01 0,59 

Projenin TP&TPM 407 1,00 5,00 3,86 0,60 

Projenin K&ÖG 407 1,00 5,00 3,97 0,56 

Projenin RÜ 407 1,00 5,00 3,74 0,69 

 

4.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 

Ölçeklerin geçerliliğini ve açıklayıcı faktör analizi sonuçlarının doğru olup olmadığını test etmek için 
doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Yapılan DFA için, uyum iyiliği değerleri dikkate alınmıştır. DFA 
sonucunda model uyumuna yönelik olarak birçok değer olmasına rağmen literatürde genel raporlanan 
değerlerin Ki-kare istatistiği (χ2-Chi-Square, χ2/df), İyilik Uyum İndeksi (Goodness of Fit Index, GFI), 
Artırmalı Uyum İndeksi (Incremental Fit lndex, IFI), Standartlaştırılmış Artık Kareler Ortalaması 
(Standardized Root Mean Square Residual, SRMR), Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (Root Mean 
Square Error of Approximation, RMSEA) ve Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (Comparative Fit Index, CFI) 
değerleri olduğu görülmektedir (Meydan ve Şeşen, 2011). Tablo 6’da DFA için literatürde en fazla raporlanan 
uyum indeksleri ve uyum değerleri yer almaktadır.  

Tablo 6: DFA için Kullanılan Uyum İyiliği İndeksleri ve Uyum Değerleri 

İndeksler İyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum 
χ2/df 0 ≤ χ2/df ≤ 2 2 < χ2/df ≤ 5 
GFI ≥ 0,90 0,89-0,85 
IFI ≥ 0,95 0.94-0,90 

SRMR ≤0,05 0,06 ≤ SRMR ≤ 0,08 
RMSEA ≤ 0,05 0,06 ≤ RMSEA ≤ 0,08 

CFI ≥ 0,97 ≥ 0,95 
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Sosyal Zekâ Ölçeği için AFA sonucunda elde edilen faktör yapısı DFA ile incelenmiş ve daha önce elde edilmiş 
olan yapının uyumu incelenmiştir (Tablo 7).  

Tablo 7: Sosyal Zekâ Uyum İndeksleri 

İndeksler Değer Uyum 
χ2/df 3,05 Kabul Edilebilir Uyum 
GFI 0,91 Kabul Edilebilir Uyum 
IFI 0,95 Kabul Edilebilir Uyum 

SRMR 0,049 Kabul Edilebilir Uyum 
RMSEA 0,051 Kabul Edilebilir Uyum 

CFI 0,96 İyi Uyum 

 

Sosyal Zekâ Ölçeği DFA sonucunda elde edilen yol diyagramı ve ilişki katsayıları ise aşağıda Şekil 1’de 
verilmiştir.  

 

Şekil 1: Sosyal Zekâ DFA Diyagramı 

 

İçsel Motivasyon Ölçeği’ne ait DFA sonucunda elde edilen ve Tablo 8’de verilen uyum endeksleri 
incelendiğinde modelin iyi uyum değerleri içerisinde olduğu görülmektedir.  

Tablo 8: İçsel Motivasyon Uyum İndeksleri 

İndeksler Değer Uyum 
χ2/df 1,072 İyi Uyum 
GFI 0,97 İyi Uyum 
IFI 0,98 İyi Uyum 

SRMR 0,051 Kabul Edilebilir Uyum 
RMSEA 0,013 İyi Uyum 

CFI 1,000 İyi Uyum 

İçsel Motivasyon Ölçeği için AFA sonucunda elde edilen tek boyuta ilişkin DFA diyagramı Şekil 2’de 
verilmiştir. 



C. Cebeci – R. Kamaşak 13/1 (2021) 47-66 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 56 

 

Şekil 2: İçsel Motivasyon DFA Diyagramı 

Ar-Ge Proje Başarı Ölçeği’ne ait DFA sonucunda elde edilen ve Tablo 9’da verilen uyum endeksleri 
incelendiğinde modelin iyi uyum değerleri içerisinde olduğu görülmektedir.  

Tablo 9: Ar-Ge Proje Başarısı Uyum İndeksleri 

İndeksler Değer Uyum 
χ2/df 4,163 Kabul Edilebilir Uyum 
GFI 0,865 Kabul Edilebilir Uyum 
IFI 0,917 Kabul Edilebilir Uyum 

SRMR 0,066 Kabul Edilebilir Uyum 
RMSEA 0,078 Kabul Edilebilir Uyum 

CFI 0,961 Kabul Edilebilir Uyum 

Ar-Ge Proje Başarı Ölçeği DFA sonucunda elde edilen yol diyagramı ve ilişki katsayıları aşağıda Şekil 3’de 
verilmiştir.  

 
Şekil 3: Ar-Ge Proje Başarı DFA Diyagramı 
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4.3. Değişkenlerarası Korelasyon  

Regresyon analizi bulguları ve tahminlerinin güvenilirliğini olumsuz etkileyebilecek çoklu doğrusal bağlantı 
probleminin araştırılması için değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkileri incelenmiştir. Bu amaçla değişkenler 
arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Değişkenler arası korelasyon değerleri Tablo 10’da verilmiş 
olup, değişkenler arasında değişen oranlarda istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunsa bile 0.700’den yüksek 
korelasyon katsayılarına rastlanmamış ve analizlere devam edilmiştir. 

Tablo 10: Değişkenlerarası Korelasyon Matrisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**p<0,01; * p<0,05  TP&TPM: Takım Performansı ve Toplam Proje Memnuniyeti; K&ÖG: Kalite ve Örgütsel Gelişim; 
  RÜ: Rekabetçi Ürün 

4.4. Regresyon Analizleri 

Değişkenler arası doğrudan ilişkileri incelemek, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki 
etkilerini araştırmak ve hipotez testlerini gerçekleştirmek amacıyla regresyon analizleri yapılmıştır. 
Analizlerde, Ar-Ge projelerinin başarısı ve alt boyutları bağımlı değişken olarak ele alınmış, sosyal zekâ ve 
içsel motivasyon ile sosyal zekâ alt boyutlarının bağımsız değişkenler olduğu farklı modeller oluşturularak, 
önce birbirinden bağımsız, sonra hep birlikte hiyerarşik olarak Ar-Ge projelerinin başarısı üzerinde etkileri 
incelenmiştir.  

Tablo 11: Sosyal Zekânın Ar-Ge Projelerinin Başarısı Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon Analizi 
Bulguları 

Değişkenler 
Bağımlı Değişken:  

Ar-Ge Projelerinin Başarısı 

Bağımsız Değişken: B Beta t p 

Sosyal Zekâ 0,276 0,214 4,418 0,001 

R2 0,046 
Düzenlenmiş R2 0,044 

F 19,521 
p (Model) 0,001 

Bu kapsamda, basit doğrusal regresyon analizleri ve hiyerarşik yöntemle çoklu doğrusal regresyon analizleri 
uygulanmıştır. Sosyal zekânın, Ar-Ge projelerinin başarısı üzerindeki etkisine yönelik yapılan regresyon 

Değişkenler 

Sosyal Zekâ 
 (SZ) 

İçsel 
Motivasyon 

(İM) 

 Ar-Ge 
Projelerinin       

   Başarısı (APB) 

 

Beceri Bilgi Farkındalık 
İçsel 

Motivasyon TP&TPM K&ÖG RÜ 

SZ 

Beceri 1  

Bilgi 0,360** 1  

Farkındalık 0,111* 0,134** 1  

İM 
İçsel 

Motivasyon 0,221** 0,207** 0,153** 1 
 

APB 
 

TP&TPM 0,155** 0,130** 0,109* 0,343** 1   

K&ÖG 0,182** 0,153** 0,101* 0,375** 0,575** 1  

RÜ 0,147** 0,152** -0,021 0,240** 0,422** 0,436**     1 
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analizi sonuçları Tablo 11’de gösterilmektedir. Çalışanların sosyal zekâlarının, Ar-Ge projelerinin başarısı 
üzerindeki etkisini açıklamak üzere basit doğrusal regresyon analizi yapılmış ve kurulan modelin istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu görülmüştür (F= 19,521; p<0,05). Analiz sonuçlarına göre, sosyal zekânın Ar-Ge 
projelerinin başarısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir (Beta= 0,214; 
p<0,05). Ar-Ge projelerinin başarısı üzerindeki değişimin %4,4’ü sosyal zekâ ile anlamlı olarak 
açıklanmaktadır (Düzenlenmiş R2= 0,044). İçsel motivasyonun Ar-Ge projelerinin başarısı üzerindeki etkisine 
yönelik yapılan regresyon analizi sonuçları ise Tablo 12’de gösterilmektedir. 

Tablo 12: İçsel Motivasyonun Ar-Ge Projelerinin Başarısı Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon Analizi 
Bulguları 

Değişkenler 
Bağımlı Değişken:  

Ar-Ge Projelerinin Başarısı 

Bağımsız Değişken: B Beta t p 

İçsel Motivasyon 0,330 0,390 8,519 0,001 

R2 0,152 
Düzenlenmiş R2 0,150 

F 72,576 
p (Model) 0,001 

Çalışanların içsel motivasyonlarının, Ar-Ge projelerinin başarısı üzerindeki etkisini açıklamak üzere basit 
doğrusal regresyon analizi yapılmış ve kurulan modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (F= 
72,576; p<0,05). Analiz sonuçlarına göre, içsel motivasyonun Ar-Ge projelerinin başarısı üzerinde istatistiksel 
olarak anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir (Beta= 0,390; p<0,05). Ar-Ge projelerinin başarısı üzerindeki 
değişimin %15’i içsel motivasyon ile anlamlı olarak açıklanmaktadır (Düzenlenmiş R2=0,150).  

Sosyal zekâ ve içsel motivasyon bağımsız değişkenlerinin her birinin, Ar-Ge projelerinin başarısı bağımlı 
değişkeninin değişimi üzerine olan etkisini incelemek için çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. 
Yöntem olarak hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 13’de gösterilmektedir. 

Tablo 13: Bağımsız Değişkenlerin Ar-Ge Projelerinin Başarısı Üzerindeki Etkisine Yönelik Bağımsız ve 
Toplu Hiyerarşik Regresyon Analizi Bulguları 

Değişkenler 
Bağımlı Değişken: Ar-Ge 

Projelerinin Başarısı 
Model-1 

Bağımlı Değişken: Ar-Ge 
Projelerinin Başarısı 

Model-2 
Bağımsız 
Değişken: B Beta t p B Beta t p 

Sosyal Zekâ 0,276 0,214 4,418 0,001 0,058 0,045 1,028 0,304 

İçsel Motivasyon       0,189 0,223 4,867 0,001 

R2 0,046 0,304 
R2 değişimi 0,046 0,258 

Düzenlenmiş R2 0,044 0,299 
F 19,521 58,685 

p (Model) 0,001 0,001 

İlk modeldeki regresyon analizinde, sadece sosyal zekânın Ar-Ge performansına olan etkisine bakılmıştır. 
Daha sonra oluşturulan Model-2’de, bağımsız değişkenlere içsel motivasyon değişkeni eklenerek, sosyal 
zekânın ve içsel motivasyonun Ar-Ge projelerinin başarısına olan etkisine bakılmıştır. Model-1’de sosyal 
zekânın tek başına Ar-Ge projelerinin başarısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu tespit 
edilirken (Beta= 0,214; p<0,05), Model-2’de regresyon analizine içsel motivasyon dahil edildiğinde içsel 
motivasyonun Ar-Ge projelerinin başarısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu (Beta= 0,223; 
p<0,05) ancak her iki bağımsız değişkenin modele dahil olduğu bu durumda sosyal zekânın Ar-Ge proje 
başarısı üzerindeki etkisinin anlamlılığını yitirdiği (Beta= 0,045; p= 0,304) görülmektedir. İçsel motivasyon 
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modele dahil olduğunda Ar-Ge projelerinin başarısındaki değişimin (yaklaşım %25’lik bir artışla) %29,9’u 
anlamlı olarak açıklanmaktadır. Son olarak sosyal zekâ alt boyutları olan beceri, bilgi ve farkındalık ile içsel 
motivasyonun Ar-Ge proje başarısı alt boyutları olan takım performansı ve toplam proje memnuniyeti, projenin 
kalite ve örgütsel gelişimi ve projenin rekabetçi ürün performansı üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Regresyon 
analizi bulguları aşağıda Tablo 14’de verilmiştir.
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Tablo 14: Bağımsız Değişkenlerin Ar-Ge Projelerinin Başarısı Üzerindeki Etkisine Yönelik Bağımsız ve Toplu Hiyerarşik Regresyon Analizi Bulguları 

Bağımlı Değişken: Projenin Takım Performansı ve 
Toplam Proje Memnuniyeti (TP&TPM) Boyutu 

Bağımlı Değişken: Projenin Kalite ve Örgütsel 
Gelişim (K&ÖG) Boyutu 

Bağımlı Değişken: Projenin Rekabetçi Ürün (RÜ) 
Boyutu 

 Model-1 Model-2 Model-3 Model-4 Model-5 Model-6 

Bağımsız 
Değişken B Beta t p B Beta t p B Beta t p B Beta t p B Beta t p B Beta t p 

Sosyal Zekâ                                 

Beceri 0,111 0,118 2,254 0,025 -0,008 -0,009 -0,197 0,844 0,125 0,141 2,691 0,007 0,031 0,035 0,720 0,472 0,119 0,110 2,090 0,037 0,044 0,040 0,779 0,436 

Bilgi 0,107 0,076 1,447 0,149 0,056 0,040 0,892 0,373 0,122 0,092 1,758 0,079 0,076 0,058 1,199 0,231 0,193 0,119 2,248 0,025 0,157 0,097 1,887 0,060 

Farkındalık 0,080 0,086 1,735 0,083 0,002 0,002 0,049 0,961 0,065 0,073 1,485 0,138 0,010 0,012 0,253 0,800 -0,054 -0,049 -0,995 0,320 -0,088 -0,081 -1,665 0,097 

İçsel 
Motivasyon 

        0,134 0,132 2,820 0,005     0,211 0,220 4,391 0,001 
    

0,155 0,132 2,462 0,014 

R2 0,038 0,335 0,047 0,246 0,035 0,136 

R2 değişimi 0,038 0,013 0,047 0,037 0,035 0,013 

Düzenlenmiş 
R2 

0,031 0,320 0,040 0,228 0,028 0,116 

F 5,258 22,192 6,628 14,357 4,898 6,919 

p (Model) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 

 

Not: Değişkenlerarası anlamlı ilişkiler tablo içerisinde kalın rakamlar ile gösterilmiştir.  
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Regresyon bulguları, sosyal zekâ alt boyutlarından beceri’nin modele tek başına dahil edildiğinde her üç Ar-
Ge proje başarı boyutu ile de anlamlı bir ilişkiye (Model-1, Model-3, Model-5) sahip olduğunu göstermektedir. 
Ancak, içsel motivasyon modele dahil olduğunda beceri’nin tüm Ar-Ge proje başarı boyutları ile arasındaki 
ilişkinin anlamlılığını yitirdiği (Model-2, Model-4, Model-6)  görülmektedir. Farkındalık alt boyutunun modele 
ne tek başına ne de içsel motivasyon ile birlikte dahil olması Ar-Ge proje başarı boyutları ile anlamlı bir ilişki 
sağlamamaktadır. Bilgi alt boyutu tek başına modele dahil olduğunda Ar-Ge proje başarı boyutlarından 
sadece projenin rekabetçi ürün performansı ile anlamlı bir ilişki (Model-5) oluşturmaktadır. Ancak, içsel 
motivasyon modele dahil olduğunda bilgi’nin rekabetçi ürün boyutları ile arasındaki ilişkinin anlamlılığını 
yitirdiği (Model-6) görülmektedir.  

İçsel motivasyon gerek tek başına gerekse sosyal zekâ alt boyutları ile birlikte modele dahil edildiğinde tüm 
Ar-Ge proje başarı boyutları ile arasında anlamlı bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, sosyal zekâ 
boyutlarından beceri ve bilgi tek başlarına modele dahil olduklarında anlamlı ilişki ile dahi Ar-Ge proje 
başarısına oldukça düşük açıklayıcılık (yaklaşık %4’lük R2 değerleri) sağlamakta ve bu ilişki içsel 
motivasyonun modele girmesi ile ortadan kalkmaktadır. İçsel motivasyon ise modele gerek tek başına gerekse 
sosyal zekâ alt boyutları ile dahil olduğunda Ar-Ge proje başarısının tüm alt boyutları ile istatistiki anlamlı 
ilişkiler oluşturmaktadır. Bu bulgular doğrultusunda, araştırma hipotezleri ile ilgili sonuçlar Tablo 15’de 
özetlenmiştir. 

Tablo 15: Araştırma Hipotezlerinin Sonuçları 

No Hipotez Sonuç 

H1 
Sosyal zekâ ile Ar-Ge performansı arasında 
anlamlı pozitif bir ilişki vardır. 

Kısmen 
desteklenmektedir. 

H2 
İçsel motivasyon ile Ar-Ge performansı 
arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır. 

Desteklenmektedir.  

 
5. Sonuç ve Değerlendirmeler 

Araştırma sonucunda sosyal zekâ olarak adlandırılan bağımsız değişkenimizin Ar-Ge projelerinin başarısı 
üzerinde ancak tek başına ve istatistiki olarak da oldukça sınırlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Buna 
açıklayıcı muhtemel bir sebep olarak Ar-Ge ve inovasyon projelerinde çalışanların ağırlıklı olarak 
mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında eğitim görmüş teknik altyapılı bireyler olması gösterilebilir. 
Araştırma örnekleminin de benzer özelliklere sahip olabileceğinden yola çıkarak bu bireylerin sayısal 
zekâlarının sosyal zekâlarına oranla daha baskın olması, mesleki formasyonlarının bir sonucu olarak neden-
sonuç arasında mantıklı bağlantı kurma eğilimleri, sosyal problemlere de teknik problemler gibi analitik bir 
bakış açısıyla yaklaşma olasılıkları ve soyut kavramlara görece uzak olmaları göz önünde bulundurulmalıdır. 
Sosyal zekâ alt boyutlarına ait ortalama değerlerin diğer boyutlara ait ortalama değerlere göre nispeten daha 
düşük çıkması bu yoruma destek sağlayabilecek bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Bu arada yaratıcı ve 
özgün fikirlere ihtiyaç duyan Ar-Ge ve inovasyon projelerine dahil olan takım üyelerinin orijinal ve stratejik 
bilgi ile kişisel beceriye sahip olmalarının ne derece önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Tek başına 
sosyal zekâ ile Ar-Ge projelerinin başarısı arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi 
olmasına rağmen, modele içsel motivasyon dahil olduğunda bu ilişkinin gözlenememesinin bir nedeni, içsel 
motivasyonun sosyal zekâ ile Ar-Ge projelerinin başarısı arasındaki muhtemel aracılık etkisi olabilir. Aracı 
değişkenler, bağımsız değişken ile bağımlı değişkenin ilişkisinde araya girerek bağımsız değişkenin doğrudan 
etkisini azaltmakta ya da ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla, baskın bağımsız değişken içsel motivasyon, 
sosyal zekânın Ar-Ge projelerinin başarısı ile ilişkisinde aracı (mediator) ya da yönlendirici (moderator) etkisi 
yapıyor olabilir.  

Ar-Ge projelerinde çalışanların içsel motivasyonunun Ar-Ge projelerinin başarısı üzerinde anlamlı bir etkisi 
bulunmaktadır. Bu sonuç akademik literatür ile uyum göstermektedir. Çalışanların yetenek, bilgi ve 
tecrübelerini proje amaçları doğrultusunda etkin olarak harekete geçirebilmeleri ancak motivasyonları 
sayesinde mümkün olabilir. Böylece çalışanların sahip oldukları içsel motivasyon sayesinde işlerinden elde 
ettikleri tatmin duygusu, başarılı Ar-Ge sonuçlarına ulaşmak için önemli girdilerden biri olarak 
değerlendirilebilir. Başarılı olmak isteyen her Ar-Ge çalışanının, öncelikle yaptığı işe saygı duyması ve değer 
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vermesi gerekmektedir. Yeni teknolojiler yaratmak, özgün fikirler ve ürünler geliştirmek için yüksek içsel 
motivasyon oldukça ön plana çıkan unsurlar arasında yer alabilmektedir. Çalışanların içsel motivasyonu, işe 
alım sürecinde ve sonrasında periyodik olarak yapılacak ölçümlerle işletmeler tarafından sürekli 
gözlemlenmesi gereken bir yetkinliktir. Motivasyon ve iş performansını artırmak için, işletme yöneticilerinin 
ve İK uzmanlarının istihdam için seçme ve yerleştirme yöntemlerini, çalışanların iş tanımını yeniden tasarım 
unsurlarını, koçluk ve mentorluk gibi kişisel gelişim uygulamalarını içeren stratejiler ve entegre sistemler 
oluşturması önemlidir. Bunun yanında, kariyer gelişimi, iş zenginleştirme ve daha fazla özerklik sağlama 
çalışanların iş performansını artırmanın diğer yolları arasında olabilir. Ayrıca, Ar-Ge ve inovasyon 
takımlarında eğitim, rehberlik ve danışmanlık uygulamalarının hayata geçirilmesi, çalışanların içsel 
motivasyonuna katkı sağlayabilecektir.  

Her araştırmanın olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları vardır. Araştırmada tüm değişkenler için algıya 
dayalı ölçekler kullanılmıştır. Gelecekte yapılacak çalışmalar özellikle Ar-Ge proje performansı ölçümü için 
objektif kriterleri temel alabilir. İlave olarak çalışmamıza konu olan kavramlar için daha farklı ölçeklerin 
kullanılması da söz konusu olabilir. Gene ileride yapılabilecek araştırmalarda Ar-Ge ve inovasyon projelerinin 
başarısı üzerinde etkisi merak edilen farklı değişkenler aracı ya da yönlendirici değişkenler olarak modele 
dahil edebilir. Türkiye'deki Ar-Ge merkezleri özelinde seçilen örneklem nedeniyle sonuçlarımızın geçerliliği 
kısıtlandığından, ilerideki çalışmalar Türkiye’de Ar-Ge yapan diğer kurumlarda yapılabilecek araştırmalarla 
ileri götürülebilir. Benzer araştırma, statüsü resmi Ar-Ge merkezi olmayan ancak bünyesinde Ar-Ge ve 
inovasyon birimleri bulunan organizasyonları da dâhil ederek, her bir araştırma tek bir sektörü konu edecek 
şekilde sektörel tabanlı ayrı ayrı yapılabilir. Son olarak, araştırma konusunun niteliksel bir çalışma olarak 
incelenmesi düşünülebilir. Bu sayede, konu ile ilgili daha derinlikli ve detaylı bilgilere ulaşılabilmesi mümkün 
olabilecektir.   
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Amaç – İmalat sektöründe öne çıkan gıda, kimya, metal, otomotiv ve tekstil sektörlerinde 
sürdürülebilir süreç inovasyonu için yapılan harcamaların SSİ çevresel ve sosyal faaliyetlerini, bu 
faaliyetlerin de SSİ sonuçlarını olumlu etkileyip etkilemediğinin keşfedici bir model yardımıyla 
araştırılmasıdır. 

Yöntem: İmalat işletmelerinden çevrimiçi anket yoluyla veri toplanmış ve PLS-SEM yöntemi 
kullanılarak Smart PLS yazılımı aracılığıyla veri analizi gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular – Sürdürülebilir süreç inovasyonu harcamalarının bahsedilen tüm sektörlerde çevresel ve 
sosyal faaliyetlere olumlu yansıdığı bulunmuştur. Bununla beraber, SSİ elde etmek için yapılan 
çevresel faaliyetlerin tüm sektörlerde SSİ sonuçlarına ulaştığı gözükürken, sosyal odaklı faaliyetlerin 
otomotiv ve tekstil sektörlerinde aynı şekilde SSİ sonuçlarına olumlu yansıdığı ancak diğer 
sektörlerde bu faaliyetlerin istenilen sonuçlara ulaşmadığı ortaya çıkmıştır. 

Tartışma – SSİ elde etmek için yapılan harcamaların, tüm sektörlerde, çevresel ve sosyal odaklı SSİ 
faaliyetlerine olumlu yansıması, imalat sektörünün SSİ girdilerini, bu süreçlere aktarma konusundaki 
yeteneğinin bir göstergesidir. Benzer şekilde, çevresel odaklı faaliyetlerin SSİ sonuçlarına olumlu 
etkisi, sürdürülebilir yeni süreçlerin elde edilmesi veya mevcut süreçlerin önemli derecede 
iyileştirilmesinin firma içi uygulamalarda başarılı bir şekilde kullanılabildiği ve tescil edilebildiği 
sonucuna götürmektedir. Diğer yandan, sosyal odaklı faaliyetlerin, otomotiv ve tekstil işletmelerinde 
bir bütünlük içerisinde ele alınıp imalat süreçlerine dahil edildiği, ancak diğer üç sektörün ise bu 
faaliyetlerin süreçlere entegre edilmesi ve sonuçlarının tescil edilebilirliği konusunda yeterli olmadığı 
şeklinde değerlendirilebilir.  
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Purpose – To investigate with the help of an exploratory model whether the expenditures for 
sustainable process innovation in the food, chemical, metal, automotive and textile sectors that stand 
out in the manufacturing sector affect the environmental and social activities of SPI and also whether 
these activities have a positive effect on the SPI results. 

Design/methodology/approach – Data were collected from manufacturing companies through an 
online questionnaire and data analysis was performed using the PLS-SEM methodology via Smart 
PLS software. 

Findings – Sustainable process innovation expenditures have a positive impact on environmental and 
social activities in all sectors. While it was observed that the environmental activities carried out to 
obtain SPI reached the results of SPI in all sectors, it was revealed that social-oriented activities had a 
positive effect on the SPI results in the automotive and textile sectors, but these activities did not 
achieve the desired results in other sectors. 

Discussion – The positive reflection of the expenditures to gain SPI to realize environmental and 
social focused SPI activities in all sectors can be an indicator of the ability of the manufacturing sector 
to transfer SPI inputs to these processes. Similarly, the positive impact of environmentally focused 
activities on SPI results leads to the outcomes that the acquisition of new sustainable processes or 
significant improvement of existing processes can be successfully implemented internally and 
registered. Moreover, social-focused activities are handled in an integrity in automotive and textile 
enterprises and included in the manufacturing processes while other three sectors have not been 
satisfactory to integrate these activities into processes and to register their results. 
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1. Giriş

Günümüzdeki değişen rekabet koşullarında işletmelerin önemini her geçen gün daha iyi fark ettikleri 
konuların başında inovasyon gelmektedir. İşletmeler, değişen koşullara uyum sağlamak, pazar paylarını 
artırmak için her alanda inovasyon yapma arayışlarına girişmişlerdir (Memiş ve Korucuk, 2019). Ekonomik 
fayda odaklı inovasyon için yaygın olarak, “işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış 
ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama 
yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi” şeklindeki tanımlama kullanılmaktadır 
(OECD ve Eurostat, 2005:46). Yeni bir ürün veya süreç geliştirirken işletmelerin öncelikli hedefi elbette 
ekonomik fayda sağlamaktır. Bununla birlikte bu ekonomik faydalar ancak çevresel ve sosyal sorumluluklarla 
birlikte düşünüldüğünde bir anlam ifade eder ve gerçek sürdürülebilir kalkınmaya dönüşür. İşletmeler, yeni 
bir ürün veya süreç geliştirirken sürdürülebilir kalkınma sağlamak için çevreye ve topluma karşı sorumlu 
olduğu bilinciyle hareket etmeli ve herhangi bir imalat sürecinde doğal kaynakları tüketirken aynı zamanda 
yeni neslin ihtiyaçlarını da dikkate almalıdır. Sürdürülebilir kalkınma ya da sürdürülebilirlik, gelecek 
nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğinden ödün vermeden mevcut neslin ihtiyaçlarını karşılamak 
şeklinde tanımlanmaktadır (WCED, 1987). Diğer yandan, Türkiye’nin de dâhil olduğu 193 BM üyesi ülke 
tarafından kabul edilen, “BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda bulunan 17 hedef 
içerisindeki 9. Madde ’de “sağlam bir altyapının inşa edilmesi, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşme ve 
yenilikçiliğin teşvik edilmesi” hedefi belirlenmiştir (UN, 2015). Bu bağlamda 2030 perspektifi açısından 
sürdürülebilir kalkınma amaçları değerlendirme raporunda, bu madde başlığında, Türkiye’nin önümüzdeki 
dönemde temel hedefinin, “orta gelişmişlik düzeyinden yüksek gelişmişlik düzeyine geçiş sürecinde 
ekonomik büyümenin hızıyla birlikte niteliğini de artıracak şekilde bu alanlarda dönüşümün sağlanması” 
olduğu ifade edilmiştir (SBB, 2019a:147). İnovasyona atıf yapan 9. Maddenin yanı sıra sürdürülebilir üretimi 
içeren 12. Madde hedeflerine ilişkin politika çerçevesinde birçok kalkınma, strateji ve eylem planlarında 
üzerinde durulan konulardan biri olarak temiz üretime yönelik “Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin 
geliştirilmesi” olarak belirlenmiş ve özellikle “sanayide sürdürülebilir üretim altyapısına dönüşüm sürecinde 
uygulama ve teknolojileri yaygınlaştırmak” hedefi kapsamında önemli politikalar içeren Türkiye Sanayi 
Stratejisi Belgesi’nin yerli, yenilikçi ve yeşil üretimi teşvik edecek şekilde kurguladığı vurgulanmaktadır  (SBB, 
2019b:106-107). Dolaysıyla bu bağlamda doğrudan sürdürülebilir inovasyona kavramsal olarak atıf yapılmasa 
da bu durumu sonuçlandıracak faaliyetlere yoğun bir şekilde vurgu yapılmaktadır. Öte yandan bu kalkınma 
hedeflerinin ve devlet politikalarının gerçekleşmesi ise işletmelerin bu doğrultuda hareket edecek şekilde 
bunu kabullenmeleri ve iş süreçlerine uygulamalarıyla mümkündür. Bu bağlamda iş dünyasının bu kalkınma 
hedefleri ile ilgili neler yapabileceği konusunda rehber niteliği taşıyan sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
pusulasına atfen 9. Maddenin gerçekleştirilmesi kapsamında işletmelere “İş süreçlerinin sürdürülebilir bir 
ekonomiyi destekleyici biçimde tasarlanması” ve “inovasyonun şirket politikaları yoluyla teşvik edilmesi” 
şeklinde tavsiyesi bulunulmaktadır (SKD Türkiye, 2015).  

Tüm bu açıklamalar ışığında, sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleşmesi için, geleneksel ekonomik faydayı 
önceleyen inovasyon kavramının, ekonomik boyutunu da göz ardı etmeksizin, çevresel ve sosyal boyutları da 
içeren sürdürülebilir inovasyon kavramına dönüşmesi kaçınılmazdır. Sürdürülebilirlik odaklı inovasyon 
olarak da tanımlanan (Klewitz ve Hansen, 2014) sürdürülebilir inovasyon, içerdiği bu bakış açısıyla ekonomik 
fayda odaklı geleneksel inovasyondan farklılaşmaktadır ve sürdürülebilir inovasyon çalışmaları, inovasyon 
alanında son yıllarda öne çıkan konulardan biri olmuştur. Bu bağlamda, sürdürülebilir inovasyon, ekonomik 
faydanın yanı sıra çevresel faydaları da içeren yeşil (çevresel veya eko) inovasyon kavramına sosyal faydaların 
da eklenmesiyle oluşan inovasyon için yapılan tanımlamadır. Diğer yandan inovasyon türleri bağlamında, 
genel olarak, yukarıda verilen OECD tanımlamasında olduğu gibi ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel 
şeklinde dört farklı tür olarak sınıflandırılabilmektedir ve bu çalışmada ise bu inovasyon türlerinden, sadece 
imalat süreçleri ele alındığı için, süreç inovasyonuna odaklanılmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada ele alınan 
sürdürülebilir süreç inovasyonu, (Calik ve Badurdeen, 2016:449) tarafından yapılan tanımlamadan 
uyarlanarak “ekonomik yarar sağlamanın yanı sıra pozitif çevresel ve sosyal fayda üreten, işletme içinde başarılı bir 
şekilde uygulanmış yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş süreç” olarak tanımlanmaktadır. 

Öte yandan Türkiye’de 2005- 2017 yılları arasında 120 işletme tarafından yayınlanan 391 adet sürdürülebilirlik 
raporunu inceleyen bir çalışmada, yıllara göre rapor yayınlayan firma sayısının arttığı ve en fazla imalat 
sektöründeki işletmeler tarafından rapor yayınlandığı ortaya konulmuştur (Ertan., 2018). Benzer bir çalışmada 
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ise 2015 yılına kadar sürdürülebilirlik raporlarını incelemiş ve yine imalat sektöründeki firmaların 
sürdürülebilirlik raporlarında, ekonomik, çevresel ve sosyal performans göstergelerine dair daha fazla 
açıklama yaptıkları bulunmuştur (Şahin vd., 2018). Türk İş Dünyası’nda Sürdürülebilirlik Uygulamaları 
Değerlendirme Raporu’nda yer alan bilgilere göre sürdürülebilirlik konusunda düzenli raporlama yapan 
işletmelerin daha çok üretim firmaları olduğu belirtilmekte ve bu firmaların da kimya, metal, petrol-gaz, gıda-
içecek, tekstil madencilik ve ormancılık-kâğıt ürünleri sektörlerinde faaliyette bulunduğu ifade edilmektedir 
(Pwc, 2011: 8). Dolayısıyla imalat işletmelerinde sürdürülebilir inovasyon faaliyetlerini gözlemleyebilmek 
diğer sektörlere göre göreceli olarak daha mümkündür denilebilir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin Global Temiz 
Teknolojiler İnovasyon Endeksi’nde düşük performans gösterdiği, patent başvuruları ve Avrupa İnovasyon 
Endeksi sonuçları değerlendirildiğinde Türkiye’nin yenilikçilik alanında gelişme ihtiyacının olduğu 
vurgulanmaktadır (SBB, 2019a: 144).  

Türkiye’deki imalat işletmelerinin bu doğrultuda yenilik alanındaki gelişimleri artırabilmeleri ve rekabet 
avantajını devam ettirebilmeleri için sürdürülebilir süreç inovasyonu faaliyetlerine kaynak ayırmak ve 
harcama yapmak durumundadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sürdürülebilir süreç inovasyonu için 
yapılan bu harcamalar, faaliyetler ve elde edilmesi beklenen sonuçlar arasındaki ilişkiyi keşfetmektir. Diğer 
bir deyişle çalışmada temel olarak amaçlanan, bu hedef doğrultusunda yapılan harcamaların ve SSİ 
faaliyetlerinin sonuca dönüşüp dönüşmediğini, Türkiye’de faaliyet gösteren imalat işletmeleri üzerinde tespit 
etmeye çalışmaktır. Çalışma kapsamında, imalat sanayiinde sürdürülebilirlik faaliyetlerinin göreceli olarak 
daha yaygın uygulandığı ve gözlemlendiği, dolayısıyla analiz için yeteri kadar verinin de elde edilebildiği 
gıda, kimya, metal, otomotiv ve tekstil sektörleri olmak üzere beş farklı sektör belirlenmiştir. Ayrıca, bu 
sektörlerin imalat süreçlerinin birbirlerinden doğası gereği farklılaşmasından ötürü ele alınan keşfedici model, 
bu sektörler için ayrı ayrı çalıştırılarak yorumlanmıştır. Son yıllarda Türkiye’de sürdürülebilirlik ile ilgili 
farkındalığın artmakta olduğu, yukarıda da bahsedildiği gibi, bu amaçla yapılan faaliyetlerin özellikle büyük 
ölçekli firmaların sürdürülebilirlik ile ilgili raporlarını düzenli bir şekilde yayınlamasından anlaşılmaktadır. 
Bununla birlikte, akademik olarak doğrudan sürdürülebilir inovasyon konusunda saha verilerine dayalı 
araştırmaların henüz yeterince yapılmadığı gözlemlenmektedir. Yine uluslararası literatürde son yıllarda 
sürdürülebilir inovasyon üzerine yapılan araştırmalar oldukça yaygınken Türkiye’de bu konuda yapılan 
çalışmaların henüz istenilen seviyede olmadığı görülmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’nin imalat sanayisinin 
sürdürülebilir süreç inovasyonu ile ilgili faaliyetlerinin araştırılması açısından ulusal literatüre de katkı 
yapılması hedeflenmektedir.  Ayrıca çalışmanın bulguları, imalat sanayisi için politika üreten kurumlar için 
sürdürülebilir inovasyon faaliyetlerinin sonuçlara yansımasının ne durumda olduğu açısından bir fikir 
vereceği düşünülmektedir. 

Bu aşamadan sonra öncelikle çalışma ile ilgili literatür değerlendirilmesi yapılacak ve araştırma hipotezleri 
verilecektir. Bölüm 2’de ise, araştırmanın yöntemi bağlamında, araştırma modelinden ve PLS-SEM 
metodolojisinden bahsedildikten sonra ölçüm soruları verilecek, daha sonra örnekleme ve veri toplama 
aşamaları aktarılıp, açıklayıcı istatistikler değerlendirilecektir. 3.Bölümde ise sırasıyla ölçüm ve yapısal 
modelden elde edilen bulgular aktarılacaktır. Son kısımda ise araştırmadan elde edilen sonuçlar tartışılacak, 
araştırmanın kısıtlı yönlerinden ve ileriki çalışmalardan bahsedilecektir. 

1.1. Literatürün Değerlendirilmesi 

İnovasyon literatüründe son yıllarda öne çıkan araştırmaların başında sürdürülebilir inovasyon konusu 
gelmektedir ve bu konunun anlaşılması için farklı perspektiflerde ele alınan çalışmalar yaygın olarak devam 
etmektedir. Bu konuda öncelikle çevresel inovasyon (yeşil veya eko inovasyon) ile ilgili çalışmalar, yapılmış 
ve daha sonra sosyal boyutun da işin içine girmesiyle sürdürülebilir inovasyon ile ilgili çalışmalar da yaygınlık 
kazanmıştır. Bu kapsamda, yapılan çalışmalar artık kavram kargaşasına mahal vermeyecek sayıda ve nitelikte 
olduğundan dolayı ayrıca çevresel inovasyona değinilmemiş ve uluslararası literatür ile ilgili değerlendirme 
yapılırken doğrudan sürdürülebilir inovasyon ile ilgili çalışmalara odaklanılmıştır. Sürdürülebilir inovasyon 
ile ilgili güncel çalışmalara bakıldığında, sürdürülebilir inovasyona etki etki eden içsel ve dışsal faktörleri ele 
alan (örneğin Klewitz ve Hansen, 2014; Ketata vd., 2015), sürdürülebilir inovasyonun ölçümüne odaklanan 
(örneğin Markatou, 2012; Calik ve Badurdeen, 2016) ve sürdürülebilir inovasyon ile işletme performansı 
arasındaki ilişkileri ele alan (örneğin, Boons vd., 2013; Maletič vd., 2016 ) gibi birçok farklı perspektifte yapılan 
çalışmalara örnek verilebilir.  Çalışma amacıyla ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında ise, her ne kadar bu 
çalışmadaki ilişkilerle doğrudan aynı olmasa da bu konuda öne çıkan bir çalışmada, Maletič vd. (2014) 
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sürdürülebilirlik odaklı inovasyon uygulamalarının genel kurumsal performans üzerindeki etkilerini analiz 
etmiş ve Slovenya'daki hem imalat hem de hizmet sektörlerini kapsayan 116 işletmeden anket yoluyla elde 
edilen verileri kullanmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre, sürdürülebilirlik odaklı inovasyon 
uygulamalarının işletme performansı ile önemli ölçüde ilişkili olduğu, dolayısıyla inovasyon yetkinlikleri 
oluşturmanın ve inovasyon faaliyetlerini organizasyonun süreçlerine entegre etmenin performans faydalarına 
yol açtığı ifade edilmiştir. Ayrıca, sürdürülebilir inovasyon faaliyetlerin yayılımı değerlendirilirken ürün ve 
süreç inovasyonu olarak iki inovasyon türünü birlikte ele almıştır. Aynı araştırma modelini içeren benzer bir 
çalışma, aynı araştırma grubu tarafından farklı ülkeleri içerecek şekilde kapsam genişletilerek Almanya, 
Polonya, Sırbistan, Slovenya ve İspanya ülkelerindeki üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 266 
işletme verisi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve benzer sonuçlar elde edilmiştir (Maletič vd., 2016).  Bahsedilen 
çalışmaların dışında bu araştırmanın amacıyla doğrudan benzeşen çalışmalara, özellikle sürdürülebilir süreç 
inovasyonu faaliyetlerini, bu konuda yapılan harcamalardan alıp, çevresel ve sosyal odaklı faaliyetler şeklinde 
değerlendirerek, SSİ sonuçları arasındaki ilişkiyi ele alan bir modele rastlanmamıştır. Diğer yandan, 
sürdürülebilir inovasyon ile ilgili sistematik literatür taraması yapan güncel bir çalışmada, yönetim 
düzeyinde, sürdürülebilir inovasyon literatürünün sürdürülebilir uygulamalar, firma değeri ve rekabet gücü 
arasındaki ilişkiye dair kanıtlardan yoksun olduğu, ayrıca stratejik bir yapıda olması gereken firmaların 
sürdürülebilir inovasyon uygulamalarına geçişi yönetmek için tasarladıkları yapıların kritik olmasına 
rağmen, mevcut araştırmaların bu konuyu yeterince inceleme konusunda başarısız oldukları ileri 
sürülmektedir (Cillo vd., 2019). Dolayısıyla sürdürülebilir inovasyon uygulamaları ile sonuçları arasındaki 
ilişkileri ele alınan çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Öte yandan, sürdürülebilir inovasyon ile ilgili Türkiye’de ulusal ölçekte yapılan araştırmalara bakıldığında, 
yeşil inovasyon konusunda yapılan birçok araştırma (Örneğin, Ar, 2012; Küçükoğlu, 2018; Gürlek ve Tuna, 
2018) bulunmakla beraber, doğrudan sürdürülebilir inovasyon ile ilgili saha verilerine dayalı nicel 
araştırmalara pek rastlanmamaktadır. Türkiye’nin durumunu çevre yönelimli yenilikçi faaliyetler açısından 
genel olarak değerlendirilen bir çalışmada, çevre yönelimli inovasyonlar altında değerlendirilen 
sürdürülebilir inovasyon, bu konuda yapılan faaliyetler, arz-talep faktörleri ve yasal düzenlemeler-teşvikler 
üzerinden ele alınmıştır (Yiğit, 2014). Bir diğer güncel araştırmada Açıkalın ve Kayabaşı (2019) büyük 
işletmelerdeki temel dinamikleri ve sürdürülebilir inovasyonu etkileyen faktörleri kavramsal bir çerçeveye 
oturtmak amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren üç büyük firmanın üst düzey yöneticileriyle görüşmeler 
yapmış, ayrıca işletmelerin web sayfaları, sürdürülebilirlik raporları ve sürdürülebilir inovasyon örneklerini 
incelemiş ve nitel araştırma yöntemleri kullanmıştır. Öne çıkan bu iki çalışmanın dışında, sürdürülebilir 
inovasyon kavramını, inovasyonun sürdürülebilirliği şeklinde ele alan araştırmalara rastlanılmış ama 
gereksiz kavram kargaşasına sebep olmamak için, o çalışmalara değinilmemiştir. Bahsi geçen araştırmalar 
dışında, sürdürülebilir inovasyon konusunda ulusal literatürde öne çıkan başka bir çalışmaya 
rastlanmamıştır.  

Bu çalışma kapsamında ise, sürdürülebilir inovasyon, tanımına uygun olarak ekonomik, çevresel ve sosyal 
olmak üzere 3 temel sürdürülebilirlik boyutu olarak değerlendirilip, Şekil 1’de görüleceği üzere, inovasyon 
harcama ve sonuçları, ekonomik boyutun altında ele alınarak, çevresel ve sosyal faaliyetlerin bu ekonomik 
boyutlar ile olan ilişkisine bakılmaya çalışılmıştır. Bir başka deyişle, SSİ için yapılan harcamalar, çevresel ve 
sosyal odaklı SSİ faaliyetleri ile ilişkilendirilerek yine ekonomik boyut sonuçlarıyla olan ilişkileri ele alınıp 
keşfedilmeye çalışılmaktadır. Çalışmada süreç inovasyonuna odaklanıldığı için elde edilen ekonomik 
sonuçlar da doğrudan imalat süreçlerinde sürdürülebilir yeni süreçlerin başarılı bir şekilde firma içinde 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sonucunda elde edilecek kısa dönemli çıktılar ile ilişkilendirilmiştir. 

Bu bağlamda, Calik ve Badurdeen (2016) tarafından önerilen sürdürülebilir inovasyon ölçüm modeli, 
araştırmanın amacına göre uyarlanmış ve süreç inovasyonuna göre sadeleştirilerek araştırma modelinin 
temelini oluşturmuştur. Şekil 1’de görüleceği üzere, modeldeki temel sürdürülebilirlik boyutları kendi içinde 
alt boyutlara ayrılmıştır. Ekonomik boyut altında SSİ için yapılan harcama ve sonuçlar ele alınırken, çevresel 
ve sosyal SSİ faaliyetleri, çevresel ve sosyal boyut altında değerlendirilmiştir. Bu 3 temel sürdürülebilirlik 
boyutlarının altındaki alt boyutların neyi ifade ettikleri konusu yine Calik ve Badurdeen (2016) tarafından 
yapılan açıklamalar ışığında değerlendirilmiştir. Bu boyutlara bakıldığında, ekonomik boyut altında ele alınan 
“inovasyon harcamaları” alt boyutu ile işletmelerde, doğrudan çevresel ve sosyal fayda sağlayan inovasyon 
için yapılan Ar-Ge, teknolojik altyapı, eğitim vb. harcamaları kastedilmektedir. Sonuçlar olarak ise, “yeni 
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sürdürülebilir süreç” alt boyutunda, işletmelerde sürdürülebilirlik amacıyla geliştirilen süreçlerin yanı sıra 
geliştirilen bu süreçler ile ilgili alınan sürdürülebilirlik temalı patent/faydalı model ve bu patentlere yapılan 
atıflar “sürdürülebilir patent ve atıf” alt boyutunda ele alınmıştır.  

İkinci temel sürdürülebilirlik boyutu olarak da SSİ için yapılan çevresel odaklı faaliyetler ele alınmıştır. Bu 
bağlamda malzeme, enerji ve diğer kaynak kullanımı, atık, emisyon ve kirlilik yönetimi, yaşam sonu yönetimi 
ve sertifikasyon olmak üzere altı alt boyut üzerinden gidilmiştir. Bu boyutlardan “malzeme kullanımı” ve 
“enerji kullanımı” ve “diğer kaynak kullanımı” alt boyutları ile işletmelerin imalat süreçlerinde kullandığı 
kaynakların azaltılması için uygulanan yöntemler ve geliştirilen teknikler bağlamında süreçlerin 
iyileştirilmesi ve yenilenmesi ele alınmaktadır.  Öte yandan, firmaların çevresel atık ve kirlilik ilgili yapmış 
olduğu çalışmalar “atık, emisyon, kirlilik” alt boyutu ile incelenerek çevreye yönelik zararlı etkileri olan 
madde miktarını azaltmak için süreçlerde yapılan faaliyetlere değinilmektedir. Bir diğer alt boyut olan “yaşam 
sonu yönetimi” alt boyutu ile ürün bileşenlerinin yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve yeniden imal edilmesi 
işlemleriyle ilgili süreçlerde yapılan değişiklik ve iyileştirici faaliyetlere işaret edilmiştir. Son alt boyut olan 
“Sertifikasyon” alt boyutunda ise, işletmelerin imalat süreçlerinde EMAS ve ISO 14001 gibi çevre 
prosedürlerinin kullanımı ile ilgili duruma atıf yapılmaktadır. 

Şekil 1. Çalışmada ele alınan sürdürülebilir inovasyon boyutları 

Son ana boyut olarak sosyal boyut çerçevesinde ele alınan SSİ sosyal odaklı faaliyetleri ise, sağlık ve güvenlik, 
ergonomi ve sertifikasyon olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. İşletmelerdeki iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili çalışmalar, bu bağlamda çalışanların yaralanmasına ve meslek hastalıklarına vb. engel olmak için imalat 
süreçlerinde kullanılması gereken prosedürler ve süreçlerde yapılan değişiklikler olarak ele alınmaktadır. 
Bununla beraber, “ergonomi” alt boyutunda, işletmelerin imalat sürecinde ergonomik şartları (ekipman 
kullanımı, gürültü ve aydınlanma vb.) daha iyi hale getirmek adına yapmış olduğu iyileştirmeler ve yenilikler 
ilgili faaliyetler olarak değerlendirilmektedir. Son olarak, “sertifikasyon” alt boyutunda ise iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili ISO 45001/OHSAS 18001 ve ISO 26000 gibi çalışma koşullarını düzeltici faaliyetleri içeren 
prosedürlerin varlığı ve imalat süreçlerinde kullanımı ele alınmaktadır.  

Tüm bu açıklamalar ışığında, literatür çalışmalarına bakıldığında, sürdürülebilir süreç inovasyonu 
faaliyetlerini, inovasyonun sırasal ilişkileri içeren süreci düşünüldüğünde, yapılan harcamalardan ele alıp, 
inovasyon elde etmek için yapılan çevresel ve sosyal odaklı faaliyetler şeklinde değerlendirerek, bu 
faaliyetlerle SSİ sonuçları arasındaki ilişkiyi ele alan bir modele rastlanılmamıştır. Yapılan bu çalışma ile 
sürdürülebilir inovasyon literatüründeki bu boşluk doldurulacağı ve aynı zamanda keşfedici bir çalışma 
olması açısından ileride yapılacak araştırmalar için de özellikle sürdürülebilir inovasyon konusunda saha 
verilerine dayalı araştırmalarının yeterince ele alınmadığı ulusal literatüre de bir girdi sağlayarak katkı 
yapacağı düşünülmektedir.   



İşletme Araştırmaları Dergisi                Journal of Business Research-Turk 72 

E. Çalık 13/1 (2021) 67-82

1.2. Araştırma Hipotezleri 

Araştırmanın hipotezleri, sürdürülebilir süreç inovasyonu ile ilgili yapılan harcamaların SSİ çevresel ve sosyal 
faaliyetleri, bu faaliyetlerin de SSİ sonuçlarını olumlu etkileyip etkilemediği şeklindeki araştırma sorularını 
temel almaktadır. Bu bağlamda hipotezlere temel olacak ilişkiler ile ilgili literatüre bakıldığında, tüm 
ilişkilerde sürdürülebilir inovasyon veya süreç inovasyonu özelinde yeterli çalışma bulunamadığından, bu 
ilişkilerin temellendirilmesinde çevresel inovasyon ile ilgili yapılan çalışmalar da kullanılmıştır. Çevresel 
inovasyon ile ilgili çalışmalar, sürdürülebilir inovasyonu tam olarak anlamak için yeterli olmasa da benzer 
amaca yönelik olduğundan temellendirmede kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda, ilk olarak 
işletmeler, SSİ için yaptıkları harcamalar ile doğrudan çevresel ve sosyal faaliyetleri gerçekleştirmeyi 
hedeflenmektedir ve bu amaçla Ar-Ge personeli, teknolojik altyapı, eğitim ve danışmanlık gibi doğrudan 
sürdürülebilir inovasyon faaliyetleri için yapılan harcamalar ile teknik ve örgütsel yeteneklerine yatırım 
yapmaktadır. Cuerva vd. (2014) Ar-Ge ve beşerî sermayeyi teknolojik yetenekler ve çevre yönetim sistemlerini 
örgütsel yetenek şeklinde tanımlayıp eko-inovasyonun belirleyicileri olarak kabul etmektedir. Benzer şekilde, 
Li (2014) diğer çevresel faaliyetlerin yanı sıra çevre yönetim sistemlerini, çevresel inovasyon uygulamaları 
olarak nitelendirmekte ve çevresel inovasyonlar için aktarılan kaynak ne kadar yüksek olursa, çevresel 
inovasyon uygulamaları ve finansal performans arasındaki ilişkinin daha güçlü olacağı sonucuna ulaştığını 
ifade etmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilir inovasyonun sosyal boyutu düşünüldüğünde, aynı açıdan 
işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri de sosyal 
odaklı faaliyetler kabul edilebilir. Sürdürülebilir inovasyon açısından bakıldığında, Ketata vd. (2015) 
çalışanların eğitimine ve bireysel özümseme kapasitelerine yatırım yapmanın sürdürülebilir inovasyon 
yeteneklerini geliştirmek veya güçlendirmek için faydalı olduğuna değinmektedir. Bu amaçla sürdürülebilir 
inovasyon faaliyetleri için yapılan harcamalar arttıkça SSİ çevresel ve sosyal odaklı faaliyetlerin de artması 
beklenmektedir. Bu durum ilk iki hipotezde aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir: 

H1. SSİ Harcamaları, SSİ Çevresel Faaliyetleri pozitif etkiler. 

H2. SSİ Harcamaları, SSİ Sosyal Faaliyetleri pozitif etkiler. 

Benzer şekilde çevresel ve sosyal odaklı sürdürülebilir süreç inovasyonu faaliyetlerinin amacı da bu konuda 
süreçlerin iyileştirilmesi ve başarılı bir şekilde işletme içinde uygulanmasıdır. Cuerva vd., (2014) çevresel 
kalite yönetim sistemlerinin varlığının, çevresel inovasyonların geleneksel inovasyonlardan daha büyük 
ölçüde desteklediğini, ayrıca işletmelerin sosyal sorumluluk uygulamaları ile çevresel inovasyonlar arasında 
pozitif bir ilişkinin var olduğunu beklerken düşük teknoloji firmalar için bu ilişkinin anlamlı olmadığını 
bulmuştur. Li (2014) ise, çevresel inovasyon uygulamalarının çevresel inovasyon ile pozitif bir ilişkisi 
olduğunu bulmuş ancak çevresel inovasyon uygulamalarının finansal performans üzerinde doğrudan anlamlı 
bir ilişkisi destekleyecek bir sonuç bulamamıştır. Bu durumu da çevresel inovasyon uygulamalarının yatırım 
maliyetlerinin ve geri dönüş süresinin göreceli olarak daha yüksek olduğu için kısa vadeli çevresel 
performansı olumlu etkilerken, finansal performans üzerindeki etkisi gecikmeli olabilir diye açıklamaktadır. 
Bu doğrultuda, finansal getiri, üretim miktarı gibi kurumsal performans göstergeleri SSİ faaliyetlerinin yanı 
sıra kaynak planlama, personel yönetimi vb. diğer etkileri de içerdiği için, bu çalışmada, işletme performansı 
kapsam dışında tutularak doğrudan SSİ faaliyetlerinin inovasyon temelli sonuçlarına odaklanılmıştır. Bu 
bağlamda sürdürülebilirlik odaklı alınacak patent veya faydalı model ve bunlara yapılacak atıflar, doğrudan 
SSİ faaliyetlerinin sonuçları olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda Wagner (2007) süreçlerin çevresel inovasyon 
olarak patentlenmesini çevresel inovasyon çıktısı olarak ele almakta ve çevresel yönetim sistemlerini 
uygulamalarının süreç yenilikleri üzerinde önemli olumlu etkileri olduğunu belirtmektedir. Bu açıklamalar 
ışığında hem çevresel hem de sosyal odaklı yapılan SSİ faaliyetlerinin, SSİ sonuçlarını pozitif etkileyeceği 
öngörülmektedir. Bu durum, son 2 hipotezde aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir: 

H3. SSİ Çevresel Faaliyetler, SSİ Sonuçlarını pozitif etkiler. 

H4. SSİ Sosyal Faaliyetler, SSİ Sonuçlarını pozitif etkiler. 

2. Yöntem
2.1. Araştırma Modeli ve PLS-SEM

Önceki kısımda açıklanan araştırma soruları ve hipotezlerdeki ilişkiler temel alındığında ortaya çıkan 
araştırma modeli Şekil 2’de görülmektedir. Çalışma keşfedici bir araştırma olduğu için En küçük Kareler 
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Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) -yaygın kısaltması ile PLS-SEM- yöntemi kullanılarak modellenmiş ve 
modeldeki ilişkileri test etmek için bu yöntem kullanılmıştır (Hair vd., 2014:4). YEM, teoriye dayalı, 
değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri eşanlı olarak test etmek amacıyla kullanılan çok değişkenli 
istatistiksel bir analiz yöntemidir. YEM'in kovaryans tabanlı (CB-SEM) ve kısmi en küçük kareler (PLS-SEM) 
olmak üzere iki çeşidi vardır. Bu yöntemlerden hangisinin seçileceği, çalışmanın keşfedici- doğrulayıcı bir 
çalışma olduğu, verilerin çoklu normalliği sağlayıp sağlamadığı, değişkenler ve aralarındaki ilişkilerin sayısı 
ve örneklem sayısı gibi birçok faktöre bakılarak belirlenmektedir. Bu bağlamda, çalışmamız keşfedici bir 
çalışma olduğu ve verilerin Likert tipi ölçeklerle algısal olarak toplanması sonucunda çoklu normal dağılım 
varsayımlarını sağlamaması, doğrulayıcı analizler için her bir sektör için örneklem sayısının yeterli olmaması 
gibi durumlar söz konusu olduğundan ve PLS-SEM normal olmayan veriler ve daha küçük örneklem sayısı 
için daha uygun olduğu için tercih edilmiştir (Hair vd., 2014:14-18). Model, ölçüm maddeleri de (Çizelge 1’de 
verilen) dâhil olmak üzere, yaygın olarak kullanılan Smart-PLS paket programı yardımıyla çizilmiş ve veri 
analizi de yine bu yazılım ile gerçekleştirilmiştir.  

Şekil 2. Araştırma modelinin Smart PLS ile gösterilen şekli 

PLS-SEM, faktör analizini temel alan ölçüm modeli ve yol analizini temel alan yapısal model olmak üzere iki 
aşamadan oluşur. Birinci aşamada, faktör analizlerinde olduğu gibi ölçüm maddeleri güvenirlik ve geçerlilik 
açısından test edilir ve gizil değişkenlerle ölçülen değişkenler arasındaki ilişkiler değerlendirilerek 
güvenilirlik ve geçerlilik kriterleri sağlanmaya çalışılır. PLS-SEM tahminlerinin incelenmesi, araştırmacının 
yapı ölçümlerinin güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirmesini sağlar (Hair vd., 2014:96). Bunun için 
faktör yüklerine, ölçeğin iç tutarlığını ve güvenilirliğini ölçmek için Cronbach’s alfa ve birleşik güvenilirlik 
(CR) değerlerine bakılmaktadır. Cronbach’s alfa ve CR değerinin 0.70'e eşit veya daha yüksek olması 
durumunda ölçeğin güvenilir olarak kabul edilmektedir. Cronbach’s alfa için bu değerin keşfedici 
çalışmalarda 0,60 olması da kabul edilebilir bir düzeydir. Bununla birlikte, yakınsak geçerliliğini test etmek 
için ise her bir örtük değişkenin çıkarılan ortalama varyansı (AVE) ele alınmakta ve AVE değerinin 0.50‟den 
büyük olması gerekmektedir (Hair vd., 2014:102-103). Öte yandan, bir diğer önemli geçerlilik olan 
diskriminant (ayırt edici) geçerliliğin değerlendirilmesi için iki yaklaşımı vardır. Birincisi çapraz yüklemelerin 
değerlendirilmesi, ikincisi, daha tutucu bir yöntem olan Fornell ve Larcker Criterion (Fornell ve Larcker, 1981) 
yöntemidir. Fornell ve Larcker ayırt edici geçerliliğini sağlamak için her yapının AVE'sinin karekök değerinin, 
diğer yapılar arasındaki korelasyon değerlerinden daha büyük olması gerekir. Çapraz yükleri kontrol ederken 
ise, belirlenen yapı üzerindeki dış yüklerin, diğer yapıların tüm çapraz yüklerinden daha yüksek olmasına 
dikkat edilmelidir (Hair vd., 2014:105). Özetle, köşegendeki değerlerin kendi sütun ve satırındakilerden daha 
yüksek olması gerekmektedir. İkinci aşama olan yapısal modelde ise örtük değişkenler arasındaki ilişkiler eş 
zamanlı olarak test edilir. Yapısal model test edilirken, modelin tahmin yeteneği için yol katsayılarının (path 

H2 

H4 

H1 H3 



İşletme Araştırmaları Dergisi                Journal of Business Research-Turk 74 

E. Çalık 13/1 (2021) 67-82

coefficients) anlamlılığı ve açıklanabilirlik katsayısı (R²), öncelikli değerlendirme kriterleri olarak ele 
alınmakta ve doğrudan etkilerin yanı sıra ayrıca dolaylı etkilere de bakılmaktadır. Bu bağlamda katsayıların 
belirlenen anlamlılık düzeyine göre anlamlı olmalarının yanında R² değeri 1’e ne kadar yakınsa, o değişkenin 
o kadar iyi düzeyde açıklandığını göstermektedir ve bu değerin 0,7’de fazla olması güçlü bir belirleme
katsayısına işaret etmektedir (Hair vd., 2014:100).

2.2. Ölçüm Soruları 

Araştırma modelinde ele alınan SSİ ile ilgili yapıların ölçümü için, önceki bölümde bahsedilen, Calik ve 
Badurdeen (2016) tarafından önerilen ve SSİ için ele alınan alt boyutlara uyumlu olarak, literatürdeki güncel 
çalışmalar yardımıyla 15 madde belirlenmiştir. Çizelge 1’de, bu maddeler bağlı oldukları alt boyutları ve 
kaynaklarıyla birlikte verilmiştir.  

Çizelge 1. SSİ ölçüm maddeleri 

Boyut Alt Boyut Kod Madde Referans 

SS
İ-
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 B
oy

ut
 

H
ar

ca
m

a 
ve

 S
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uç
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r İnovasyon 
Harcamaları 

SSi1 
Şirketimiz, son yıllarda çevresel ve sosyal fayda sağlayan süreç 
inovasyonları için yaptığı harcamaları sürekli olarak 
artırmaktadır. 

(Arundel ve Kemp, 2009), (Basso 
vd., 2013), (García-Granero vd., 

2018) 
Yeni 

Sürdürülebilir 
Süreçler 

SSi2 
Şirketimiz, son yıllarda çevresel ve sosyal fayda sağlayan yeni 
süreçlerini sürekli olarak geliştirmekte ve uygulamaktadır. (Arundel ve Kemp, 2009) 

Sürdürülebilir 
Patent ve Atıf 

SSi3 
Şirketimiz, son yıllarda yeni geliştirdiği süreçler için 
sürdürülebilirlik ile ilgili patent/faydalı model almaktadır. 

(Arundel ve Kemp, 2009), (Basso 
vd., 2013), (García-Granero vd., 

2018) 

SS
İ-

Ç
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re
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l F
aa
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Malzeme 
Kullanımı 

SSi4 
Şirketimiz, son yıllarda hammadde ve/veya zararlı hammadde 
kullanımını azaltmak için üretim süreçlerini etkin bir şekilde 
geliştirmektedir. 

(Chen vd., 2006), (Wu, 2017), 
(Delmas ve Pekovic, 2018) 

Enerji 
Kullanımı 

SSi5 
Şirketimiz, son yıllarda, enerji tüketimini azaltmak için imalat 
süreçlerini etkin bir şekilde geliştirmektedir. 

(Cheng ve Shiu, 2012), (García-
Granero vd., 2018), (Wu, 2017), 

(Delmas ve Pekovic, 2018), 
(Ketata vd., 2015) 

SSi6 Şirketimizin imalat süreçlerinde son yıllarda, temiz enerji ve 
yenilenebilir enerjiler kullanılmaktadır. 

(García-Granero vd., 2018), 
(Tumelero vd., 2019) 

Diğer Kaynak 
Kullanımı 

SSi7 

Şirketimiz, son yıllarda, kullanılan diğer kaynakların (su, yağ vb.) 
miktarını azaltmak için imalat süreçlerini etkin bir şekilde 
geliştirmektedir. 

(Chen vd., 2006), (García-
Granero vd., 2018), (Delmas ve 

Pekovic, 2018), (Ketata vd., 2015), 
(Saeidi vd., 2018), (Tumelero vd., 

2019) 

Atık, Emisyon 
ve Kirlilik 

SSi8 Şirketimiz, son yıllarda, çevresel kirlenmeye karşı korumak için 
imalat süreçlerini inovatif bir şekilde yenilemektedir. 

(Cheng ve Shiu, 2012), (Tumelero 
vd., 2019) 

SSi9 
İmalat süreçlerimiz, rakiplerimizin süreçlerine göre, atık ve 
zararlı madde emisyonunu daha etkin bir şekilde azaltmaktadır. 

(Chen vd., 2006), (García-
Granero vd., 2018), (Saeidi vd., 

2018) 

Yaşam Sonu 
Yönetimi 

SSi10 
Şirketimiz, son yıllarda, bileşen ve malzemelerin tekrar kullanımı 
ve tekrar imal edilebilirliği konusunda imalat süreçlerini aktif 
olarak iyileştirmektedir. 

(Chen vd., 2012), (García-
Granero vd., 2018), (Tumelero 

vd., 2019) 

SSi11 
Şirketimiz, son yıllarda, malzemelerin, atıkların ve bileşenlerin 
geri dönüşümü için imalat süreçlerini aktif bir şekilde 
iyileştirmektedir. 

(Chen vd., 2006), (García-
Granero vd., 2018), (Delmas ve 
Pekovic, 2018), (Tumelero vd., 

2019), (Lopez-Valeiras vd., 2015) 

Sertifikasyon SSi12 
Şirketimiz, son yıllarda, Çevre Yönetim Sistemleri/ISO 14001 gibi 
çevresel prosedürlerini benimseyebilmek için imalat süreçlerini 
iyileştirmektedir. 

(Cheng ve Shiu, 2012), (Tumelero 
vd., 2019) 
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Güvenlik 

SSi13 
Şirketimiz, son yıllarda yaralanma, meslek hastalıkları ve iş ile 
ilgili ölümcül vaka oranlarını azaltmak amacıyla imalat 
süreçlerini aktif bir şekilde tasarlamakta ve iyileştirmektedir. 

(Ketata vd., 2015) 

Sertifikasyon SSi14 
Şirketimiz, son yıllarda, güvenliğe ve sağlığa yönelik prosedürleri 
(ISO 45001 / OHSAS 18001 veya ISO 26000 gibi) benimseyebilmek 
için imalat süreçlerinde iyileştirmeler yapmaktadır. 

(Calik ve Bardudeen, 2016) 

Ergonomi SSi15 
Şirketimiz, son yıllarda, çalışma koşullarını (gürültü, direnç, 
aydınlatma, ekipman kullanımı vb.) daha ergonomik hale 
getirebilmek için imalat süreçlerinde iyileştirmeler yapmaktadır. 

(Calik ve Bardudeen, 2016) 
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Bu 15 maddenin sürdürülebilirlik boyutları açısından dağılımına bakıldığında ise, ekonomik boyut için 3 
madde bulunurken, çevresel ve sosyal boyutları ölçmek için sırasıyla 9 ve 3 madde kullanılmaktadır.  

2.3. Örnekleme ve Veri Toplama 

Literatür araştırması sonucunda belirlenen ölçüm sorularını, inovasyon konusunda çalışan 2 akademisyen ve 
2 imalat yöneticisi tarafından anlaşılabilirlik açısından değerlendirilmeleri istenmiş ve dönütlere göre bazı 
ifadeler revize edilerek sorular son haline getirilmiştir. Bu sorular, “1= Kesinlikle Katılmıyorum”, “5= 
Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi ölçeği kullanılarak ölçülmüştür ve cevabı bilinmeyen soruların 
yanlı cevaplanmaması için “Bilgim Yok” seçeneği eklenmiştir. Soruların ölçümü bu şekilde ele alındıktan 
sonra, işletmelerin demografik bilgileri eklenerek Google üzerinden çevrimiçi bir anket hazırlanmıştır. 
Demografik sorular içerisinden kuruluş yılı, faaliyette bulunulan sektör ve çalışan sayısı, örneklemeye uygun 
firmaların değerlendirmeye alınabilmesi için zorunlu tutulmuştur.  

Anketin gönderileceği işletmeler belirlenirken, ana kitle olarak işletme büyüklüğü açısından, Türkiye’deki 
mikro ölçekli (çalışan sayısı 10 kişiden az) firmalar kapsam dışı tutularak küçük, orta ve büyük ölçekli imalat 
işletmeler belirlenmiştir. İşletme büyüklükleri belirlenirken, TÜİK tarafından yapılan sınıflandırmadaki 
çalışan sayısı temel alınarak, 10-49 arası çalışana sahip işletmeler küçük ölçekli; 50-249 arası çalışana sahip 
işletmeler orta ölçekli; 250 ve üzeri çalışanı bulunan firmalar ise büyük ölçekli işletme kategorisinde ele 
alınmıştır. Diğer yandan, giriş kısmında da belirtildiği gibi sürdürülebilirlik ile ilgili faaliyetlerin daha çok 
orta ve büyük işletmelerde takip edilmesi ve raporlanmasından dolayı, bu firmalara daha fazla ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Ayrıca, işletmelerdeki yapılan sürdürülebilir süreç inovasyonu faaliyetlerinin ve sonuçlarının 
gözlemlenebilmesi işletmelerin belli bir yıl faaliyette olması gerekir. Aynı zamanda anket sorularında, 
firmaların genelde işletmeye ait sayısal verileri paylaşmak istememeleri nedeni ile sorular algısal olarak 
hazırlanıp, “son yıllarda” ifadesiyle sorularak yıllar bazındaki gelişim vurgulandığı ve süreçlerin tescillenmesi 
için alınacak patent ve faydalı model gibi sonuçların elde edilebilmesi salt o yılı almak anlamlı 
olmayacağından minimum olarak 3 yıldır faal olması gerektiğini düşünülerek firma yaşı 3 yıldan az olan 
işletmeler kapsam dışı tutulmuştur. Diğer yandan, sektörel olarak ise, araştırma hedefine uygun olarak giriş 
kısmında da ifade edildiği gibi imalat sanayiinde öne çıkan gıda, makine, metal, kimya, otomotiv, plastik ve 
tekstil, elektrik-elektronik imalat firmaları ele alınmış, inşaat vb. bir kısım imalat sektörlerin SSİ faaliyetlerinin 
izlenmesinin zorluğu ve raporlama eksikliğinden dolayı çalışma kapsamına alınmamıştır. Ana kitledeki 
imalat sektöründeki alt sektör ve çalışan sayısına ait veriye TÜİK tarafından yayınlanan istatistikler ile 
ulaşılmıştır. Bu istatistiklerde toplam imalat sanayiinde faaliyet gösteren firma sayısı 403.018 olup bunların 
352.358’i mikro ölçekli olduğundan çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Firma yaşıyla ilgili bir bilgi 
olmadığından ve her alt sektörde ölçeğe göre işletme sayısı bilgisi verilmediğinden ötürü belirlenen 
sektörlerdeki mikro ölçekli firmaları ayrıştırırken, genel dağılımdaki mikro ölçek hariç firmaların oranı olan 
%12,6’nın alt sektörlerde de geçerli olduğu varsayılarak ana kitle sayısı 33.970 olarak belirlenmiştir (TÜİK, 
2019).  Bu ana kitle için (hata payı: %5, güven düzeyi: %95, oran: %50) olmak üzere ele alındığında ulaşılması 
gereken örneklem sayısı 268 olmaktadır.  Veri toplama sürecinde tüm ana kitledeki işletme bilgilerine sağlıklı 
olarak ulaşmak mümkün olmadığından ve daha çok çalışma amacına uyumlu olarak orta ve büyük işletmelere 
ulaşılma hedeflendiğinden dolayı kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış, bu yöntemin sonuçların 
genellenebilmesi hususundaki eksikliğini giderebilmek adına, işletmelerin mümkün olduğunca farklı iller, 
yaşlarda ve ölçeklerde olmasına da dikkat edilmiştir. Bu bağlamda, ağırlıklı olarak Marmara bölgesindeki 
firmalar olmak üzere belli oranda sanayileşmiş 33 ilden veriler toplanmaya çalışarak, firmalarının iletişim 
bilgileri, illerin sanayi odaları aracılığıyla elde edilmiş ve eksik bilgiler mümkün olduğunca firmaların web 
sitelerinde aratılmıştır. Daha sonra belirlenen firmalara telefon ile ulaşılarak ön bilgi verilip, ön açıklama 
içeren çevrimiçi anketin linki e-posta yolu ile işletmelere ulaştırılmıştır. Veri toplama süreci 2019 yılı Eylül 
ayında sonlandırılmıştır. Elde edilen veriler, veri ön işleme adımları ile değerlendirilmiş, örnekleme 
kapsamına uymayan, bir şekilde yanlı doldurulduğu düşünülen ve ‘Bilgim yok’ şeklinde işaretlenen kayıp 
değerler veri setinden çıkarılarak 346 geçerli veri elde edilmiştir. Ancak, başlangıçta araştırma kapsamına 
alınan plastik, elektrik-elektronik ve makine imalat sektörleri, tekil olarak analiz için yeterli veriye 
ulaşılamadığından (Hair vd., 2014:21), analizlere geçmeden çalışma kapsamından çıkarılmıştır. Bu sektörlerin 
çıkarılmasıyla kalan 269 veri, analize dâhil edilen gıda, metal, kimya, otomotiv ve tekstil imalat sektörlerin 
yaklaşık 27913 olan ana kitle sayısının, aynı parametreler ele alındığında, yeterli temsili için gerekli olan 268 
olan örneklem büyüklüğünü karşılamaktadır.  
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2.4. Açıklayıcı İstatistikler 

Bu kapsamda işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektör, firma yaşı ve firma büyüklüğü (ölçek) demografik 
özelliklerine göre elde edilen dağılımları ve açıklayıcı istatistikler Çizelge 2’de verilmiştir. Bu işletmelerin 
çalışmada ele alınan sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla tekstil firması olduğu görülmekte, onu 
sırasıyla metal, otomotiv, gıda ve kimya sektörleri izlemektedir. Firma büyüklüklerine göre incelendiğinde 
ise, orta ve büyük işletmelerin sayısı birbirine yakın iken örneklemde küçük işletmeler daha az sayıda yer 
almaktadır. Ölçek-sektör detayına göre incelendiğinde bu genel durum geçerli iken, büyük ölçekli otomotiv 
imalat işletmelerinin sayısının orta ölçeklilerden göreceli olarak daha fazla olduğu, ayrıca metal sektöründeki 
küçük işletme sayısının orta ve büyük işletmelerden daha çok olduğu görülmektedir. Yaş ortalamalarının 
sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ise, örneklemdeki firmaların genel yaş ortalamasının 30 olduğu 
düşünüldüğünde, sektörlerde de bu değerin 30 civarında seyrettiği ancak tekstil sektöründe yaş ortalaması 
göreceli olarak daha düşükken kimya sektörlerinde faaliyet gösteren imalat işletmelerinin ortalama yaşı biraz 
daha yüksektir. Bu durum sektörlerin içinde bulunduğu koşulların sebep olduğu işgücü devir oranlarının 
farklılığı ile açıklanabilir. 

Çizelge 2. Verilerin yaş-ölçek-sektör dağılımı 

Ölçek Yaş 

Toplam Küçük Orta Büyük Ortalama Minimum Maksimum 

Sektör 

Gıda 48 12 20 16 30 3 181 

Kimya 40 10 14 16 34 3 153 

Metal 53 20 16 17 32 4 73 

Otomotiv 49 5 17 27 31 3 67 

Tekstil 79 8 36 35 26 4 68 

Genel 269 55 103 111 30 3 181 

3. Bulgular
3.1. Ölçüm Modeli

Veriler Smart PLS yazılımı kullanılarak analiz edildiğinde ilk olarak, ölçüm modeli değerlendirilmiş ve 
değişkenlerin yüklerinin hepsinin 0,7’den fazla ve p değerlerinin, 0,001’den daha küçük olmak üzere, oldukça 
anlamlı olduğu görülmüştür. Yapı güvenilirlik ve yakınsak geçerliliği için -her sektör için ayrı olmak üzere- 
çalıştırılan modelin ürettiği AVE, CR ve Cronbach’s alfa değerleri incelenmiştir. Sadece otomotiv sektöründeki 
modelde SSİ Sonuçlar değişkeni için Cronbach’s alfa değeri 0,67 çıkmış diğer tüm değerler 0,70’in üzerinde 
bulunmuştur. Tüm bu değerlerin istenilen eşik değerlerinden yüksek çıkmasından ötürü bu aşamada 
herhangi bir değişken çıkarılmamıştır. Ayırt edici geçerlilik konusunda ise çevresel faaliyetler boyutunda 
değerlendirilen SSi12 değişkeni hem çevresel faaliyetler hem de sosyal faaliyetlerde yakın çapraz yükü 
olduğundan ve çevresel faaliyetlerin AVE'sinin karekök değeri, diğer yapılar arasındaki korelasyon 
değerlerinden bazılarından küçük çıkmasından dolayı bu madde modelden çıkarılmıştır. Modelin tekrar 
çalıştırılmasıyla nihai ölçüm modeli elde edilmiş ve yapısal modelin analizine geçilmiştir.  

3.2. Yapısal Model 

Ölçüm modeli ile elde edilen Şekil 3’te görülen model üzerinde “Bootstrapping” yapılarak yapısal model 
sonuçları elde edilmiş ve yol katsayılarının anlamlılığının testi için kullanılan p değerleri Çizelge 3’te 
verilmiştir. 
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Şekil 3. Modelin nihai hali 

Model, bahsi geçen beş sektör için ayrı ayrı çalıştırılmış ve analiz sonuçları okuyucuyu yormamak adına tek 
bir çizelgede toplanarak sunulmuştur.  

Çizelge 3. Hipotezler ve p anlamlılık değerleri 

p değeri 

Hipotezler (Doğrudan Etkiler) Gıda Kimya Metal Otomotiv Tekstil 

H1 SSİ Harcama --> SSİ Çevresel Faaliyetler 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

H2 SSİ Harcama --> SSİ Sosyal Faaliyetler 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 

H3 SSİ Çevresel Faaliyetler --> SSİ Sonuçlar 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 

H4 SSİ Sosyal Faaliyetler --> SSİ Sonuçlar 0.073 0.657 0.147 0.037 0.023 

Çizelge 3’e bakıldığında %5 anlamlılık düzeyi eşik kabul edildiğinde, H1, H2 ve H3 hipotezlerinin tüm 
sektörlerde desteklendiği, H4 hipotezinin ise otomotiv ve tekstil sektörlerinde desteklenirken gıda, kimya ve 
metal sektörlerinde bu hipotezin anlamlı olmadığı görülmüştür. 

Doğrudan etkilerin test edilmesinin yanı sıra dolaylı etkilere de bakılmıştır. Çizelge 4’te görüldüğü gibi, SSİ 
harcamalarının SSİ sonuçları üstünde, SSİ çevresel faaliyetleri üzerinden tüm sektörlerde dolaylı etkisinin 
olduğu görülürken sosyal faaliyetler üzerinden hiçbir sektörde anlamlı etkisi bulunamamıştır. Otomotiv 
sektörünün ise %5 anlamlılık sınırında kaldığı görülmektedir. 

Çizelge 5. Dolaylı etkiler ve p anlamlılık değerleri 

Dolaylı Etkiler 
Gıda Kimya Metal Otomotiv Tekstil 

SSİ Harcama --> SSİ Çevresel Faaliyetler --> SSİ Sonuçlar 0.003 0.000 0.010 0.033 0.000 

SSİ Harcama --> SSİ Sosyal Faaliyetler --> SSİ Sonuçlar 0.136 0.629 0.181 0.099 0.050 
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Son olarak belirleyicilik katsayısı olarak düzeltilmiş R² değerleri ele alınıp, Çizelge 6’da verilerek SSİ Çevresel 
Faaliyetler, SSİ Sosyal Faaliyetler ve SSİ Sonuçları örtük değişkenlerinin model tarafından ne kadar 
açıklanabildiği gösterilmek istenmiştir. Sektörlere göre bu değerler değişse de SSİ Sonuçlar için bu değerin 
%50 civarında birbirine yakın seyrettiği görülürken SSİ Çevresel Faktörler için bu değerin, en yüksek tekstil 
sektöründe, SSİ Sosyal Faaliyetler için ise gıda ve kimya sektörlerinde olduğu gözlemlenmiştir. 

Çizelge 6. Düzeltilmiş R² değerleri 

Düzeltilmiş R² 

Gıda Kimya Metal Otomotiv Tekstil 

SSİ Çevresel Faaliyetler 0.343 0.396 0.280 0.347 0.520 

SSİ Sosyal Faaliyetler 0.357 0.352 0.228 0.210 0.161 

SSİ Sonuçlar 0.562 0.474 0.594 0.392 0.574 

4. Sonuçlar ve Tartışma
İmalat sektöründe öne çıkan gıda, kimya, metal, otomotiv ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin 
sürdürülebilir süreç inovasyon ile ilgili yaptıkları harcamaların SSİ çevresel ve sosyal faaliyetleri, bu 
faaliyetlerin de SSİ sonuçlarını olumlu etkileyip etkilemediği şeklindeki araştırma sorularını temel alan bu 
araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara bakıldığında birçok sektörde bu pozitif etkinin var olduğu 
görülmüştür. Li (2014) tarafından çevresel inovasyonlar için aktarılan kaynağın, çevresel inovasyon 
uygulamalarını pozitif etkileyeceği sonucuna benzer şekilde, sürdürülebilir süreç inovasyonu için yapılan 
harcamalarının çevresel ve sosyal faaliyetlere olumlu olarak yansıması, SSİ harcamalarının bu faaliyetlerin 
gerçekleşmesi için bütçelendiğinden dolayı tüm sektörler için beklenilen bir sonuçtur. Bu bağlamda, hem 
çevresel hem de sosyal boyutta yapılacak SSİ faaliyetlerinin istenilen şekilde gerçekleşebilmesi adına 
teknolojik altyapı, bu alanda istihdam edilecek personel, sürdürülebilir inovasyon faaliyetleri için çalışanların 
eğitimi ve alınacak danışmanlık gibi konular için yapılan harcamaların istenilen amaca uygun olarak bu 
faaliyetlere olumlu yansıması her ne kadar doğrudan beklenen bir sonuç olsa da, tüm sektörlerde bunun 
olumlu olması imalat sektörünün SSİ girdilerini süreçlerine aktarma konusundaki yeteneği için kayda değer 
bir çıkarımdır. Dolayısıyla, bu sektörlerde faaliyet gösteren imalat firmalarının sürdürülebilir süreç 
inovasyonu için yaptıkları harcamaların hem çevresel hem de sosyal açıdan SSİ faaliyetlerine olumlu 
yansıyacağını bilerek, bu konuda yapacakları yatırım ve bütçe planlamalarındaki kaynak aktarımını ona göre 
değerlendirebilirler. 
İkinci ve sonuç görmek adına belki ilkinden daha önemli olarak, sürdürülebilir süreç inovasyonu elde etmek 
için yapılan bu çevresel ve sosyal faaliyetlerin SSİ sonuçlarına ulaşıp ulaşamadığı sorusunun cevabı açısından, 
ele alınan tüm sektörlerde bu amaçla yapılan çevresel faaliyetlerin bu hedefe ulaştığı literatüre de uyumlu bir 
şekilde gözükmektedir. Cuerva vd. (2014) tarafından da değinildiği üzere, çevresel kalite yönetim 
sistemlerinin varlığının ve uygulamalarının çevresel inovasyonları, geleneksel inovasyonlardan daha büyük 
ölçüde desteklediği ve Li (2014), tarafından da bu uygulamaların çevresel inovasyonla pozitif bir ilişkisi 
olduğunu sonuçlarıyla benzer bir şekilde malzeme, enerji ve doğal kaynak kullanımı, yeniden imal edilebilir 
ve geri kazanım süreçleri, atık yönetimi gibi çevresel inovasyon faaliyetleri konusunda yeni süreçlerin elde 
edilmesi veya mevcut süreçlerin önemli ölçüde geliştirilmesi sonucunda, bu sonuçların firma içi 
uygulamalarda başarılı bir şekilde kullanılabildiği ve tescil edilebildiği sonucuna götürmektedir. Bu 
doğrultuda yapılan faaliyetlerde Wagner (2007) tarafından da bulunduğu gibi çevresel yönetim sistemlerinin 
uygulamalarının süreçlerin sürdürülebilirlik olarak patentlenmesini pozitif etkilemekte ve patent ve faydalı 
model çıktılarına olumlu yansımaktadır. Dolayısıyla bu imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, SSİ 
için yaptıkları çevresel faaliyetlerin sürdürülebilir süreçlere dönüşeceğini değerlendirerek, bu faaliyetlere 
gereken önemi ve yönetimsel desteğini vermek konusunda geri durmamalıdır. Aynı zamanda SSİ için yapılan 
harcamaların SSİ sonuçlarına çevresel faaliyetler üzerinden dolaylı olarak bir etkisi olduğu sonucu, SSİ 
harcamalarından sonuca ulaşma sürecinin olumlu işleyişini göstermesi açısından işletme yöneticileri için 
önemli bir motivasyon unsuru olarak değerlendirilebilir.  
Bu ikinci kısmın devamı olarak, sosyal faaliyetlerin otomotiv ve tekstil sektörlerinde aynı şekilde SSİ 
sonuçlarına olumlu yansıdığı ancak gıda, kimya ve metal sektörlerinde bu faaliyetlerin istenilen sonuçlara 
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ulaşmadığı bulgusuyla, sosyal sorumluluk açısından yapılan uygulamalar ile çevresel inovasyonlar arasında 
pozitif bir ilişkinin var olduğunu beklerken düşük teknoloji firmalar için bu ilişkinin anlamlı olmadığını bulan 
Cuerva ve diğerlerinin (2014) çalışmasıyla kısmen benzer sonuçların elde edildiği görülmektedir. Bu 
bağlamda otomotiv ve tekstil işletmelerin sosyal faaliyetleri, bir bütünlük içerisinde ele alıp süreçlerine dâhil 
ettiği, diğer üç sektörün ise bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığı sonucuna ulaştırmaktadır. Otomotiv ve 
tekstil sektörlerinde çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda atılan adımlar ile gürültü, direnç, aydınlatma, 
ekipman kullanımı gibi çalışma koşullarını daha ergonomik hale getirecek şekilde sürdürülebilir yeni süreçleri 
oluşturmaları veya mevcut süreçleri önemli derecede iyileştirmeleriyle, bu süreçlerin işletme içinde başarılı 
bir şekilde uygulandığını göstermektedir. Diğer sektörlerde ise bu faaliyetlerin, süreçlere entegre edilecek 
şekilde ve yapılan faaliyetlerin sonuçlarının tescil edilebilirliği konusunda yeterli adımların atılamadığı 
şeklinde değerlendirilebilir. Dolayısıyla, otomotiv ve tekstil sektörlerinde sosyal odaklı faaliyetlerin ekonomik 
olarak sonuçlara ulaştığı bulgusu, bu sektörlerdeki işletmelerin sektör dinamiklerini ve uygulama örneklerini 
göz önünde bulundurarak, bu konuda yapacakları çalışmalarda istenilen sonuçları elde edebileceklerine işaret 
etmektedir. Diğer yandan bu bulgular, gıda, kimya ve metal sektörlerindeki imalat işletmelerinin sosyal odaklı 
sürdürülebilir inovasyon faaliyetlerini izleme, değerlendirme, yeni süreçlerle entegre etme ve başarılı bir 
şekilde sonuçlandırma odaklı olarak sürdürülebilirlik hedeflerinde yeniden konumlandırma yapmaları 
gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Çünkü SSİ çevresel faaliyetlerin sonuçlara olumlu yansımasının bu 
sektörlerde görülüyor olması, sürdürülebilir inovasyon konusunda işletme stratejilerinin varlığını 
göstermektedir. Dolayısıyla sosyal odaklı faaliyetlerin de çevresel odaklı faaliyetlerle birlikte bu stratejilerdeki 
konumlandırmalarını gözden geçirmeleri anlamlı olacaktır. Diğer yandan SSİ için yapılan harcamaların SSİ 
sonuçlarına sosyal faaliyetler üzerinden dolaylı olarak bir etkisinin bulunmaması da işletmelerin bu 
harcamaları aslında yatırımdan sonuca giden bu bağlamda net bir şekilde konumlandıramadıkları şeklinde 
yorumlanabilir. 
Diğer yandan, sonuçlar ve yorumlar değerlendirilirken çalışmanın keşfedici bir yapısının olduğu 
unutulmamalıdır. Bu bağlamda her ne kadar sektör bazında daha fazla veri elde edilerek doğrulayıcı 
çalışmaların yapılması mümkünse de bu çalışmanın keşfedici bir model yardımıyla bazı sonuçlara ulaşması, 
bir bakıma Türkiye’deki imalat sektörünün sürdürülebilir inovasyon faaliyetlerinin değerlendirilmesi 
konusunun ciddi bir araştırma potansiyeli taşıdığını göstermektedir. Bunun yanı sıra bu çalışma 
sürdürülebilir inovasyonun sadece harcama, faaliyet ve sonuçları arasındaki sırasal ilişkisine 
odaklandığından dolayı, bu ilişkiye etki edecek örgütsel kültür, yönetimsel katılım, iş birlikleri gibi örgütsel 
dinamiklerin çalışmanın kapsamı dışında tutulması, araştırmanın önemli kısıtlarından biridir. Bahsedilen bu 
faktörlerin etkisi gerek doğrudan bir ilişki kurarak gerek moderator değişken olarak modele dâhil edilip ileriki 
çalışmalarda araştırılabilir. Bu bağlamda değinilmesi gereken diğer bir husus da araştırma kapsamında 
özellikle inovasyonun harcama-faaliyet-sonuç şeklinde sürecine; çıktı olarak ise yalnızca kısa dönemli ve 
doğrudan inovasyon çıktılarına odaklandığından dolayı sürdürülebilir süreç inovasyonun, performans 
bağlamında, çevresel ve sosyal etkileri çalışma kapsamında değerlendirilmemiştir. Bu doğrultuda SSİ 
faaliyetlerinin uzun dönemli sürdürülebilirlik etkisinin değerlendirilmemesi de bir kısıt olarak düşünülebilir 
ve ileriki çalışmalarda finansal performansın yanı sıra çevresel ve sosyal etkileri görmek adına çevresel ve 
sosyal performans ayrı birer değişken olarak modele eklenerek faaliyetler ve kısa dönemli inovasyon çıktıları 
ile ilişkilendirilebilir. Bunun yanı sıra, ileride yapılacak çalışmalarda, ele alınan sektörlerin dışındaki sektörler 
üzerinde de bu model kullanılarak sonuçları karşılaştırılabilir. 
Öte yandan bu çalışmada SSİ ile ilgili sorular, firmaların veri paylaşımı konusundaki haklı gerekçeleri 
düşünülerek, algısal olarak ele alınmıştır. Bu konuda, özellikle aracı kurumların yapabileceği saha 
araştırmaları çerçevesinde, işletmelerden sayısal verilerin toplanması sağlanabilirse, bu sorular sayısal 
göstergelere dönüştürülerek de benzer modeller, özellikle de doğrulayıcı modeller çalıştırılabilir. Son olarak, 
işletmeler kendi firmalarına özgü olarak bu ve benzeri verileri ve göstergeleri kullanarak gerek keşfedici gerek 
doğrulayıcı modelleri çalıştırabilecekleri gibi, özellikle yıllara göre SSİ için yapılan yatırımlarının ve 
harcamalarının, faaliyetlere ve sonuçlara dönüşümünü zaman serisi analizleriyle de gerçekleştirerek işletmeye 
özgü sonuçlar elde edebilirler. Böylelikle sürdürülebilir inovasyon alanında sektör spesifik modellerin yanı 
sıra firmaya özgü modeller de hem akademik alanda hem de işleme araştırmalarında kendine daha fazla yer 
edinerek Türkiye’deki imalat işletmelerinin sürdürülebilir inovasyon konusundaki farkındalıklarının ve bu 
konuda yapılacak araştırmaların artmasına sebep olacaktır. 
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Purpose – The present study bears numbers of prospective contributions by pointing to neglected 
issues in hospitality management and service literature. Specifically, it applied job demands-resources 
model to test a conceptual model to check whether career plateau (CP) acts as a mediator in the 
relation between hindrance stressors (HSs), work-related depression (WRD) and emotional 
exhaustion (EE).   

Design/methodology/approach – Data was collected from flight attendants in public and private 
airlines in Iran via their direct supervisors through judgmental sampling technique. One-hundred 
ninety-two flight attendants participated in the study. Structural equation modelingwas applied for 
data analysis. 

Findings – The results confirm that HSs are significantly associated with CP and CP is directly related 
to WRD and EE. The results similarly proved that CP acts as a mediator in the aforementioned 
relationships.  

Discussion – This study connects HSs on WRD and EE through CP. Inspecting the mediation impacts 
of CP in this relation seems noteworthy since it is largely overlooked in the relevant service literature. 
The results showed that HSs enhance CP. Moreover, the existence of CP elevates strain. That is, 
plateaued employees feel ignored by their organizations, and this boosts their feeling of WRD and 
EE. 

Implications – Managers should help crew members in understanding their responsibilities through 
establishing a clear job description consisting of clear responsibilities, tasks and goals. Managers 
should take proactive approaches to decrease job demands and deal with plateaued employees. They 
should put enough effort into changing these employees’ perceptions and negative attitudes toward 
their job.  

 

1. INTRODUCTION 

Mental health is a central concern for workplace accomplishment. Two common and widespread mental 
health problems in the work environment are WRD and EE (Karatepe and Ehsani, 2012; Alola et al., 2019). 
Depression signifies “prolonged negative feelings, inability to concentrate or function normally and other 
related depressive symptomatology” (Baba et al., 1999: 166); whereas EE refers to “feelings of being 
overextended and depleted of one’s emotional and physical resources” (Maslach and Leiter, 2008) which is 
damaging for both individuals and organizations (Rathi and Lee, 2016). As reported by the Office of Applied 
Studies (2007), US companies annually lose around $30-$44 billion caused by employee depression through 
diminished productivity and personnel absenteeism. Depression grants horrendous news for the hospitality 
staff (Karatepe and Ehsani, 2012), and flight attendants are no exception.  Flight attendants are under 
continuous stress which makes them susceptible to depressing mood responses (Sonnentag and Natter, 2004). 
Due to the nature of their workplace, flight attendants would experience psychological health (Chang and Ju-
Mei, 2009). Work-related stress needs to be managed because an increasing number of studies show that stress 
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has a direct impact on psychological health (O’neill and Davis, 2011) specifically in the case of flight attendants 
(Ko, 2018). Flight attendants are commonly affected by jetlag, dim flight, and work overload (Ballard et al., 
2006) which exposure them to common mental disorders (CMDs) including depressive symptoms, anxiety, 
difficulty in concentrating, fatigue, and irritability (Feijo et al., 2014). Uncertain work hours, night-shift duties 
and time-zone changes are among the main problems faced by them (Chen, 2017). Specifically, due to recurrent 
and extended contacts with customers and obeying the organizations’ expectations, they develop frequent EE 
(Chang and Ju-Mei, 2009). Consequently, because of the above-mentioned noticeable cost and in congruence 
with recognized undesirable results from depression and EE (Alola et al., 2019; Chen and Kao, 2011; Lv et al., 
2012), it appears to be pivotal to review and assess the factors that potentially worsen such negative feelings 
among cabin crews. Yet, unexpectedly, this topic has been ignored.   

One probable source of the aforesaid detrimental feelings among cabin crews could emerge from experiencing 
the point and stage in a career with the less possibility and prospect of additional promotion known as CP 
(Ference et al., 1977). Two unanimous categorizations of CP, namely hierarchical plateau and job content 
plateau have received remarkable attention since its emergence around 40 years ago (Yang et al., 2018). 
Hierarchical plateau denotes a dearth of promotion in an organization whereas job content plateau implies a 
lateral stagnation by which individuals sense that their job is not challenging due to monotonous job 
responsibilities (Bardwick, 1986; Feldman and Weitz, 1988). Plateaued individuals commonly report 
unfavorable and undesirable work outcomes such as poor satisfaction and well-being, poorer job performance 
and organizational commitment, and a higher level of intentions to quit jobs (Salami, 2010; Wickramasinghe 
and Jayaweera, 2010; Yang et al.,2018). 

In addition, work-related stress is extremely related with an increased risk of numerous psychiatric disorders 
(e.g. depression) among staffs (Choi and Kang, 2010; Lee et al., 2013). With this conception, it seems that the 
main potential cause of the stated destructive feelings among flight attendants could arise from stressful job 
demands known as HSs. HSs are considered as a distinct type of stressors related to the umbrella concept of 
work-related stress (Cavanaugh et al., 2000) which refers to job demands, reflected as hindering growth 
concerning personal attainments or goal fulfillment (Cavanaugh et al., 2000). HSs are the cause of extreme or 
unsolicited burden and frustration, discomforting efforts to grow and achieve work-related goals (French et 
al., 2019). Examples of HSs consist of RA and RC (Crawford et al., 2010). RA and RC have been identified to 
represent flight attendants' work-related HSs in numerous studies (Lee and Kim, 2018; Öge et al., 2018; Alam, 
2016;  Karatepe and Choubtarash, 2014; Jou et al., 2013; Tourigny et al., 2010). Despite the existence of evidence 
regarding the impacts of the two mentioned work-related stressors, conferring to a recent inquiry conducted 
by Karatepe and Kim (2020), the topic deserves more attention and investigation, precisely with the focal focus 
on flight attendants (Ko, 2018).  

1.1. Purpose and Contribution of the study  

Grounded in this background, the current investigation offers and tests a conceptual model of whether CP 
mediates the effects of HSs on WRD and EE. More specifically, conferring to job demands-resources (JD-R) 
model (Bakker and Demerouti, 2007), data collected from cabin crews in Iran is applied to assess (a) the effect 
of HSs on CP; (b) the effect of CP on WRD and EE and (c) the mediating role of CP in the relation between HSs 
and the aforesaid outcomes. 

The present study bears numbers of prospective contributions by pointing to neglected issues in hospitality 
management and service literature. Firstly, there is a recent call for more research to inspect the factors that 
aggravate and intensify WRD and EE in organizations (Alola et al., 2019; Chen et al., 2019; Vandevala et al., 
2017). In fact, it is justified that job-related stress is associated with EE and WRD (Zhong et al., 2009). Even 
though, the mechanism that contributes to the increased risk for these psychiatric problems with high levels 
of work-related stress is still arguable (Lee et al., 2013). With this realization, this study takes into consideration 
the effect of HSs on the aforesaid mental health problems and the mechanism through which these demands 
lead to EE and WRD in the workplace. What is more, while it is commonly acknowledged that CP has a 
detrimental effect on individuals and organizations (Heilmann,  et al., 2008; Lapalme et al., 2009; Lin et al., 
2018; Shabeer et al., 2019; Yang et al., 2019) an apparent picture of precursors that effect plateauing is missing 
in the present literature (Shabeer et al., 2019). This inquiry responds to the existing voids by testing job 
demands as a probable influential factor related to CP. Addedly, a close examination of the related literature 
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reveals that inspecting factors affecting CP and its consequences is largely overlooked in developing countries 
in Middle East regions. Iran seems to provide an exclusive setting to inspect the study relations. The country 
is trying to decrease reliance on limited oil reserves through the tourism and hospitality industry, however, 
this industry is in the progress stage (Karatepe and Shahriari, 2014). More specifically, there are several severe 
problems such as poor marketing and lack of HR practices such as training, staff selection and recruitment 
(Morakabati, 2011; Zamani-Farahani and Henderson, 2010). Iran is unexpectedly underrepresented in the 
current and available service literature (Shahin and Dabestani, 2010). Specifically, in the airline industry, flight 
attendants in Iran are overwhelmed with job stressors and work in a setting with insufficient required human 
resource practices (Vatankhah et al., 2017). Notably, there is no indication of viable statistics or study towards 
the loss and harms incurred by facing mental health problems among these staff in Iran. Given the fact that 
the mentioned health issues harm both employees and companies, it is imperative to address this void, so that 
proper interferences can be undertaken to avert facing or at least decreasing aforesaid mental problems among 
cabin crews in Iran.   

2. LITERATURE REVIEW 

2.1. Hindrance stressors and career plateau 

Psychosocial stressors are a universal phenomenon and a serious aspect of the work environment and received 
vast attention in the literature (Lazarus, 1993). Numerous investigations anticipated that stressors alter 
employee behaviors and attitudes (Jex and Crossley, 2005, Cynkar, 2007). For instance, conducting a meta-
analysis, Lee and Ashforth (1996) found role stressors to be one of the most important antecedents of burnout 
variables and EE. Stressors have also been found to affect employees’ well-being (Tsaur and Tang, 2012; Fortes-
Ferreira et al., 2006; Bowen et al., 2014), work engagement (Montgomery et al., 2015), organizational 
citizenship behavior, commitment (Lambert et al., 2012) and job satisfaction (Podsakoff et al., 2007). Literature 
also reveals evidence of relationships between work stressors and counterproductive workplace behaviors 
(Kuhn, 1988), workplace accidents (Steffy et al., 1986).  

Work-related stressors fall into two classifications (challenge stressors and HSs). Challenge stressors are 
incentives such as great levels of responsibility and workload. HSs, on the other hand, are stimuli such as RA 
and RC (Cavanaugh et al., 2000). HSs include stressful demands which are usually out of employees contrl 
and therefore they may prevent the opportunity for personal growth, goal achievement, and learning (LePine 
et al., 2005; Tims et al., 2013). They can generally be the source of negative feelings of anxiety and nervousness 
which consequently lead to further emotion-focused coping strategies such as distraction, revenge, and 
withdrawal (Wallace et al., 2009). HSs reduce creativity (Geng et al., 2014), organizational commitment, job 
satisfaction (Podsakoff et al. 2007; Webster et al., 2011), work engagement (Ozer et al., 2014). Moreover, they 
boost stress (Rodell and Judge, 2009) and intention to leave among employees (Webster et al., 2011, Babakus 
et al., 2017),  

RA refers to unclear and vague expectancies for employees that happen when they face uncertain 
circumstances and unaware of what is expected from them. Additionally, RC is described as concurrent 
opposing expectations from managers, coworkers, and customers which make completion of the required 
tasks more difficult (Katz and Kahn, 1978). Reviewing the literature revealed that any kind of RC and/ or RA 
can lead to higher depression, tension, anxiety, and EE (Fried et al., 2008; Ortqvist and Wincent, 2006). They 
similarly diminish service quality, organizational commitment (Lin and Ling, 2018), and job satisfaction 
(Arnold et al., 1998)  

Firstly, presented around 40 years ago, CP refers to a stage where the prospect of acquiring future promotion 
is limit and implausible (Ference et al., 1977). According to literature, the plateau field has concentrated on 
two categories of plateau; known as hierarchical and job content plateaus. Hierarchical plateau demonstrates 
the lack of promotion in an organization. Moreover, job content plateau refers to lateral inertia in which 
employees sense that their job is undemanding or they don’t receive additional work responsibilities 
(Bardwick, 1986).  

As argued by Beheshtifar and Modaber, (2013), there is a direct significant connection between job-related 
stress and CP variables. HSs impede future achievements and personal growth and therefore demotivate 
employees (Fong et al., 2018). Employees confronting HSs presume that there is no positive connotation 
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between their efforts and surviving. They also believe they have no control over these stressors and no level 
of effort will help them to successfully surpass this stressor (Wallace et al., 2009). These employees even when 
performing well in their existing jobs, will remark a little room for growth or accomplishment in the future 
(Fong et al., 2018) which can lead to CP. Hence, the more employees opposed to HSs, the more they are likely 
to experience CP. 
To extend over the work of prior and recent research, the current study employs the job demand resource 
model (JD-R) which is commonly considered in the work-related stress research model (Bakker and 
Demerouti, 2007). Conferring to JD-R, work environments can be separated into two different groups of job 
demands and job resources. Job demands conceivably lead to the strain that necessitates continuous physical 
or psychological efforts (e.g., cognitive or emotional). Therefore, they are allied with probable costs for these 
efforts. In contrast, job resources represent the societal, psychological, physical, and organizational aspects of 
the job. These features inspire personal growth, advancement, and accomplishing work-related goals which 
help in reducing job demands (Bakker and Demerouti, 2007).  
Rendering to the JD-R model, two diverse procedures are presumed when considering the relationship 
between stressors and work-related outcomes (Bakker and Demerouti, 2007). The health impairment process 
suggests that excessive job strains or unwell designed occupations might deplete employees’ emotional and 
physical resources, thus, lead to negative health and job outcomes. However, the motivational process 
suggests that the existence of job resources diminishes job demands and boosts employees’ progression and 
development (Bakker and Demerouti, 2007; Llorens et al., 2006). 
Based on tenants of the JD-R model, job demands (e.g., RC and RA) lead to the feeling of strain and stress 
(Demerouti et al., 2001; Lee and Ashforth, 1996), and suppress employees’ future growth and development 
which eventually lead to higher CP. Therefore, employees facing HSs are more probable to view such stressors 
as a possible threat to their individual progress and in so doing increasing perception of CP. Accordingly, we 
propose: 
H1: HSs, as manifested by RA and RC, are significantly related to CP. 

2.2. Career plateau, work-related depression and emotional exhaustion 

According to Bardwick (1986), employees experiencing plateau have repeatedly been disregarded and ignored 
by the organization. This is a signal to these employees that the company doesn’t respect or appreciate their 
real value. As a shock to many employees, CP has been mentioned to be a potential work stressor for many 
years (Blau, 1978). As stated by Fernandez, (1995) CP causes a negative cognitive evaluation of one’s career 
and fosters levels of career-development stress. 

Plateaued employees remark a lack of support from their organization. Accordingly, when employees are 
plateaued, they get an unfavorable message that the organization is not recognizing or supporting their efforts 
(Yang et al., 2018) 

CPed individuals repeatedly reported unfavorable emotional and work outcomes (Yang et al., 2018). It is 
found to upsurge turnover intention (Heilmann et al., 2008), psychological distress (Hurst et al., 2012), 
discomfort (Lee, 2003), and EE (Wang et al., 2014). Correspondingly, CP has the potential to diminish ones’ 
level of job satisfaction, motivation, and performance (Beheshtifar and Modaber, 2013). 

JD-R model has been widely used to elucidate how employees’ working situations affect their wellbeing and 
job outcomes (Bakker and Demerouti, 2007; Llorens et al., 2006). As discussed earlier, drawing upon the health 
impairment approach of the JD-R model, it is debated that the existence of job demands (CP) elevate strain 
(e.g. EE and WRD). These would ultimately explain that plateaued employees feel ignored by their 
organizations and this boosts their feeling of EE and depression. Consequently, we propose: 

H2: CP is significantly related to (a) WRD and (b) EE. 

2.3. Mediation effect 

A vast review of the literature reveals inconsistent results of the impact of HSs on numerous outcomes (e.g. 
Babakus et al., 2017; Geng et al., 2014). In a similar appraoch, Olugbade and Karatepe, (2019) debated that 
work engagement acts as a mediator in the relationship between HSs, performance, and quitting intentions.  
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EE is considered to be a special kind of psychological and physical state of reduction. As a persistent form of 
strain resulting from long-term processes (Schaufeli and Enzmann 1988), EE denotes to the impression of being 
exhausted and emotionally devastated by one’s work, manifested in the from of physical fatigue and sense of 
psychologically and emotionally overextended (Demerouti et al. 2001; Maslach and Leiter 2008). EE is a 
response to excessive job demands. Therefore, excessive job demands heighten employees’ EE (Karatepe, 2013; 
Lee and Ashforth, 1996; Fried et al., 2008). This means, when employees try to handle the challenges related 
to RC and RA, they feel emotionally exhausted (Janssen et al., 1999).  

Besides, employees who faced more job stressors are more disposed to sense depressing symptoms (Donald 
et al., 2005; Tsutsumi et al., 2001; Fried et al., 2008). Previous research consistently supported this notion and 
connected stressors to depression and other psychological disorders (e.g., Lambert et al., 2007; Tytherleigh et 
al., 2007).  

According to the principle of the health impairment process of JD-R, HSs (job demands) and CP boost one’s 
level of stress and negatively affect employees’ wellbeing (Bakker and Demerouti, 2007; Llorens et al., 2006). 
Hence, cause EE and depression.  

Expending on the JD-R model, the current study suggests that CP acts as a mediator through which HSs affect 
employees’ EE and WRD. Therefore, the more individuals are opposed to a demanding job (HSs), the less they 
are likely to perceive an opportunity for future personal growth and accomplishments in their jobs, thus 
leading to a higher level of CP.  Such employees, in turn, become more emotionally exhausted and depressed.  

Accordingly, we propose: 
H3 (a): CP mediates the relation between HSs and WRD. 
H3 (b): CP mediates the relation between HSs and EE. 

3. METHODOLOGY 

The study proposes that HSs have an impact on CP and CP is significantly related to WRD and EE. Moreover, 
current study suggests the mediation impact of CP in the relation between HSs namely RC and RA, and WRD 
and EE.  

3.1. Method 

Data was collected from flight attendants in public and private airlines in Iran via their direct supervisors 
through judgmental sampling technique. The team communicated with managers and explained and clarified 
the main aim of the study through email. A sample of the questionnaires was also sent to the management.  

As proposed by Podsakoff et al. (2012), this study applied procedural and statistical remedies to control 
common method variance. To minimize the threat of common bias, a temporal separation was applied 
between predictor, mediator, and criterion variables (a week time lag in three different phases). The time I 
questionnaires includes information about HSs namely RC and RA and respondents’ demographic 
characteristics. Time II questionnaires measured CP and WRD and EE were both assessed in time III. As 
another procedural remedy, this study focused on protecting respondents' anonymity and tried to reduce 
evaluation apprehension and lessen social desirability, and guaranteed them that there were no right or wrong 
responses. Then respondents were asked to give back all questionnaires in sealed envelopes and put them in 
special boxes provided for this purpose (Safavi and Bouzari, 2019). Moreover, to match the questionnaires, an 
identification number was given to all flight attendants and they were asked to write their number on the 
questionnaires.  

The researchers distributed 250 questionnaires in Time I, 242 questionnaires in Time II, and 210 questionnaires 
in Time III. Totally, 192 questionnaires were received at the final stage. Compared to the total number of 
questionnaires distributed in the first phase, the research team was able to receive a total number of 192 usable 
questionnaires, yielding the response rate of %77.2.  

All three sets of questionnaires were subjected to the back-translation method suggested by McGorry (2000). 
As such, the Time I questionnaire was first prepared in English and then translated into Persian using the 
guidelines of the back-translation technique. This was also repeated for the Time II and Time III questions. A 
pilot study, comprising of 5 employees, was applied for the understandability of the items.  
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The majority of the respondents were between 28 to 37 years old (57.3%), male (51.0%), married (50.5%), with 
a bachelor's degree (52.1%) and 34.1% have a tenure of one to five years. 

3.2. Measurements 
RC and RA items were from Rizzo et al. (1970). CP was taken from Milliman (1992). WRD was taken from 
Radloff (1977) and EE was taken from Maslach and Jackson (1981). This study used different Likert scales to 
minimize common method bias. RC and RA were measured through a 7-point Likert scale; whereas responses 
to items related to CP, WRD, and EE variables were elicited on five-point scales. The reverse code technique 
has been applied for reverse items.  

4. DATA ANALYSIS 
A two-step approach (Anderson and Gerbing, 1988) was applied for data analysis which included construct 
validity (Anderson and Gerbing, 1988; Fornell and Larcker, 1981) and composite reliability (Bagozzi and Yi, 
1988). Structural equation modeling via LISREL 8.30 (Joreskog and Sorbom, 1996) was applied to investigate 
potential relationships.  
The eigenvalue of the constructs was higher than 1.0. Five factors jointly elucidated for 91.06 % of the variance. 
In addition to that, KMO measure as an indicator of sampling adequacy was 0.941. Bartlett’s test of sphericity 
was 11626.504. The results did not reveal any issues with multicollinearity. 
The results of confirmatory factor analysis demonstrated that two items from RC, one item from RA, job-
content plateau and hieratical plateau control, seven items from WRD, and three items from EE have t-value 
below two. Therefore, these items have been eliminated. 
As represented in Table I, the results show an amenable fit (χ2=847.95, df=688, χ2/df = 1.071, NFI=0.96, CFI= 
0.99, IFI=0.99, RMR=0.28, GFI=0.81, AGFI=0.79, PGFI=0.72. RMSEA=0.035). The average variances extracted 
known as AVE were greater than 0.50 for each construct.  
The shared variances (Ф2) were lower than the AVE. Therefore based on Fornell and Larcker’s (1981) criterion,  
there was evidence for discriminant validity. 
Coefficient alphas were more than the accepted level (0.70). Hence, all measures were reliable (Bagozzi and 
Yi, 1988). Altogether, the findings specified the convergent validity of the measurement model. Composite 
reliability of the constructs was also greater than the conventional and acceptable range (0.60). 

Table I: Confirmatory Factor Analysis Results 
Items SD t-value AVE CR 
Role conflict   0.87 0.96 

1. I have to do things that should be done differently 0.95 17.65   
2. I receive an assignment without the manpower to complete it. 0.96 17.98   
3. I have to buck a rule or policy in order to carry out an assignment. - -   
4. I work with two or more groups who operate quite differently. 0.95 17.78   
5. I receive incompatible requests from two or more people. 0.94 17.39   
6. I do things that are apt to be accepted by one person and not 
accepted by others. 

0.94 17.44   

7. I receive an assignment without adequate resources and materials 
to execute it. 

- - - - 

8. I work on unnecessary things - - - - 
Role ambiguity    0.88 0.97 

1. I feel certain about how much authority I have. (reversed) 0.94 17.31   
2. I have clear, planned goals and objectives for my job. (reversed) 0.94 17.49   
3. I know that I have divided my time properly. (reversed) 0.94 17.37   
4. I know what my responsibilities are. (reversed) 0.95 17.76   
5. I know exactly what is expected of me. (reversed) 0.94 17.53   
6. Explanation is clear of what has to be done. (reversed) - -   

Career plateau – Hierarchical plateau   0.89 0.97 
1. My opportunities for upward movement are limited in my 
present organization  

0.94 17.43   
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2. I expect to be promoted frequently in the future in my company 
(reversed)  

- -   

3. I have reached a point where I do not expect to move much 
higher in my company  

0.95 17.63   

4. The likelihood that I will get ahead in my organization is limited  0.95 17.67   
5. I am unlikely to obtain a much higher job title in my organization  0.94 17.49   
6. I expect to advance to a higher level in the near future in my 
company (reversed) 

0.95 17.62   

Career plateau – Job content plateau   0.88 0.97 
1. I expect to be constantly challenged in my job in the future 
(reversed)  

0.94 17.53   

2. I will learn and grow a lot in my job (reversed)  0.94 17.42   
3. My job task s and activities will become routine for me in the future  0.94 17.31   
4. My job responsibilities will increase significantly in the future 
(reversed) 

0.94 17.46   

5. My job will continually require me to extend my abilities and 
knowledge (reversed) 

0.94 17.34   

6. I will be challenged in my job ( reversed) - -   
Work-related depression   0.89 0.98 

1. I was bothered by things that usually don’t bother me. - -   
2. I did not feel like eating; my appetite was poor. - -   
3. I felt that I could not shake off the blues even with help from my 
family or friends. 

0.94 17.33   

4. I felt that I was just as good as other people. (reversed) 0.95 17.59   
5. I had trouble keeping my mind on what I was doing. - -   
6. I felt depressed. 0.95 17.89   
7. I felt that everything I did was an effort. - -   
8. I felt hopeful about the future. (reversed) 0.95 17.60   
9. I thought my life had been a failure. - -   
10. I felt fearful. 0.94 17.63   
11. My sleep was restless. 0.94 17.40   
12. I was happy. (reversed) 0.94 17.47   
13. I talked less than usual. (reversed) - -   
14. I felt lonely. 0.95 17.30   
15. People were unfriendly. 0.95 17.48   
16. I enjoyed life. (reversed) 0.95 17.46   
17. I had crying spells. 0.95 17.56   
18. I felt sad. 0.95 17.86   
19. I felt that people dislike me. 0.95 17.43   
20. I could not get “going.” - -   

Emotional exhaustion   0.88 0.97 
1. I feel emotionally drained from my work.  - -   
2. I feel used up at the end of the workday. 0.94 17.52   
3. I feel fatigued when I get up in the morning and have to face 
another day on the job. 

0.95 17.87   

4. Working with people all day is really a strain for me. - -   
5. I feel burned out from my work.  0.94 122   
6. I feel frustrated by my job. 0.94 17.28   
7. I feel I am working too hard on my job.  0.94 17.32   
8. I feel like I am at the end of my rope.  - -   

χ2=693.78, df=650, χ2/df = 1.067, NFI= 0.97, GFI= 0.84, SRMR = 0.026, RMSEA=0.019 
Notes: All loadings are significant at the .01 level. SD = Standardized loading 
(–) Dropped during confirmatory factor analysis. 
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Table II offers information study correlation. The results disclosed that RC was significantly correlated with 
RA (0.283*), job-content plateau (0.200*), hierarchical plateau (0.216*) WRD (0.222**) and EE (0.240**). RA was 
significantly correlated with job-content plateau (0.284*), hierarchical plateau (0.205**) WRD (0.292*) and EE 
(0.244**). Job-content plateau was correlated with hierarchical plateau (0.207*), WRD (0.250*), EE (0.216*). The 
hierarchical plateau was significantly correlated with WRD (0.243*) and EE (0.252**). WRD was correlated with 
EE (0.217**). 

Table II: Means, standard deviations, and correlations of observed variables 
       
Variables 1 2 3 4 5 6 

       
1. RC -      
2. RA      0.283* -     
3. Job content plateau     0.200*     0.284* -    
4. Hierarchical plateau     0.216*     0.205**     0.207* -   
5. WRD     0.222**     0.292*     0.250*     0.243* -  
6. EE     0.240**     0.244**     0.216*     0.252**     0.217** - 

       
Mean 4.57 4.58 4.58 4.59 3.56 3.56 
Standard deviation 2.12 2.10 2.14 2.13 1.42 1.41 
Cronbach’s alpha 0.97 0.97 0.97 0.97 0.99 0.97 
 
Note: Composite score was computed for each variable. *p<0.05, **p<0.01(two-tailed test). 

4.1. Hypotheses testing 

Normality of data were checked via skewness test. As offered by Kline (2011), the skewness values were lower 
than 3.00. The results evidently proved the data normality. 

The second phase involves testing the proposed hypotheses via structural equation modeling (Joreskog and 
Sorbom, 1996). As presented in Figure I and Table III, the hypothesized model has better fit (χ2=211.58, df=206, 
χ2/ df= 111; NFI=0.98, GFI = 0.91, RMSEA=0.0012). The results confirmed the significant association between 
HSs and CP (β21=0.93, t=4.57). Therefore, hypothesis 1 is supported. Additionally, CP is related with WRD 
(β32=0.51, t=4.09) and EE (β42=0.48, t=0.94). Therefore hypotheses 2a and 2b are supported. Sobel test results also 
supported the mediation effect (H3a,b); that is CP is a mediator between HSs and WRD (z-score = 3.37) and 
EE (z-score = 3.38).  

The majority of control variables do not have any significant effects on study variables. However, the results 
regarding the hypothesized relationships do not change with or without the control variables. The current 
study applied bootstrapping to approve the mediation impact (Hayes, 2013).  The results of booststrapping 
supported the aforementioned results. 

Table III: Results of model comparison (Full mediation and Partial Mediation) 
 χ2 df Δχ2 Δdf 

1. Hypothesized model  (Full mediation)      
HSs → CP 

211.58 206 - - 
CP → WRD, EE 

     
2. Alternative model I (Partial mediation)     

HSs → CP 
209.65 204 1.93 2 HSs → WRD, EE 

CP → WRD, EE 
     
The hypothesized model appears to yield a better fit to the data than alternative models 
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Figure I: Structural model test results 

Model fit statistics:   

χ2=211.58, df=206, χ2/ df= 111; NFI=0.98, GFI = 0.91, RMSEA=0.0012     

       z-score 

HSs → CP → WRD     3.37 

HSs → CP → EE     3.38 

Note: T-values are shown in parentheses except for the loading of concern that was initially fixed to 1.00 to 

set the metric for the underlying career adaptability variable. 

Table IV: Bias-Correlated Bootstrapping Results 

    
Hypothesized mediating relationship Indirect effect LLCI ULCI 
    
    

HSs → CP → WRD 0.091 0.027 0.165 
HSs → CP → EE 0.086 0.010 0.139 
    

Note: Bias-Correlated Bootstrapping analysis was made with a bootstrapped 5.000 sample at 95% confidence 

interval. 

5. DISCUSSION 

5.1. Evaluation of findings and theoretical implications  

This empirical investigation inspected the effects of HSs manifested by RA and RC on CP. This examination 
provides additional insights regarding the nature of impacts of HSs on CP. Moreover, the present study 
connects HSs on two negative job-related outcomes namely EE and WRD through CP from cabin crews 
applying time-lag design in Iran. Inspecting the mediation impacts of CP in this relation seems noteworthy 
since it has been largely overlooked in the relevant service literature.    

The results showed that HSs enhance CP suggest that employees who experience HSs in the form of RA and 
RCs are more probable to view and consider these HSs as a possible threat to their personal progress and thus 
have a perception of CP. The result is in line with the percepts of the JD-R model (Bakker and Demerouti, 
2007). Moreover, in line with the percepts of the JD-R model (Bakker and Demerouti, 2007), it is contended 
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that the existence of CP elevates strain. To put it differently, plateaued employees feel ignored by their 
organizations, and this boosts their feeling of EE and depression.  

The result that CP fully mediates the effects of HSs on EE and WRD suggests that employees who experience 
HSs would experience a plateau at work and they rarely perceive an opportunity for future personal growth 
and accomplishments in their jobs. These plateaued employees, in turn, become more emotionally exhausted 
and depressed. 

It should be acknowledged that since a review of the literature reveals inconsistent findings of the effects of 
HSs on various consequences (Geng et al., 2014; Olugbade and Karatepe, 2019), HSs would not always cause 
employees’ CP or other negative outcomes. Employees who work in different hospitality settings or cultural 
settings would have different perceptions towards HSs.  

5.2. Practical Implication 

In the present research, job demands and resources were discussed from the perspective of the JD-R model. 
For that reason, the model examined the associations between HSs, CP, EE, and WRD.  

Therefore, it is discussed that job demands can cause employees to feel anxious and stressed. This can suppress 
employees’ perceptions of their future progress and development and eventually cause a higher level of CP. 
As a consequence, employees who deal with HSs are more likely to perceive these stressors as a potential 
obstacle for their individual growth and CP. Additionally, employing the JD-R model, we argued that the 
existence of CP as a job demand can adversely affect employees’ well-being and boost their EE and WRD.  

Specifically, this study discovered that employees’ EE and WRD are more expected to happen when their 
appreciation of CP is triggered by their perception of HSs (i.e., RC and RA). 

Our findings delineate several implications for both personnel and managers in the airline industry. To start 
with, the current study pointed out that the level of CP heightened when cabin crew members suffer from a 
high level of RA and RC (job demands). Specifically, employees (crew members) which work in a situation 
and setting where there are lots of RC and RA, are more likely to perceive that these stressors impede their 
future job achievements and personal growth (Fong et al., 2018). Considering this finding, the management of 
airline organizations should try to minimize the extent to which employees can confront with such demands 
and stressors. For this reason, they should take notice of RA and RC and try to create an environment where 
these crew members are not repeatedly faced with RA and RC. 

However, since there is always a disparity between employees’ perceived role and management’s expected 
role, RA and RC are unavoidable. Therefore,  managers should try to cope with these complexities and 
uncertainties in the environment. This necessitates them to avoid ambiguity in the environment (Lane and 
Klenke, 2004).   

They can remove/ reduce sources of RA as a job demand through job design, active training and mentoring, 
and performance feedback, correspondingly (Lin et al., 2018). Therefore, consistent with Lin and Ling (2018) 
we suggest airline managers helping crew members in understanding their role responsibilities and 
expectations through establishing a clear job description consisting of clear responsibilities, tasks, and goals 
when designing their jobs. 

In addition, providing active training to crew members based on actual role expectations and requirements is 
a sign that management care about employees. This eventually can shape the perception of an environment 
with the possibility of growth and future achievements for employees (Olugbade and Karatepe, 2019). Thus, 
organizing mentoring and preparation programs by managers can considerably reduce these sources of job 
demands and work stressors. Mentors not only should clarify the organization’s expectations from crew 
members, but also help employees in understanding their roles, tasks, and performance standards through 
direct coaching behaviors (Lankau and Scandura, 2002).  

Furthermore, as Lin et al., (2018) stated, in unpredictable environments, frontline employees (i.e., crew 
members) should respond quickly to passengers’ different needs and requests. Hence, airline companies can 
use training programs that point out the best ways through which crew members can respond to passengers’ 
requests punctually. They can teach crew members how to deal with different demands coming from various 
passengers, even when their requests are inconsistent with those that companies set.  

https://www.wordhippo.com/what-is/another-word-for/appreciation.html
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Moreover, airline firms should establish clear performance criteria and clear promotional opportunities for 
their crew members. They also have to provide regular feedback to crew members based on their actual 
performances (Lin et al., 2018). These clarities and transparencies can remove/lessen the sources of job 
demands and eventually minimize their negative outcomes. 

Besides, since unpredictable needs and ambiguous conditions can affect the service quality and performance 
of the employees, our suggestion to both managers and crew members is to increase their tolerance for 
ambiguity in order to adapt to an unpredictable and uncertain situation (McLain et al., 2015). 

Second, as per previous works (e.g., Bardwick, 1986; Yang et al., 2018; Yang et al., 2019) our findings show 
plateaued individuals regularly feel that they have been ignored and neglected by the organization. This 
signals to these employees that company doesn’t respect or appreciate their value. Such factors (i.e., job 
demands) have the potentiality to deteriorate employees’ psychological well-being (Bardwick, 1986). 
Likewise, our findings reveal that CP and lack of career promotional opportunities would cause negative job 
outcomes such as EE and workplace depression among crew members. Therefore, managers of these 
companies should take proactive approaches to decrease these job demands and deal with plateaued 
employees. They also should put enough effort into changing these employees’ perceptions and negative 
attitudes toward their job (Yang et al., 2018). For instance, well-designed and transparent organizational 
policies in combination with job transfers and communication and training sessions can be used to reduce the 
negative impacts of CP. Accordingly, managers should design the work environments in a way that employees 
have the chance and opportunity for future growth and promotion. They can manage this by offering 
additional responsibilities to them through job enlargement, job rotation (Yang et al., 2018), and job transfers 
(Rotondo and Perrewé, 2000). Nevertheless, HR practitioners should avoid making unrealistic promises about 
future job promotions starting from the recruitment stage and continuing in the following career stages 
(Tekleab and Taylor, 2003; Zhao et al., 2007).  

CP suggests that employees have some unmet expectations which can explain the negative outcome of CP. 
Thus, organizations need to understand employees’ expectations about their jobs (Yang et al., 2018). 
Consequently, managers and mentors should regularly communicate with employees to lessen the existing 
discrepancy in expectations of each other (Tekleab and Taylor, 2003; Zhao et al., 2007).  In addition, consistent 
with Bardwick, (1986), we highly suggest managers providing honest and straightforward appraisal and give 
clear feedback, ways to reduce the gap between managers' evaluation and employees' expectations. 

Furthermore, if airline companies desire their crew members to perceive the existence of an opportunity for 
future learning and growth in their jobs, they should organize a series of training programs that can foster 
such perceptions. Dreher and Ash (1990) debated that employees who had more mentoring sessions, got more 
promotions, greater income, and a higher level of satisfaction from their pay and benefits than staffs with less 
mentoring experiences. Hence, in accordance with other works that address the connection between 
mentoring and CP (e.g., Chao, 1990; Greenhaus et al., 2008), we recommend managers establish adequate 
mentoring programs for crew members.  By this, mentors can impart a sense of self-identity in employees and 
familiarize them with the organizational culture which enables them to place their trust in the organization 
(Lin et al., 2018).  

Last but not least, airline management can provide job security to those crew members with a good level of 
performance. These circumstances can prevent employees to experience and deteriorate from HSs. 

5.3. Limitations of the study and future research directions 

Similar to other empirical studies, this study encountered a number of limitations that could open doors for 
upcoming work. To start with, this study used CP as the mediator of the study relationships. Future studies 
may include supplementary potential mediators to illuminate the mechanism through which job-related 
stressors are related to EE and WRD. In addition to this, EE and WRD were considered as the outcomes in the 
conceptual model. Incorporating other attitudinal or performance outcomes in the model would give scholars 
a better insight into the impact of work-related stressors in organizations. 

What is more, although this study applied a time-lag design to control common method variance, to organize 
more meticulous findings, future research should advantage of longitudinal research design. Finally, yet 
importantly, this study directed a survey in airline industries in Iran that suffers from the lack of empirical 
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and academic research concerning the factors that could elevate mental health problems among cabin crews. 
Yet,  this single cultural environment may increase the concern of generalizability.  To extend the knowledge-
based concerning the objectives of the current study, henceforth to expand the database for further 
generalization, the use of cross-cultural study would be highly suggested.  
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Purpose – This study analyzes the Borsa İstanbul against equity return anomalies. With this 
purpose, the role of key financial stability indicators on long and short-term volatility movements 
in Borsa Istanbul has been tested. 

Design/methodology/approach – The model used in the study attempts to explain the volatility in 
stock prices using Return on Equity, Equity Ratio, and Net forex position over net income. Zivot 
Andrews and ARDL bounds tests have been conducted on the series and cointegration relationships 
between all of the companies are detected. Following this, long term ARDL models and Error 
correction models have been implemented on each of the series. The data set used in the study covers 
the period between 2000Q3-2019Q4 at the quarterly frequency. 5 companies are selected out of the 
BIST100 index with the highest price maturity, excluding the financial institutions. 

Findings – Results of the study indicate that both Return on Equity and Equity Ratio have 
statistically significant, inverse relationships with the analyzed companies both long and in short 
term. However, for the companies used in the study, the net forex position had no significant effect. 

Discussion – As the majority of the stock price volatilities are affected negatively by the equity 
return factors, the findings of the study reject the existence of a market-wide equity return anomaly 
in the Turkish stock market. However, the net forex position is one of the most significant risk factors 
for the Turkish firms and as findings indicate, it is alarming that it plays no part at all in the 
investment decisions.  

 

Introduction 

In the finance theory, an increase in risk should be rewarded with an increase in investment returns. In an 
economy that is dependent on foreign investment such as Turkey, expecting a perfect market efficiency in the 
stock market is not realistic. However, maintaining at least a certain level of financial stability is fundamental 
in stimulating market growth. In this regard, one of the most influential factors is equity adequacy. A firm’s 
level of equity against its profit generation capacity must be aligned with the fundamental principles of the 
finance theory. In other words, firms that are excessively using leverage and are running low on equity 
adequacy should be punished by the market. This punishment can be in 2 forms, either its market value would 
drop accordingly, or a higher level of return is expected from its indebtments in the future. If this is not the 
case, it poses a significant risk in the market and we can suggest that there is an equity return anomaly in the 
market.  

The existence of equity return anomalies is one of the most detrimental structural risks for the stock market, 
causing discrepancies between the intrinsic value of stocks and the market price. These discrepancies might 
result in price bubbles or even market crashes in the long run. In this study, 5 companies out of the BIST 100 
index are tested for these anomalies over 19 years. For the analysis purposes, the market price is considered 
as the representative of the market perception of the underlying firm. Reliable companies are expected to have 
fewer fluctuations in the market perception on average compared to the less reliable companies. These 
fluctuations are represented in the model under the “volatility” variable. As will be demonstrated in detail in 
the research model, other universally accepted indicators of financial stability that are used in the model are 
the equity ratio and the return on equity. 

The equity ratio is significant in the sense that it represents the leverage of the company and companies with 
higher debt levels are expected to have a higher Beta compared to the market as comprehensively supported 
by the literature(Faff et al., 2002; Fernandez, 2006; Sari & Hutagaol, 2009). As the return on equity represents 
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the firm’s efficiency in the use of its equity, this variable has been into the model to represent the firm's profit 
capability in comparison to its equity size. The last and the most debatable variable in the model is the foreign 
currency-denominated debts of the company. This variable is especially significant for Turkey due to the high 
levels of private-sector debts denominated in foreign currencies. ARDL model is used in the analysis to be 
able to separate the difference of the effects in the short and long term separately.  

Theoretically, under the perfect market conditions, all of the risk indicators are expected to have negative 
relationships with the market volatility in both the short-run and long-run. Similarly, the study assumes the 
existence of an extreme return anomaly if neither “Return on Equity” nor “Equity Ratio” can affect the firm 
volatility in any length of period. 

Literature Review 

There is extensive literature regarding the anomalies in Borsa İstanbul.  The anomalies that focus specifically 
on the equity returns, however, are quite rare, and therefore, several studies that focus on the return 
anomalies are added to the review for comparison. Table 1 demonstrates a summary of the studies reviewed. 

Table 1. Summary of Relevant Literature on Anomalies on BIST 

Author (date) Type of Anomaly Findings 

(Aksoy & Ulusoy, 2015) Calendar Anomalies Results indicate that calendar anomalies exist. 
(Azimli, 2019) Accrual Anomaly Significant Accrual Anomaly has been reported. 

(Azimli, 2020) Return Anomaly 
Above-average returns are not possible. Existence 
of Anomaly is Rejected 

(Cengiz et al., 2017) Day of the week 
The study has found BIST to be an inefficient 
market. 

(Çiçek, 2013) 
Day of the Week 

Anomaly 
The study finds that only some of the BIST indexes 
are affected by the anomaly. 

(Çıkrıkçı & Ozyesil, 2018a) Announcement Effect The study finds evidence for the anomaly. 

(Çıkrıkçı & Ozyesil, 2018b) 
Underperformance 

Anomaly 
Results indicate the existence of a long-term 
Underperformance anomaly. 

(Çıkrıkçı et al., 2019) 
Underpricing 

Anomaly 
A partial anomaly has been detected. 

(Ergun, 2018) 
Herd Behavior 

Anomaly 
No evidence has been found. 

(Haykir, 2018) MAX Anomaly No evidence of anomaly has been reported. 

(Karavardar, 2014) Benford’s Law 
Results indicate that BIST indexes are in accordance 
with Benford’s Law. 

(Küçüksille & Özmutaf, 2015) 
Ramadan Month 

Anomaly 
No evidence for an anomaly specific to Ramadan 
month has been found. 

(Sahin et al., 2018) January Anomaly Study finds that anomaly is persistent in BIST 

(Toraman et al., 2017) Day of Week Effect 
The study has found significant evidence of the 
existence of the anomaly. 

(Uğurlu & Demir, 2016) Firm Size Anomaly 
Debatable evidence regarding anomalies has been 
reported. 

(Altın & Yazan, 2016) Return Anomaly 
Significant evidence for price anomalies has been 
reported. 

(Favilukis & Zhang, 2019) Pricing Anomalies* Redefines anomalies detected by CAPM beta. 
(Ali & Badhani, 2020) Low Beta Anomaly* Anomaly presence was confirmed. 
(Fang & Olteanu-Veerman, 
2019) 

Equity Issuance 
Anomaly * 

The study finds evidence on anomaly and discusses 
its elements. 

(Wang, 2020) Return Anomaly * Evidence for return anomaly has been reported. 

*Study is not conducted on Borsa İstanbul (BIST). 



T. C. Güleç 13/1 (2021) 100-111 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 102 

The literature on the anomalies on BIST is mainly focused on calendar anomalies such as the day of the week 
effect or month of the year effect. The majority of these studies (Aksoy & Ulusoy, 2015; Cengiz et al., 2017; 
Çiçek, 2013; Sahin et al., 2018) claim to have found evidence of the inefficiency of the Turkish markets in terms 
of market efficiency defined by Eugene Fama’s efficient market hypothesis(Fama, 1970). These studies test the 
theory that the returns should not differentiate between certain calendar dates and should stay stable across 
different periods or dates. Testing for such claims requires ceteris-paribus conditions. But when testing in an 
open market, ceteris- paribus conditions are impossible to meet. Price variations might not be caused by just 
the calendar date but other periodic events. To confirm these relationships, causality tests may be required, 
linking variations on stock prices or returns to calendar month. However, all but a few studies skipped this 
crucial step. Some of the studies on BIST also focus on various non-calendar related anomalies. Such as herd 
behavior anomaly or accrual anomaly, however, theoretically, the pricing anomaly studies, and 
underperformance anomaly studies are the most similar ones to this study. These studies generally reported 
an efficient market in terms of return anomalies or pricing anomalies. When all studies are evaluated 
collectively, the findings indicate that BIST is far from being an efficient market and contains several 
inefficiency factors. However, there is an obvious gap in the literature when it comes to Equity return anomaly 
researches. The equity return anomaly is perhaps the most crucial one for Turkish markets mainly because of 
the macroeconomic structure of the financial system. Equity insufficiency or inefficiency are some of the most 
chronic problems in the Turkish economy. This study aims to fill these gaps by answering some of these 
questions. 

Dataset and Sample Selection 

The data set used in the study covers the period between 2000Q3-2019Q4 at the quarterly frequency. Going 
back further than 2001 would structurally break the series due to the drastic changes in the reporting 
procedures (IFRS) and the financial system reforms caused by the banking crisis in 2001.  

The dataset excludes the financial institutions, therefore they have been selected among the BIST industrial 
index. In the next step in the selection of the sample, the aim was to determine the companies that reflect the 
market perception as dynamically as possible.  Therefore, to reflect the price maturity, spot market activity 
and the short sale activity has been used in the model. Companies have been sorted from the most active to 
the least active using the following model: 

Price Maturity Model: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀: �
𝑃𝑃𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑆𝑆𝑃𝑃𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

 

Where “P” represents the Spot Price and “SP” represents the Short Sale price for each trading day. 

Among the index companies, 5 companies with the highest values of price maturity value have been selected 
as the sample for the analysis. 

The companies used in the study are abbreviated to variables using their stock tickers as in Borsa Istanbul 
(BIST). Table 2 is a list of the names of these companies as used in the study and their respective stock tickers. 

Table 2. The List Of Companies Used in The Study and Their Respective Stock Tickers. 

Company Name Stock Ticker 
Arçelik A.Ş. ARCLK 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. EREGL 
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. TUPRS 

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.S. TOASO 
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS VESTL 

Table 3 demonstrates a summary of the variables used in the research model: 
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Table 3. Summary of the Variables 

Variable Name Expression Abbreviated as 

Volatility 𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆 𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷. 𝑜𝑜𝑜𝑜 �ln
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀−1

� Volatility 

Foreign Currency 
Borrowing Tendency 

Net foreign exchange position
EBITDA

 FOREX_BORROW 

Equity Ratio 
Total Equity
Total Assets

 EQ_ RATIO 

Return on Equity 
Net Income

Shareholder’s Equity
 ROE 

Methodology and Analysis 

As the ARDL method will be used to analyze the series, a unit root test is conducted using the Zivot-
Andrews test. Results are demonstrated in Table 4: 

Table 4. Results of the Zivot-Andrews Unit Root Test 

 Intercept Breaking Date Intercept and Trend Breaking Date 
ARCLK 

Volatility -8.2580 (0)*** 01.09.2003 -8.6034 (0)*** 01.12.2005 
ROE -4.4015 (4) 01.06.2009 -4.7576 (4) 01.06.2009 
ROE -7.8613 (4)*** 01.03.2009 -7.9845 (4)*** 01.03.2009 
EQ_ RATIO -3.7182 (4) 01.06.2009 -3.8062 (4) 01.06.2009 
EQ_ RATIO -6.3100 (2)*** 01.03.2009 -6.3632 (2)*** 01.06.2004  
FOREX_BORROW -6.5880 (1)*** 01.12.2008 -6.6559 (1)*** 01.12.2008 

EREGL 
Volatility -4.7550 (3) 01.03.2004 -4.7412 (1) 01.12.2005 
Volatility -8.6311(1) 01.03.2009 -8.9948(1) 01.12.2003 
ROE -4.1125(4) 01.12.2008 -4.2096 (4) 01.12.2008 
ROE -11.4230 (3) 01.03.2010 -11.3325 (3) 01.03.2010 
EQ_ RATIO -3.2427 (1) 01.03.2008 -3.4551(4) 01.12.2007 
EQ_ RATIO -12.7076 (0) 01.12.2004 -13.4351 (0) 01.06.2004 
FOREX_BORROW -7.0993 (0) 01.12.2006 -7.2288 (0) 01.12.2006 

TUPRS 
Volatility -7.2555 (0) 01.06.2005 -8.3569 (0) 01.06.2005 
ROE -7.0160 (1) 01.03.2011 -7.0160 (1) 01.03.2011 
EQ_ RATIO -3.2048 (4) 01.03.2008 -2.8314 (4) 01.06.2006 
EQ_ RATIO -9.4590 (2) 01.03.2005 -10.4803 (2) 01.12.2004 
FOREX_BORROW -5.5147 (2) 01.12.2014 -5.4323(1) 01.03.2015 

TOASO 
Volatility -7.1750 (0) 01.06.2006 -7.7890 (0) 01.06.2006 
ROE -7.8657 (3) 01.09.2012 7.7788 (3) 01.09.2012 
EQ_ RATIO -3.1940 (0) 01.06.2003 -4.6916 (0) 01.06.2006 
EQ_ RATIO -10.9699 (0) 01.12.2005 -11.1525 (0) 01.06.2004 
FOREX_BORROW -6.5017 (2) 01.03.2007 -6.7053 (2) 01.0.2007 

VESTL 
Volatility -4.2055 (1) 01.06.2006 -4.7907 (1) 01.06.2006 
Volatility -8.9851 (1) 01.03.2009 -9.2168 (1) 01.12.2003 
ROE -7.8284 (0) 01.06.2006 -9.0103 (0) 01.06.2009 
OK_PASI -6.5627 (1) 01.06.2009 -6.6916 (1) 01.03.2015 
FOREX_BORROW -5.7988 (1) 01.03.2007 -5.9258 (1) 01.06.2007 

Note: The values in the parenthesis show lag length. Critical values for Zivot-Andrews test statistic in the 
intercept are respectively -5.34, -4.93, -4.58 at %1, %5, and %10 significant levels. Critical values for Zivot-
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Andrews test statistics in the intercept and trend are respectively -557, -5.08, -4.82 at %1, %5, and %10 
significance levels. ***, **, * respectively indicate significance at %1, %5 and %10 levels. 

According to the test results reported in Table 2, For the ARCLK series, VOLATILITY and FOREX_BORROW 
variables are stationary in level[I(0)] for both Intercept and Intercept and Trend Unit Root Tests at 5% level of 
significance. On the other hand, ROE and EQ_RATIO variables become stationary at their 1st differences[I(1)]. 
Having variables stationary at different levels suggests the ARDL as the most suitable method for the 
modeling process. 

ARDL bounds test is based on the studies of Pesaran et.al. (1999, 2001). This method allows for the testing of 
cointegration between variables where variables are stationary at different levels. The model first establishes 
an unrestricted error correction model. In the example of our model, the effects of financial indicators on 
volatility has been modeled using an unrestricted error correction model as denoted in Research Model: 

Research Model:  

∆𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑀𝑀𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1�∆𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖−𝑀𝑀

𝑞𝑞

𝑀𝑀=1

+ 𝛽𝛽2�∆𝑅𝑅𝑉𝑉𝑅𝑅𝑖𝑖−𝑀𝑀

𝑞𝑞

𝑀𝑀=1

+ 𝛽𝛽3�∆EQ_ RATIO𝑖𝑖−𝑀𝑀

𝑞𝑞

𝑀𝑀=1

+ 𝛽𝛽4�∆FOREX_BORROW𝑖𝑖−𝑀𝑀

𝑞𝑞

𝑀𝑀=1

+ 𝛾𝛾1𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖−𝐼𝐼 + 𝛾𝛾2𝑅𝑅𝑉𝑉𝑅𝑅𝑖𝑖−𝐼𝐼 + 𝛾𝛾3EQ_ RATIO𝑖𝑖−𝐼𝐼

+ 𝛾𝛾4FOREX_BORROW𝑖𝑖−𝐼𝐼 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 

The null hypothesis that tests for the existence of a cointegration relation between variables in the research 
model is 𝐻𝐻0: 𝛾𝛾1 = 𝛾𝛾2 = 𝛾𝛾3 = 𝛾𝛾4 = 0. F statistic values have been compared with the bound values reported in 
the study of Pesaran (2001) for 1%, 5%, and 10% levels of significance. Accordingly, if the F value is smaller 
than the lower bound, then it can be said that there is no cointegration between the variables. If the F value is 
between then low and high bounds, then evidence of cointegration is found. And if the F value is greater than 
the high bound value reported in the article, then the existence of cointegration between variables can be 
suggested. 

For the variables with cointegration properties, ARDL models have been used to determine long term and 
short-term coefficients. The short-term cointegration coefficients have been estimated after long-term 
coefficient calculations by using the relevant error correction models. 

The first step in the analysis will be determining the optimal lag lengths for the error correction models. With 
a data set of quarterly frequency, the maximum lag length for each model has been set as 4. For every level of 
lag length, AIC, SC, and HQ information criteria tests, Breusch-Godfrey LM autocorrelation tests and Breusch-
Pagan heteroskedasticity tests have been conducted. 

The optimal lag length is chosen among lengths with normal distribution and without auto-correlation or 
heteroskedasticity problems, where AIC, SC, and HQ values are minimum. Through these criteria, for every 
company, the optimal lag length is found to be “1”. After determining optimal lag lengths, F statistics have 
been calculated by using an unrestricted error correction model with a lag length of 1. 

Table 5 demonstrates the bounds test results for every company, along with the critical values in the study of 
Pesaran (2001): 

Table 5. Bound Test Results 

ARCLK Long Term Model 
 Lag Lengths F Statistic  

Critical Values 
Critical Values %10 Level of Significance %5 Level of Significance %1 Level of Significance 
K I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 
3 2.72 3.77 3.23 4.35 4.29 5.61 

EREGL Long Term Model 
 Lag Lengths F Statistic   
 1 8.1433     



T. C. Güleç 13/1 (2021) 100-111 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 105 

Critical Values %10 Level of 
Significance 

%5 Level of 
Significance 

%1 Level of 
Significance 

   

K I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 
3 2.72 3.77 3.23 4.35 4.29 5.61 

TUPRS Long Term Model 
 Lag Lengths F Statistic   
 1  7.1752    
Critical Values %10 Level of Significance %5 Level of Significance %1 Level of Significance 
K I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 
3 2.72 3.77 3.23 4.35 4.29 5.61 

TOASO Long Term Model 
 Lag Lengths F Statistic   
 1  8.8779    
Critical Values %10 Level of Significance %5 Level of Significance %1 Level of Significance 
K I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 
3 2.72 3.77 3.23 4.35 4.29 5.61 

VESTL Long Term Model 
 Lag Lengths F Statistic   
 1  5.5794    
Critical Values %10 Level of Significance %5 Level of Significance %1 Level of Significance 
K I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 
3 2.72 3.77 3.23 4.35 4.29 5.61 

Note: Critical bound values are based on F Table values in the study of Pesaran (2001). K represents the 
number of independent variables. 

As seen in Table 3, at a 5% level of significance, the F-test statistic values in the bound test results for all of the 
companies, are above both the maximum and the minimum bound values that are reported in the study of 
Pesaran (1997). This indicates a cointegration relationship between all of the companies. Hence, long term and 
short term coefficients for all companies are estimated using the ARDL model.  

The ARDL model for the estimation of long term coefficients for all companies can be expressed as in the 
following model: 

ARDL Model: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑀𝑀𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑖𝑖−𝑀𝑀

𝑞𝑞

𝑀𝑀=1

+ 𝛽𝛽2�𝑅𝑅𝑉𝑉𝑅𝑅𝑖𝑖−𝑀𝑀

𝑝𝑝

𝑀𝑀=0

+ 𝛽𝛽3�𝑉𝑉𝑂𝑂_𝑃𝑃𝑉𝑉𝑆𝑆𝑉𝑉𝑃𝑃𝑖𝑖−𝑀𝑀

𝑟𝑟

𝑀𝑀=0

+ 𝛽𝛽4�∆𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃_𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑂𝑂𝑖𝑖−𝑀𝑀

𝑚𝑚

𝑀𝑀=0

+ 𝜀𝜀𝑖𝑖 

Proper lag lengths for the long term ARDL coefficient estimations are determined using the AIC information 
criterion.  

Accordingly, the ARDL model estimation results including the long-term coefficients for all of the companies 
are reported in Table 6. 

Table 6. The Long-Term ARDL Model Estimation Results 

ARCLK 
ARDL(1,0,0,0) Model 

Variables Coefficient Standard Dev. T-Statistic Prob.   
VOLATILITY(-1) 0.544779 0.086634 6.288251 0.0000 

ROE -7.683335 2.992983 -2.567117 0.0123 
EQ_ RATIO 0.025460 0.015801 1.611350 0.1114 

FOREX_BORROW -0.006466 0.007681 -0.841875 0.4026 
C 0.584535 0.603596 0.968421 0.3360 

Calculated Long Term Coefficients 
Variables Coefficient Standard Dev. T-Statistic Prob.   
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ROE -16.878254 6.975340 -2.419703 0.0180 
EQ_ RATIO 0.055930 0.034634 1.614893 0.1106 

FOREX_BORROW -0.014205 0.017006 -0.835261 0.4063 
C 1.284068 1.286352 0.998224 0.3214 

R2 0.4293     Akaike Information Crit. 2.6786 
Adjusted R2 0.3984     Schwarz information criterion 2.8286 
F-Statistic 13.9168     Durbin-Watson statistic 1.7244 

EREGL  
ARDL(1,0,0,1)Model 

Variables Coefficient Standard Dev. T-Statistic Prob.   
VOLATILITY(-1) 0.351713 0.082666 4.254624 0.0001 

ROE -9.755868 1.785739 -5.463211 0.0000 
EQ_ RATIO -0.011339 0.014594 -0.777018 0.4397 

FOREX_BORROW -0.000577 0.001390 -0.415342 0.6791 
FOREX_BORROW (-1) 0.002345 0.001408 1.665372 0.1001 

C 2.720216 0.961277 2.829795 0.0060 
Calculated Long Term Coefficients 

Variables Coefficient Standard Dev. T-Statistic Prob.   
ROE -15.048678 3.090074 -4.870005 0.0000 

EQ_ RATIO -0.017491 0.022024 -0.794202 0.4297 
FOREX_BORROW 0.002727 0.002044 1.334182 0.1863 

C 4.196003 1.313863 3.193639 0.0021 
R2 0.5533     Akaike Information Crit. 2.4618 
Adjusted R2 0.5227     Schwarz information criterion 2.6417 
F-Statistic 18.0850     Durbin-Watson statistic 2.5339 

TUPRS 
ARDL(1,1,1,0) Model 

Variables Coefficient Standard Dev. T-Statistic Prob.   
VOLATILITY(-1) 0.470701 0.096935 4.855844 0.0000 

ROE -2.690294 1.745135 -1.541597 0.1276 
ROE(-1) 4.010605 1.821486 2.201832 0.0309 

EQ_ RATIO -0.038633 0.023147 -1.669001 0.0995 
EQ_ RATIO(-1) 0.043460 0.023380 1.858859 0.0671 

FOREX_BORROW 0.000777 0.000493 1.576479 0.1193 
C 1.196628 0.486604 2.459141 0.0163 

Calculated Long Term Coefficients 
Variables Coefficient Standard Dev. T-Statistic Prob.   

ROE 2.494454 4.728633 0.527521 0.5995 
EQ_ RATIO 0.009119 0.017867 0.510418 0.6113 

FOREX_BORROW 0.001468 0.000932 1.575086 0.1196 
C 2.260781 0.807752 2.798856 0.0066 

R2 0.3361     Akaike Information Crit. 2.6608 
Adjusted R2 0.2808     Schwarz information criterion 2.8707 
F-Statistic 6.0759     Durbin-Watson statistic 2.7449 

TOASO 
ARDL(1,1,0,0) Model 

Variables Coefficient Standard Dev. T-Statistic Prob.   
VOLATILITY(-1) 0.375198 0.103867 3.612283 0.0006 

ROE -4.195123 2.581143 -1.625297 0.1084 
ROE(-1) -3.231528 2.239294 -1.443101 0.1533 

EQ_ RATIO -0.027520 0.015129 -1.818979 0.0730 
FOREX_BORROW 0.001937 0.001566 1.236903 0.2201 
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C 3.302622 0.813450 4.060018 0.0001 
Calculated Long Term Coefficients 

Variables Coefficient Standard Dev. T-Statistic Prob.   
ROE -11.886405 4.631804 -2.566258 0.0123 

EQ_ RATIO -0.044045 0.022959 -1.918403 0.0590 
FOREX_BORROW 0.003100 0.002475 1.252399 0.2144 

C 5.285868 0.960009 5.506062 0.0000 
R2 0.3663     Akaike Information Crit. 2.8735 
Adjusted R2 0.3229     Schwarz information criterion 3.0535 
F-Statistic 8.4399     Durbin-Watson statistic 2.9456 

VESTL 
ARDL(1,0,0,0) Model 

Variables Coefficient Standard Dev. T-Statistic Prob.   
VOLATILITY(-1) 0.546253 0.092452 5.908478 0.0000 

ROE -1.730159 1.650266 -1.048412 0.2979 
EQ_ RATIO 0.033020 0.019474 1.695635 0.0942 

FOREX_BORROW 0.000155 0.000139 1.116253 0.2679 
C 0.655042 0.555144 1.179949 0.2418 

Calculated Long Term Coefficients 
Variables Coefficient Standard Dev. T-Statistic Prob.   

ROE -3.813044 3.818106 -0.998674 0.3212 
EQ_ RATIO 0.072772 0.046941 1.550290 0.1253 

FOREX_BORROW 0.000342 0.000307 1.114261 0.2688 
C 1.443626 1.079588 1.337201 0.1853 

R2 0.3443     Akaike Information Crit. 2.7942 
Adjusted R2 0.3088     Schwarz information criterion 2.9442 
F-Statistic 9.7144     Durbin-Watson statistic 2.8543 

Following the estimation of long term coefficients, the error correction model will yield the short term 
coefficients for the ARDL model. The error correction model for all companies are as the following: 

Error Correction Model: 

∆𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1�∆𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑖𝑖−𝑀𝑀

𝑞𝑞

𝑀𝑀=1

+ 𝛽𝛽2�∆𝑅𝑅𝑉𝑉𝑅𝑅𝑖𝑖−𝑀𝑀

𝑝𝑝

𝑀𝑀=1

+ 𝛽𝛽3�∆𝑉𝑉𝑂𝑂_𝑃𝑃𝑉𝑉𝑆𝑆𝑉𝑉𝑃𝑃𝑖𝑖−𝑀𝑀

𝑟𝑟

𝑀𝑀=1

+ 𝛽𝛽4�∆𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃_𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑂𝑂𝑖𝑖−𝑀𝑀

𝑚𝑚

𝑀𝑀=1
+ 𝛾𝛾1𝑅𝑅𝐶𝐶𝑀𝑀𝑖𝑖−𝐼𝐼 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 

In this model, the error correction model(ECM) coefficient is delayed by one period behind the error term 
reported in long term ARDL model. The error correction coefficient (ECMt-1) is expected to be lower than one, 
negative, and of course, statistically significant. Here, the error correction coefficient represents the deviation 
period between the variables in case of a disruption to the system(such as political shocks or economic 
conjecture shifts). In other words, this value represents the model recuperation period following shocks. 

The error correction model estimation results based on the ARDL model is demonstrated in Table 7 for all 
companies.  

Table 7. The Error Correction Model Estimation Results Based on the ARDL Model 

ARCLK 
ARDL(1,0,0,0)  Model 

Variables Coefficient Standard Dev. T-Statistic Prob.   
D(ROE) -7.683335 2.992983 -2.567117 0.0123 
D(EQ_ RATIOLER) 0.025460 0.015801 1.611350 0.1114 
D(FOREX_BORROW) -0.006466 0.007681 -0.841875 0.4026 
CointEq(-1) -0.455221 0.086634 -5.254505 0.0000 

EREGL  
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ARDL(1,0,0,1) Model 
Variables Coefficient Standard Dev. T-Statistic Prob.   
D(ROE) -9.755868 1.785739 -5.463211 0.0000 
D(EQ_ RATIO) -0.011339 0.014594 -0.777018 0.4397 
D(FOREX_BORROW) -0.000577 0.001390 -0.415342 0.6791 
EC(-1) -0.648287 0.082666 -7.842254 0.0000 

TUPRS 
ARDL(1,1,1,0)  Model 

Variables Coefficient Standard Dev. T-Statistic Prob.   
D(ROE) -2.690294 1.745135 -1.541597 0.1276 
D(EQ_ RATIO) -0.038633 0.023147 -1.669001 0.0995 
D(FOREX_BORROW) 0.000777 0.000493 1.576479 0.1193 
EC(-1) -0.529299 0.096935 -5.460346 0.0000 

TOASO 
ARDL(1,1,0,0) Model 

Variables Coefficient Standard Dev. T-Statistic Prob.   
D(ROE) -4.195123 2.581143 -1.625297 0.1084 
D(EQ_ RATIO) -0.027520 0.015129 -1.818979 0.0730 
D(FOREX_BORROW) 0.001937 0.001566 1.236903 0.2201 
EC(-1) -0.624802 0.103867 -6.015391 0.0000 

VESTL 
ARDL(1,0,0,0) Model 

Variables Coefficient Standard Dev. T-Statistic Prob.   
D(ROE) -1.730159 1.650266 -1.048412 0.2979 
D(EQ_ RATIO) -0.033020 0.019474 -1.695635 0.0942 
D(FOREX_BORROW) 0.000155 0.000139 1.116253 0.2679 
EC(-1) -0.453747 0.092452 -4.907908 0.0000 

 
Along with the findings from Table 7, findings for all models are summarized in Table 8. 

Table 8. The Summary of Findings 

 ARCLK EREGL TUPRS TOASO VESTL 
Short Term Volatility 

ROE Negative* Negative* Insignificant Insignificant Insignificant 
EQ_ RATIO Insignificant Insignificant Negative* Negative* Negative* 
FOREX_BORROW Insignificant Insignificant Insignificant Insignificant Insignificant 

Long Term Volatility 
ROE Negative* Negative* Insignificant Negative* Insignificant 
EQ_ RATIO Insignificant Insignificant Insignificant Negative* Insignificant 
FOREX_BORROW Insignificant Insignificant Insignificant Insignificant Insignificant 

* Term ‘Negative’ indicates an inverse relationship between the variable and the volatility of the company in 
the respective cell.  

As can be seen in table 8, findings indicate that the FOREX_BORROW variable which represents foreign 
borrowing is utterly insignificant in both the long and short term. However, the remaining two variables ROE 
and EQ_RATIO which respectively represent the return on equity ratio and the equity ratio, have significance 
for some of the firms in both the long and short run. These findings will be evaluated in the following 
discussion section. 

Discussion 

The first thing that draws attention in the findings is the insignificance of the corporation’s net foreign 
exchange position compared to its EBITDA. In the last decade, one of the main reasons for the vulnerability of 
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the Turkish economy to the changes in the exchange rate has been the high rate of corporate foreign 
debt(Kesriyeli et al., 2005, 2011) and it became even more apparent in the recent 2018 exchange rate 
crisis(Taskinsoy, 2019). However, this finding is less controversial than it seems at the first glance. To begin 
with, the companies that are evaluated in this study are some of the most stable and well-managed companies, 
and the excessive foreign debt problem is an iconic problem for mainly small and medium-sized enterprises. 
Therefore, it is possible that these companies might have just outgrown this problem. Additionally, it takes a 
substantial amount of work to get an idea about the net forex position of a company, it is not readily available 
to the common investors as much as ROE or Equity Ratio. Even if it's calculated, net forex position has no 
universal optimal value to which investors can compare against, it varies significantly depending on the sector 
or even on the nationality of the client base of the firm.  

Return of Equity plays a very significant role for Arçelik and Ereğli Demir ve Çelik companies, negatively 
affecting their volatility both in the short-term and in the long-term. In other words, as the ROE increases, the 
investors of these stocks will be less prone to a panic-sell or impulse-buy. Moreover, as a result of this stability, 
the stock becomes significantly less vulnerable to manipulative pumps, if not completely immune beyond a 
certain level. Another noteworthy finding is the long-term-only relevance of Tofas Otomobil(TOASO). As ROE 
improves, the volatility in long term stock prices stabilizes.  This finding suggests that investors are investing 
in TOASO on their long-term portfolios based on rational market indicators such as ROE and Equity ratio. In 
short term, however, the stabilizing effect of ROE vanishes. 

The equity ratio is almost the perfect symmetrical opposite of the ROE in terms of its effects on the volatility 
structure. Findings indicate that in short term stock market investments, equity ratio is a determining factor 
for 3 out of 5 companies analyzed. Similarly, a negative relationship indicates that market volatility decreases 
as the equity ratio increases. This can be interpreted as the investors are more concerned about the collateral 
safety of their investments when making short term investment decisions. However, in long term, profit 
generation capacity becomes significantly more of a concern.  

Overall, it can be concluded that only in the short-run, the investors are primarily focused on the Equity ratio 
as the investors are more prone to panic selling when invested into companies that use high levels of leverage. 
As the Equity ratio symbolizes the debt collateral, it becomes the main indicator of volatility in the short-run. 
However, in both the short and the long run, ROE becomes significantly more influential over time, as it 
represents the profit generation capacity of the company. Additionally, it can be argued that the market does 
not punish the faulty debt structures in terms of foreign currency management, and this may encourage 
companies to overindulge in foreign currency nominated debt usage. 

At this level of interaction between the price volatility and equity risk indicators, it would be safe to assume 
that the equity return anomaly is not a prevalent phenomenon in the Turkish stock market.  
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Purpose – The purpose of this study is to examine the effects of employee engagement (dedication, 
absorption, and vigor sub-dimensions) on individual performance. 

Design/methodology/approach – The data have been collected through an online questionnaire 
from 843 employees working in Istanbul, Ankara, and Eskişehir provinces. The results have been 
analyzed with SPSS 21 and AMOS 24. Reliability, normality, explanatory factor analysis, 
confirmatory factor analysis, correlation, and structural equation model analyses have been utilized. 

Findings – According to the findings of the study; It has been determined that dedication, 
absorption and vigor sub-dimensions adequately represent the job engagement scale. In addition, it 
has been determined that job engagement independent variable has had a positive and statistically 
significant effect on the individual performance dependent variable. 

Discussion – In today's competitive conditions, efficiency is essential for every organization. One of 
the basic elements that make up efficiency is human capital. This capital is also the most valuable 
resource that organizations have. According to the results of the studies, the higher employees' job 
engagement level is, the higher their individual performance is. Determining the factors affecting 
the level of job engagement positively and negatively and producing policies accordingly will have 
a positive effect on individual as well as organizational performance. 

 

1. Introduction 

There has been an increasing need for new performance management strategies. However, due to the wide-
ranging impact of globalization today, the management process has become complicated in businesses. While 
companies are looking for new ways to manage employee performance, several post-modern concepts, such 
as job engagement, organizational commitment, organizational identification, organizational passion, and 
organizational resilience, have been studied within the scope of positive organizational behaviors. In addition 
to focusing on positive behaviors in employees, these concepts also focus on providing a strategic competitive 
advantage by ensuring that all resources, especially human resources, are used most effectively in today’s 
globally competitive environment. While previous studies focused on the effectiveness of some of these new 
study fields (Koçel, 2011), job engagement has been a popular field in recent years (Maslach et al., 2001; 
Shanmuga & Vijayadurai, 2014; Shukla et al., 2015). 

In a study conducted in the USA, 20% of the employees have been found to have full engagement (Attridge, 
2009: 387). In other words, they lead innovations, carry their organizations forward, work patiently, and show 
a very deep dedication to their organizations. The study also showed that 60% of the employees have been 
expressed as the "middle majority" of reasonably dedicated employees, and the remaining 20% constitute the 
group of employees who are psychologically distant from work and not devoted. Attridge (2009) stated that 
the annual cost of this last group to the American economy is around $ 250-350 million. The study suggested 
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that employing qualified and diligent employees without a dedicated attitude has some potential risks, which 
constitutes the starting point of this study.  

Therefore, in this study, we’ve examined the concept of “job engagement” and its effects on performance 
perception. For this purpose, the data obtained from a total of 843 people have been analyzed using various 
statistical methods. The obtained results have been evaluated by converting them into the related tables. 
According to the evaluations made as a result of the study; it has been determined that there is a statistically 
significant relationship between job engagement attitude and individual performance perception. Thus, the 
levels of the independent variable (job engagement) and its sub-dimensions affecting the dependent variable 
(performance perception) in the research model have been explained. As a result of these evaluations, the 
research has reached its final result. 

2. Conceptual Framework 

In the light of the explanations above, an extensive literature study has been conducted on the concepts of job 
engagement and performance described as post-modern terms. Engagement means "a person’s concentrating 
all his/her efforts and strength on a certain goal". Organizational engagement is that employee adopts the goals 
of the organization and concentrates all his/her efforts in line with the goals of the organization (Maslach et 
al., 2001; Shanmuga & Vijayadurai, 2014; Shukla et al., 2015). It can be said that the highest level of 
organizational engagement is “organizational fanaticism and sacrifice” (Koçel, 2011: 534). 

Job engagement can be defined as positive emotions about work (Kanten, 2012: 8). It can also be defined as 
“positive and emotional motivation that consists of energy, loyalty (devotion) and adoption” (Aybas, 2014: 8; 
Bakker et al, 2008: 187). It is also defined as a positive and satisfied mood that consists of the energies, 
commitment (strong commitment) and internalization of the employee towards her/his job. (Schaufeli et al., 
2006: 701). In this context, Schaufeli et al. (2006) examined the engagement attitude to work in three 
dimensions: dedication, absorption and vigor. 

Dedication is expressed in terms such as a person's strong integration with his/her job, his/her strong desire 
for the work, the meaning and enthusiasm he/she places on the work (Gül & Erol, 2016: 55). Absorption means 
that time passes quickly while working and the employee has difficulty in separating himself/herself from the 
job. In short, it is the situation where the job becomes a hobby for the employee (Aybas, 2014: 16). Vigor is a 
feature that consists of high level energy, logical flexibility while working, willingness of the employee to work 
and even steadfastness in the face of difficulties (Schaufeli et al., 2006:702). 

Job engagement is important in terms of making the best use of human capacity, knowledge and skills, which 
are the most important source of competition today, and ensuring organizational efficiency.  
Because today's competitive conditions require employees to be able to work at full capacity, to perform their 
jobs with high motivation, and to be mentally and physically dedicated to their jobs (Kanten, 2012: 44). 
Furthermore, in an economy dominated by service and information sectors, having engaged employees who 
can show success in a rapidly changing environment will also be a strategic advantage (Castellano, 2016: 99-
100). 

In the dictionary of Turkish Language Association (TDK), the meaning of performance is given as “success” 
(www.tdk.gov.tr, 19.10.2020). The term performance is an English word in its origin; it has meanings such as 
doing, performing, and success. Performance is a concept used to express whether a job is achieved in terms 
of the intended goal qualitatively and quantitatively (Bilgin, 2011: 149). In some studies, the concept of 
performance perception has been defined as “individual performance based on self-assessment” (Aktaş & 
Şimşek, 2014: 31). Performance perception used in this research is the evaluation of the performance that the 
employee feels. In short, it can be expressed as self-evaluation of the employee, that is, self-evaluation. 

Performance is a multidimensional structure that consists of many interrelated factors. Similarly, performance 
is strongly linked to business results, the organization's strategic goals, customer satisfaction, and economic 
results (Öztürk, 2006: 12). Literature reviews show that commitment to work is closely linked to organizational 
performance results. Organizations with engaged employees enjoy high staff attendance, production, 
profitability, growth rate and customer satisfaction. On the other hand, organizations with employees who 
aren’t engaged suffer from loss of expertise and experience, increased absenteeism rates, lower customer 
loyalty and less productivity (Markos & Sridevi, 2010: 94). 
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3. The Methodology 

3.1. The Universe and Sample 

The universe of the study is Ankara Metropolitan Municipality, Eskişehir Odunpazarı Municipality, Ankara 
AFAD Headquarters and ASİS Elektronik ve Bilişim A.Ş., consisting of a total of 6182 people. Since it is not 
possible to reach this number in terms of both time and cost, a random sample has been preferred. 

Based on this preference, the answers given by those who see the “eligible” regarding these are presented in 
ANNEX (A-C). 880 of the approximately 1000 questionnaire forms have returned back, 37 of them have been 
accepted to be invalid. 555 employees from Ankara Metropolitan Municipality and 92 employees of 
Odunpazarı Municipality in Eskişehir, 98 employees from AFAD Headquarters in Ankara and ASİS 
Elektronik ve Bilişim A.Ş. It includes a total of 843 participants, 98 of which are employees. The data obtained 
are shown in Table.1. Since the ratio α = 0.05 and q = 0.05 exceeds the number of 384 calculated for 100 million 
samples, the universe-sample size is considered to be sufficient in this study. 

Table 1.  Sample Sizes for α= 0.05 

Sample Size ± 0.05 sampling error (d) 

p=0.5 and q=0.5 p=0.8 and q= 0.2 p=0.3 and q=0.7 

100 80 71 77 

500 217 165 196 

750 254 185 226 

1000 278 198 244 

2500 333 224 286 

10000 370 240 313 

100000 383 245 322 

1000000 384 246 323 

100 millions 384 245 323 

Reference: Yazıcıoğlu & Erdoğan (2004: 50; from Yirik, Ş. et al., 2016: 10). 

3.2. Assumptions of the Study 

Assumptions for the study are listed below: 

• Participants have the ability to represent the main mass, 
• The participants have answered the questionnaire sincerely, 
• In order to reach the research results, the most appropriate statistical methods have been chosen  
• The measurement programs used in the research are valid and reliable. 

3.3. The Limitations of the Study 

The Limitations of the study are listed below: 

• The research is limited in terms of subject and application and has certain limitations in terms of time, cost 
and opportunities. 

• The scope of the research in terms of its subject is that it constitutes a study to determine the effects of 
employees' engagement to work and organizational identification on performance perceptions. 
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• In terms of implementation, the research includes municipal employees in Ankara and Eskişehir, 
employees in AFAD Headquarters in Ankara and employees in ASİS Elektronik ve Bilişim A.Ş. 

• There is no aim such as generalizing the results of the study. 
• This reflects the evaluation of the data obtained by the researchers as a result of the study and does not 

reflect the views of the institutions that allow surveys. 

3.4. The Method and Findings 

This section includes the data collection method used in the study, the hypotheses of the research, 
demographic variables, reliability and normality analyses, factor analysis and path analysis. 

In the study, questionnaire forms have been used as data collection tool. The institutions to which the 
questionnaires have been applied are randomly selected. So the questionnaires have been obtained according 
to the simple random sampling method. The data obtained from the questionnaires have been processed with 
SPSS 21 and AMOS 24 package programs. 

Within the scope of the survey, 52 of the institutions operating in Ankara and surrounding provinces have 
been reached through written letters, electronic letters or face-to-face interviews, and a total of 1,000 
questionnaires have been distributed. 880 of the distributed questionnaires have returned back and 37 of them 
have been eliminated either because they’ve contained incomplete and incorrect data or because they have 
had extreme values. The remaining 843 questionnaires have been evaluated to represent the population 
according to Table 1. 

The survey method, one of the first-hand data collection methods, has been used in the research. The survey 
form of the research consists of 3 sections and 34 questions. It consists of a total of 34 questions, namely 
demographic information (7 questions) in the first section, questions of job engagement in the second section 
(13 questions), and employee performance perception scale questions (14 Questions) in the third section. 

The first part consists of questions to determine the demographic characteristics of the employees participating 
in the study. In the second part, the job engagement scale consisting of 13 questions developed by Schaufeli et 
al. (2006) has been used. 

For the “job engagement” scale, which is considered as the first variable, 3 items have been excluded from the 
analysis because they’ve had a high factor load in more than one dimension. The sub-factors of the scale are 
divided into 3 as they are in the original scale. These factors are determined as “dedication, absorption and 
vigor” respectively. Although a 7-point Likert-type answer option is offered in the original of the UWES scale, 
it has been observed that the 5-point and 6-point Likert application have also been used in different studies. 
In this study, 7-point Likert has been applied [Very Rare (several times a year or less): 1, Rare (once a month 
or less): 2, Sometimes (several times a month): 3, No Idea: 4, Often (Once a week): 5, Generally (Several times 
a week): 6, Always (Every day): 7]. The lowest score that can occur here is 13, and the highest score is 91. In 
the third part, a scale consisting of 14 questions taken from two different studies has been used to measure the 
perception of the employees' individual performance. The first 4 survey questions that make up the 
performance questionnaire were developed by Kirkman and Rosen (1999) and Sigler and Pearson (2000). 
These questions were translated from English to Turkish by a person who is proficient in the subject and the 
languages, and used by Çöl (2008) to eliminate potential errors that may arise. Translations of expressions 
from English to Turkish have been used. The next 3 questions (5-7) that make up the performance 
questionnaire were developed by Fuentes et al. (2004) and Rahman and Bullock (2005. Three items of this scale, 
which was adapted to Turkish by Göktaş (2004), were used after validity and reliability analyses (Cronbach 
alpha reliability coefficient 0.91) had been made (Göktaş, 2004: 93). The last 7 questions (8-14) have been 
prepared in line with the expert opinion and added to the performance scale in order to determine the 
perception of performance of the employee. Since it is determined in the national literature that most 
researchers apply 5-point Likert, it is applied in this study accordingly. 

Hypotheses to explain the effects of employees' engagement to work on the perception of individual 
performance based on the sub-dimensions of the variables are presented below. 

The hypotheses created for the purpose of this study are as follows: 

• H1: Job engagement scale has a positive and significant effect on individual performance 
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• H2: There is a positive and significant relationship between dedication dimension and individual 
performance 

• H3: There is a positive and significant relationship between absorption dimension and individual 
performance 

• H4: There is a positive and significant relationship between vigor dimension and individual performance. 

The model established according to the hypotheses of the study is shown in Figure 1.  

 

 
Figure 1. The Model and Hypotheses of the Study on Investigating the Effects of Employees' Commitment 

Level on Individual Performance 

Information on the demographic variables of the participants, including gender, age, marital status, education 
level, working time in the current institution, task and total working time, are shown in Table 2. 

Table 2. Demographic Variables 

Gender Number Percentage 

Female 253 30 

Male 590 70 

Total 843 100,0 

Age Number Percentage 

18-25 123 14,6 

26-35 330 39,1 

36-45 241 28,6 
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46-55 112 13,3 

56 and over 37 4,4 

Total 843 100,0 

Marital Status Number Percentage 

Single 283 33,6 

Married 560 66,4 

Total 843 100,0 

Education 
Level 

Number Percentage 

Primary 140 16,6 

Secondary 262 31,1 

Undergradute 376 44,6 

Graduate 65 7,7 

Total 843 100,0 

According to the data in Table 2, among 843 people whose survey forms have been evaluated; 253 (30%) are 
women and 590 (70%) are men. The age ranges of the participants are as follows; 123 (14.6%) are between 18-
25, 330 (39.1%) are between 26-35, 241 (28.6%) are between 36-45, 112 46-55 (13.3%) are between and 37 (4.4%) 
are 56 and above. The marital status of the participants is as follows; 283 (33.6%) are single and 560 (66.4%) are 
married. The educational status of the participants is as follows; 140 (16.6%) have primary education, 262 
(31.1%) have high school, 376 (44.6%) have undergraduate and 65 (%7,7) have graduate levels. 

In calculating the reliability of the data, Cronbach Alpha coefficient has been taken as basis and values over 
0.70 have been accepted as reliable. The reliability values of the scales and dimensions are shown in Table 3. 

Table 3. Reliability Values of the Factors in the Questionnaire 

Title Item Number Cronbach's Alpha 

Dedication 5 ,925 

Absorption 3 ,839 

Vigor 2 ,840 

Job Engagement 10 ,940 

Performance 14 ,924 

*All values are significant at p <0.001 level.. 

According to the information in Table 3, the job engagement scale has 0.940, the performance scale has 0.924, 
dedication size has 0.925, absorption dimension has 0.839, and vigor dimension has 0.840 reliability values. 

The determination of method to be used in the analysis of the data is very important. The distribution of data 
must be normal for the use of parametric analysis methods. There are different ways to test the normality of 
the distribution. One of them is to examine the kurtosis and distortion values of the data. According to Trochim 
and Donnelly (2001), if the values in a question are within the limit of ± 2, the distribution of the data is normal. 
In this study, the condition has been met. 

Exploratory factor analysis is used to explain the items in the scale, to decrease the number of variables by 
grouping them and to determine the sub-dimensions. To see the power of this analysis, the results of Kaiser-
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Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett Sphericity Test are examined. Values above 0.70 for KMO indicate that 
factors have good explanation power. Exploratory factor analysis results are shown in Table 4. 

Table 4. Exploratory Factor Analysis Table 

 

JOB ENGAGEMENT INDIVIDUAL 
PERFORMANCE 

1 Dedication 2 Absorption 3 Vigor  1 Performance 
J.E.6 ,790   P4 ,766 
J.E 5 ,780   P3 ,765 
J.E 8 ,774   P8 ,764 
J.E 4 ,655   P9 ,742 
J.E 2 ,651   P11 ,737 

J.E 10  ,820  P2 ,732 
J.E 13  ,794  P13 ,726 
J.E 11  ,746  P10 ,719 
J.E 1   ,850 P14 ,707 
J.E 3   ,728 P12 ,694 

    P1 ,677 
    P7 ,664 
    P6 ,646 
    P5 ,644 

Factor Loads 32,069 25,202 21,991  51,030 
KMO ,941 ,931 

Bartlett Test 6340,777 6997,009 
Sd. 45 91 
Sig. ,000 ,000 

Total Variance 
Load Explained 

 
79,262 51,030 

*J.E.: Job Engagement 

According to the data in Table 4, the KMO value of the job engagement scale is 0.941 and the Bartlett test value 
is significant (X2 = 6340,777; p <0.001); the KMO value of the individual performance scale has been found to 
be 0.931 and the Bartlett test value is significant (X2 = 6997.009; p <0.001). In the exploratory factor analysis, 
expressions that are below 0.40 and / or have binary characteristics have been eliminated. As a result, the job 
engagement scale has been found to be three-dimensional and the performance scale to be one-dimensional. 
Accordingly, the dedication dimension consists of 5 expressions, the absorption dimension consists of 3 
expressions and the vigor dimension consists of 2 expressions. 

After the exploratory factor analysis, it is necessary to look at the correlation values of independent and 
dependent variables. The data in Table 5 includes the correlation values, means and standard deviations 
between the variables 

Table 5. Correlation Table 

 Vigor Dedication Absorption Performance 

Vigor   1    

Dedication 0,789 1   

Absorption 0,633 0,707 1  

Performance 0,478 0,558 0,528 1 

Average 4,88 5,10 5,30 5,65** 

Std Dev. 1,75 1,63 1,48 1,04 

 *All correlation values in the table are significant at p <0.01 level. 
**The scores of the performance scale were calculated according to the 7-point Likert. 
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According to the data in Table 5, the correlations between the variables are between 0.478 and 0.789. All 
correlations are significant at p <0.01 level. The standard deviations of the variables are between 1.04 - 1.75. In 
the original scale, the 5-point Likert type scale has been converted into 7-point Likert numerical values in order 
to provide uniformity in practice. 

Confirmatory factor analysis has been performed on the data to test the sub-dimensions determined as a result 
of the exploratory factor analysis. Confirmatory factor analysis is used to verify a predetermined structure as 
a model. In this study, the structural equation model established for confirmatory factor analysis has been 
implemented through the AMOS 24 program. 

The structural equation model has some goodness of fit values. These values are used to measure how well 
the model created fits the sample model. Goodness of fit values is very diverse and there are different opinions 
about which ones to be used. The fit values and acceptable fit ranges obtained from the confirmatory factor 
analysis are shown in Table 6. 

Table 6. Goodness of Fit Values 

Index Good Fit Acceptable Fit Values 

CMIN/DF χ²≤3 3≤χ²≤5 3,81 

CFI 0,95≤CFI≤1,00 0,90≤CFI≤0,97 ,99 

NFI 0,95≤NFI≤1,00 0,90≤NFI≤0,95 ,98 

GFI 0,95≤GFI≤1,00 0,85≤GFI≤0,90 ,92 

SRMR SRMR≤0,05 0,05≤SRMR≤0,08 ,023 

RMSEA RMSEA≤0,05 0,05≤RMSEA≤0,10 ,074 

Reference: Schermelleh-Engel et al., 2003: 43 

When the data in Table 6 are analyzed it is observed that all values, except the chi-square (CMIN/DF), 
goodness of fit are within the acceptable range. 

After the necessary corrections have been made after exploratory factor analysis and confirmatory factor 
analysis, path analysis has been utilized. Path analysis is shown in Figure 2. 

 
Figure 2. Path Analysis 

According to the data in Figure 2;  

• Vigor sub-dimension affects the job engagement scale positively and strongly (β = 0.84), 
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• There is a positive and strong relationship between engagement scale and dedication sub-dimension (β = 
0.93), 

• Absorption has a positive and strong effect on the engagement scale with its subscale (β = 0.76), 
• The job engagement scale has a positive and strong effect on individual performance (β = 0.60). 

Furthermore, the variance (R2) value of the model has been measured as 0.36. In other words, the rate of the 
model which is established to represent the real universe is 36%. All regression weights of the model are 
significant at the level of p <0.01. 

According to the findings, the hypotheses of the research have been accepted or rejected. Table 7 shows the 
acceptance / rejection status of the hypotheses. 

Table 7. Acceptance/Rejection Status of Hypotheses 

Hypothesis No Hypothesis 
P 

Values 
Acceptance/Rejection 

H1 

The job engagement scale has a positive and 
significant impact on the individual 

performance scale. 

 

p<0,01 Accepted 

H2 

There is a positive and significant relationship 
between dedication dimension and individual 

performance 

 

p<0,01 Accepted 

H3 

There is a positive and significant relationship 
between absorption dimension and individual 

performance 

 

p<0,01 Accepted 

H4 

There is a positive and significant relationship 
between vigor dimension and individual 

performance. 

 

p<0,01 Accepted 

According to Table 7, all four hypotheses of the study have been accepted as they are significant at p <0.01 
level. 

4. Conclusion and Suggestions 

It can be concluded from the result of the study that there is a significant relationship between “job 
engagement” and “employee perception of performance”. This result is evaluated to be compatible with some 
research results. For example, according to the Job Requirements-Resources-JD-R model developed by Bakker 
and Demerouti (2008); engagement to work has a positive effect on job performance. According to JD-R model; 
devoted and well performing employees enter a self-motivated devotional spiral over time (Bakker and 
Demerouti, 2008: 218-219). Also, there is a positive and significant relationship between the “dedication” sub-
dimension and the “employee performance perception”. This hypothesis result is found to be compatible with 
the results of some previous research (Bakker et al., 2008: 557-560). 

 However there is no positive and significant relationship between the “vigor at work” sub-dimension and the 
“employee perception of performance”. Although the analysis result in this study does not support this 
hypothesis, it has been stated that the dimension of vigor has affected the performance in a similar study 
conducted by Bakker et al. (Bakker et al., 2008: 562). Besides, It has been observed that there is a positive and 
significant relationship between “being involved with the job” and “employee performance”. In a similar 
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study, it was found by Brown and Leigh (1996: 364) that absorption had a positive relationship with 
performance. 

According to the results of the study, it is suggested that researchers who will conduct studies on subjects such 
as engagement and commitment should pay attention to the terms in the sources that the authors refer to in 
order to avoid the confusion of the concept. Besides, the questionnaire in this study consists of 34 questions. 
For this reason, volunteer participants want to complete the questionnaire as soon as possible. Therefore, it 
has been determined that the participants generally preferred the same options without reading the 
questionnaire questions completely. To prevent this situation, researchers are recommended to simplify the 
survey questions and to reduce their number. Furthermore, surveys and research should be conducted on 
issues that will enable employees to perceive their jobs as their most important value, and general priorities 
should be determined in this regard. By this way it will be possible for organizations to create an army of 
dedicated employees. 

Moreover, it is understood from the research that only 20% of the employees are actively dedicated to their 
job, about 20% are not dedicated and the remaining 60% are neutral. In this context, it should be ensured that 
the 20% of the actively dedicated people are identified and honored in a way to set a precedent and ensure 
their continuing work. In addition to this, the determination of the problem areas of 20% who aren’t dedicated 
and the improvement of the problem areas should be addressed in terms of performance and employee 
turnover rate and organizations should try to ensure the dedication of the approximately 60% of the neutral 
group. Finally, concepts such as comprehending the meaning of the business, autonomy, the possibility of 
ascending, seeing the result as a whole and belonging should be implemented by the management with 
appropriate methods. 
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Purpose – The aim of this study is to examine the financial policies implemented by EU countries in 
the tourism industry during the COVID-19 process. 

Design/methodology/approach – The tourism industry has been studied for two reasons. First, the 
pandemic has significantly affected the tourism industry due to its dynamic structure, which is very 
quickly affected by crises. The rapid spread of the pandemic through international travel operations 
has deepened this situation. Second, there are a large number of new entrepreneurs and SME-level 
enterprises in the tourism industry mostly in need of financial support. In the study, qualitative 
research methods were used and document analysis was used as a data collection tool. Data on the 
fiscal and monetary policies implemented by EU countries for the tourism industry during the 
COVID-19 process were obtained from the United Nations World Tourism Organization (UNWTO). 
Content analysis was used in the study. The data obtained were analyzed with the help of MAXQDA 
Qualitative Analysis Program. 

Findings – According to the results of the study, the financial and monetary policies developed by 
European Union countries to reduce the impact of COVID-19 on the tourism industry have strong 
relations with each other. Countries provide support for tourism enterprises to continue their 
activities. The support given is mainly focused on SMEs. In addition, support is provided to make 
employment sustainable, liquidity assistance is provided to eliminate cash shortages, especially in 
credit and employment support 

Discussion – In fiscal policy, it functions as important in banks as it does in public authorities. 
Credit, liquidity and tax are the financial instruments most involved in financial policies.  

 

1. Introduction 

Although COVID-19, which affects the whole world in a multidimensional way, became widespread in 2020, 
it first appeared in Wuhan, China, in late 2019 (Gralinski and Menachery, 2020). Different opinions and 
assumptions have emerged around the world about the source of the pandemic (Munster et al., 2020), which 
has become a global health problem (Perlman, 2020; Lam et al., 2020). Although it is actually perceived as a 
new type of coronavirus, it is not an alien virus to the world in terms of its character. Because this virus belongs 
to the same family as the viruses that cause outbreaks such as SARS and MERS that have recently been seen. 
But the virus has mutated over time, differentiating from them and becoming more dangerous (Backer et al., 
2020).  

The most important feature that distinguishes the new type of coronavirus from others is that it has a high 
level of contagion (Chu et al., 2020: 1). The virus, which has an incubation period of close to seven days, is 
transmitted from person to person through contact or droplets. It is known that the epidemic manifests itself 
with some symptoms in individuals. Cough, high fever and headache are some of them (Huang et al., 2020; 
Paules et al., 2020). COVID-19, which causes pneumonia, causes human deaths due to respiratory problems 
and organ failure (Chen et al., 2020). In March, the World Health Organization declared COVID-19 a pandemic 
due to the increase in the number of cases and deaths and the spread of the virus throughout the world 
(McCartney, 2020). In the following period, the effects of the pandemic continued to increase, although they 
tended to decrease slightly during the summer months. As of September 22, 2020, there were about 7.5 million 
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active cases and about 970 thousand deaths worldwide. More than 31 million people have contracted the 
disease since the first case was detected (Worldometer, 2020).  

As the pandemic became widespread, it negatively affected many different industries and human life. The 
tourism industry is immediately affected by crises of a different nature due to the dynamic structure it has 
(Xiang and Gretzel, 2010; Del Chiappa and Baggio, 2015). Health crises cause a very serious contraction in 
tourism demand (Chen, et al., 2004). As a health crisis, COVID-19 has affected the tourism industry, which has 
a dynamic structure. World, the negative interaction between Tourism and epidemics previously SARS (Pine 
& McKercher, 2004), avian influenza (Page et al., 2006), has experienced such outbreaks as swine flu (Haque 
and Haque, 2018) and Ebola (Kongoley, 2015).   

Because the demand for tourism has a very elastic structure, the crises that occur negatively affect the demand 
for tourism in a very short period of time (Song et al., 2010; Schiff & Becken, 2011). But the supply of tourism 
is affected by crises in the longer term, as it is inelastic in the short term (Shi et al., 2016). The high transmission 
and mortality rate of COVID-19 has deepened its effects on the tourism industry, and tourism supply along 
with tourism demand has also been affected by the pandemic in a very short period of time. Because life 
stopped in a short time, and first, at the beginning of the outbreak, national and international travel was 
canceled to prevent transmission between different geographical regions (Depoux et al., 2020; Chinazzi et al., 
2020). Although travel was provided in a controlled manner in the future, the movement in the tourism 
industry remained far from the pre-pandemic environment. Therefore, tourism enterprises and tourism 
supply providers, especially tourism employment, have become unable to continue their activities. Businesses, 
especially at the SME level, have experienced short-term financing problems. Because the cessation of activities 
in a short time has left businesses in difficulty, and the flow of cash into businesses has stopped (Goodell, 2020; 
Caldecott, 2020; Brown & Roche, 2020). It is believed that these problems will become even more obvious in 
the future. As a matter of fact, public authorities in countries are struggling to address the financial problems 
of tourism enterprises with financial and monetary policies to eliminate these problems (UNWTO, 2020). 

The aim of this study is to analyze the financial policies applied by the European Union countries towards the 
tourism industry during the pandemic. As a matter of fact, the extent of the epidemic has affected the whole 
world in almost every aspect of life. Tourism is one of the areas where the effects of the pandemic are most 
felt. The structure of tourism due to human mobility and the structure of the pandemic limiting the field of 
human movement further increase the interaction between these two phenomena in a negative sense. Due to 
the effects of the pandemic on the tourism industry, there has been a significant reduction in national tourism 
movements and international arrivals around the world. All this has caused many tourism businesses to cease 
operations. Tourism enterprises, especially at the SME level, faced very serious problems in this process. 
Countries have to implement some financial policies to minimize these problems in the tourism industry. In 
this study, the financial policies implemented by countries to solve the problems experienced in the tourism 
industry of the global epidemic were examined in the context of the European Union countries.  

2. Literature Review and Research Questions  

There are close relationships between economic and financial activities and epidemics that have turned into a 
serious crisis worldwide. The relationships between these concepts have clearly manifested themselves in the 
Spanish flu of 1918, which took place nearly a hundred years ago (Ersoy, et al., 2020). At the end of the COVID-
19 crisis, many countries have experienced different economic and social problems. One of the clearest 
indicators of the impact of pandemics on financial systems is their economic costs that have a heavy impact 
on societies. It is known that there are many academic studies on these costs. While Haacker (2004) examines 
the economic costs of the HIV / AIDS pandemic, Santaeulalia-Llopis (2008) discusses the effects of this 
pandemic on development. Yach et al. (2006) address the costs of obesity and diabetes, a global health problem 
based on nutrition. Studies on epidemic crises similar to COVID-19 (SARS etc.) also provide information on 
the economic costs of epidemic diseases (Blomm et al., 2018).   

In an environment where one of the strongest sides of the phenomenon of globalization is trade and global 
value chains, it is impossible that any decline or crisis that may occur in the world will not affect trade or the 
financial structure. The COVID-19 pandemic, which turned into a major global crisis, is also expected to 
negatively affect commercial and financial life. For many countries around the world, there is a serious decline 
in export rates in 2020. It can be said that this decline in particular is felt more strongly in the Euro zone. 
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Compared to the downward trend in the pre-pandemic period, this conclusion is reached. It can be said that 
international trade has started to decline with the decrease in demand in some sectors (Demir & Javorcik, 
2020). In addition, it can be stated that the negative effects of restrictions imposed due to the pandemic on 
production have a significant share in this decrease. 

The financial negative effects of crises affecting the world are first felt by SMEs. It can be said that a similar 
situation occurred in the COVID-19 crisis. SMEs experienced problems during the pandemic, especially in 
financial issues such as employment and cash flow. Public authorities should follow policies aimed at solving 
these problems. Otherwise, bankruptcy may occur widely in different business lines (Brown et al., 2020). 
Empirical studies provide evidence that reveals this situation. Almost half of SMEs temporarily stop their 
business activities before they completely terminate them. In the absence of the necessary support, SMEs that 
cannot withstand the destructive effects of crises can make bankruptcy decisions (Cassar, 2004; Bartik et al., 
2020). 

Another business group where COVID-19 may pose a financial risk is businesses that have just started their 
activities. Since these businesses do not have a long history and strong financial capabilities, they are viewed 
as risky due to lack of collateral and unstable cash flows. In fact, such firms are not considered appropriate in 
terms of bank financing, too (Berger and Udell, 1998). These firms are quickly affected by crises as they are 
more likely to use equity financing than those with deep roots and high growth rates (Brown and Lee, 2019). 
Therefore, it can be said that the newly established companies were negatively affected financially by the crisis.  

The economic effects of the pandemic are like a systematic shock. In addition, due to its negative economic 
effects, it has made a greater impact than the previous different types of crisis. For example, the effects of the 
pandemic outpaced the recent 2008 economic crisis (Baker et al., 2020). Some peculiar features of the economic 
effects of the pandemic distinguish the pandemic from previous crises. Even though previous crises were 
global, their effects are more pronounced in certain regions or countries. It is generally observed that 
underdeveloped or developing countries are more affected by pre-pandemic crises. However, the economic 
effects of COVID-19 have been completely global and have also affected developed regions, especially the UK, 
USA, China and EU (Brown & Rocha, 2020; Howell et al., 2020). However, while the effects of pre-pandemic 
crises were more felt in major sectors or industries, COVID-19 affected almost all sectors and Industries 
financially.  

COVID - 19 has affected ‘dash for cash ' due to increased demand for liquidity in financial markets or the 
conversion of risky resources into cash and investments with little risk (Gros, 2020). The reflection of this 
development in the international market was the appreciation of the US dollar. As a matter of fact, the 
currencies of many countries have depreciated against the US dollar during 2020. For example, GBP traded at 
$ 1.15 on March 20. This is the lowest value for GBP against the US dollar since 1985 (Wojcik & Ioannou, 2020).  

Pandemic has an important feature that it has to prevent its possible financial effects. Since the epidemic is an 
internal crisis, its consequences are expected. Animal, farm or meat market crises have a structure that is 
affected by human relations and interventions in nature. Therefore, it has been stated by experts that the 
increasing travel movements are effective in spreading the pandemic all over the world in a very short time. 
However, given its Basics, the 2008 economic crisis is external and the spread of the crisis takes place through 
financial and economic connections. Therefore, as it is more difficult to prevent the spread of COVID-19 and 
similar crises, taking economic and financial measures from the period when the virus emerges can provide 
significant advantages (Wojcik & Ioannou, 2020). 

For COVID-19, it is essential to take some financial measures. So, how are these measures taken? The answer 
to this question is manifested in fiscal and monetary policies. Financial markets have had a significant impact, 
especially on the timing and size of economic policy interventions. Monetary policy measures provide 
assistance to the financial sector and, in some cases, non-financial sector or companies with quantitative 
expansion through large injections of liquidity. This mediation in helping the financial sector and the prices of 
its financial assets affects the policies of the central bank and reflects the close relations between central banks, 
financial market investors, central government and financial units (Engelen et al. 2011).  
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In this study, financial policies were examined in the context of fiscal and monetary policies. For this reason, 
it is believed that the study will contribute to the literature on financial policies during crisis periods. This 
study looked for answers to the following two research questions;  

Q1: What kind of financial policies have the European Union countries implemented regarding the tourism 
industry in the COVID-19 process? 

Q2: How is the relationship between these policies? 

3. Method

Qualitative research techniques and content analysis are used. Content analysis is a method in which a wide 
range of data is systematized with created categories. Categorization takes place within certain rules based on 
expert opinion and literature review. Content analysis is a method that refers to inferences and estimates that 
have an experimental and descriptive aspects. Basic and large-scale data are systematically simplified with the 
help of analysis. For content analysis, expectations in six basic categories must be met (Stemler, 2000; 
Krippendorff, 2004). The answers to the expectations in this study are given in Table 1. 

Table 1: Expectations from Content Analysis and Their Responses in the Study 
Expectation from Content Analysis    This Study 
What data will be analyzed? Weekly news contents between 5-12 March 2020 

How is the data defined? 
Fiscal and monetary policies implemented by the 
European Union countries during the COVID-19 
process 

What is the group where the data are collected? Both Fiscal policies and monetary policies 

What is the context in which to analyze the data? 
Defining relationships between determined themes 
(fiscal policy and monetary policy instruments) 

What are the limits of Analysis? 
Word cloud of codes, relationship scanners, 
relationship code map, and code interoperability model 

What is the aim of the results? 
Determining the financial policies implemented by EU 
countries for the tourism industry during the pandemic 
and relations between these policies 

The data obtained consists of the financial and monetary policies of the European Union countries for the 
tourism industry in the post-COVID-19 process. The data is from the current data of UNWTO (2020) on 
September 10, 2020. UNWTO was preferred because it included reports on the financial profit of all countries. 
Both fiscal policies and monetary policies data were obtained for all 27 European Union countries. The rapid 
spread of the epidemic has affected the tourism industry and its associated sub-sectors, which have a dynamic 
structure. Businesses serving in the field of Tourism faced a very serious financial crisis. The effective financial 
resources that states will receive to overcome this crisis have a significant impact. The current version of the 
MAXQDA qualitative analysis program was used to analyze Online data (Kuckartz & Radiker, 2019). 
MAXQDA is used to clarify ideas with the help of maps and to understand hypothetical relationships between 
categories and properties (Azzopardi and Nash, 2016). All data including the fiscal and monetary decisions 
that countries have implemented in the tourism industry during the COVID-19 process are included in the 
analysis. During the analysis process, a large pool of themes and codes were first created by the researchers, 
in which fiscal and monetary policy instruments were at the forefront. Later, as can be seen from Table 2, the 
codes were reduced by using literature and expert opinions. As a result of the literature review, a list of 
financial and monetary policy instruments affected by the crises was created. This list is then presented to 
experts. Experts have narrowed the list, taking into account the financial and monetary policies of tourism 
enterprises that may be affected by COVID-19. Thus, the codes given in Table 2 are obtained. The final theme 
list was encoded in the MAXQDA program, and in the continuation, the data obtained was transferred to the 
themes and codes to which they are associated in sentences, and the analysis was performed.  
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Table 2: Themes and Codes for Analysis 

Steps Themes CODES 

First 
Fiscal Policy, Monetary 
Policy 

Bank, Investment, Tax, employment, Interest, SME, Country, 
Subvention, Currency Loan, Liquidity, Customs 

Second 
Fiscal Policy, Monetary 
Policy 

Bank, Investment, Tax, employment, Interest, SME, Country, 
Subvention, Loan, Liquidity,  

For the study, September, 2020 was consciously selected as a requirement of the research strategy. Because the 
summer period is the most intense period of tourism movements for Europe. For this reason, more financial 
decisions were taken by states to reduce the effects of COVID-19, and data was obtained immediately after the 
summer period (September). In this way, support can be provided for both the solution of the problems of 
SMEs and the revival of tourism activities. By the first quarter of 2020, when COVID - 19 had spread almost 
all over the world, countries had to introduce flight and border bans. Towards the summer period, these bans 
were reopened, although not as before. Although the pandemic affected the whole world, the European Union 
was especially preferred for the study. Because the EU, as a union with a political and economic aspect at the 
forefront, provides support for the financial policies of the member states. This information shows that in the 
research plan of the study, special attention is paid to elements such as the research subject, the region and 
Time analyzed. The results of the analyses according to the research questions are reported in the findings 
section. 

4. Findings 

In the study, a database was created by examining the fiscal and monetary policies implemented by EU 
countries in the COVID-19 process related to the tourism industry. Codes and themes were first created by 
researchers. At the next stage, the theme and codes were narrowed as a result of expert opinions. At the first 
stage of the analysis, a word cloud was obtained, which is formed depending on the frequency of words 
passing through financial policies. In the second stage, a relationship map was created showing the 
relationships of the codes to provide a holistic perspective. In this context, the qualities of the lines on the map 
were evaluated and the relations between the codes and their reasons were interpreted. Within the scope of 
the analysis, the findings of each category are given in graphical form with the help of MAXQDA. 

Table 3. Frequency of Themes And Codes in Policies According to Content Analysis 

Themes / Codes Frequency Themes / Codes Frequency 
Fiscal Policies 294 Monetary Policies 194 
SME 99 Bank 105 
Country 84 Investment 10 
Subvention 203 Employment 46 
Loan 167 Interest 51 
Liquidity 117 Tax  83 

Table 3 contains information on the theme and frequency of passing codes in countries ' financial policies. 
Financial policies are more involved in financial decisions than monetary policies. However, government 
subsidies (aid) are the code with the largest frequency (203). The European Union offers support to reduce the 
impact of COVID-19 on tourism. It can be interpreted that these supports are mostly provided in the form of 
credit and liquidity. In addition, financial policies include important support for SMEs. In addition, it can be 
said that private and public Ministers support tourism with their interest rate reduction decisions in this 
process. However, public authorities have also provided significant support for tax and employment issues. 
From Table 3, it is clear that decisions about investment in financial policies (10) remain low. This finding is 
not surprising. Because the tourism supply has an inelastic character in short periods. Therefore, the pandemic 
does not have a long history, it is difficult to determine the effects of the crisis on investments, which are an 
important measure for tourism supply, in the short term and to see the support associated with it. In addition, 
because the pandemic caused a very sudden crisis, it caught existing operations unprepared. For this reason, 
public authorities are more supportive of the survival of existing businesses than of new investments.   
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Figure 1: Word Cloud Based on Analysis of Codes 

The word cloud, which forms the first stage of the data analysis process, is shown in Figure 1. In Figure 1, the 
size of the words is shaped according to the frequency of passing in the data, and the word in the center is the 
word with the largest frequency. In order to narrow down the words used in this study, the value of 50 as a 
frequency was determined as the lowest value and words with a frequency value above 50 were included in 
the word cloud. In the second stage, words (conjunctions, preposition, etc.) that are not related to financial 
policies and subject integrity extracted from the word cloud. According to the word cloud, loan has come to 
the fore as the most repeated word in financial policies. In fact, the concept of “credit”, which means the same 
as loans, is very often reflected in the word cloud. In addition, words that are directly related to financial 
policies such as tax, liquidity, employment, bank and interest are frequently repeated words. Furthermore, 
words such as SMEs, companies, fund, capital, business, tourism and travel came to the fore in financial 
policies. Based on this, it can be interpreted that the financial policies implemented by EU countries in relation 
to the tourism industry in the COVID-19 process are aimed at eliminating the problems of industry, sector or 
business. 

Relationship scanners for financial policies implemented in European Union countries during the COVID-19 
period are included in Figure 2. In the relationship browser, the use of codes created by the respective countries 
for policies implemented in the tourism industry is given. In this sense, the logic of the relationship browser 
is based on which fiscal or monetary policies are addressed together in policy decisions. In Figure 2, loans are 
also mentioned in 97 policies related to subsidies from financial policies. This relationship has come to the fore 
as the strongest relationship in the relationship browser. Along with this, liquidity is passed in 79 of the 
policies related to subsidies, and SME in 66. In addition, in financial policies, banks were most associated with 
credit (71) and liquidity (41). SME's is one of the most affected stakeholders in the crisis environment. It can 
be said that this is why the general code created for financial policies is associated with SMEs. As in many 
areas during the pandemic, employees in the tourism industry lost their jobs. It is understood from Figure 2 
that public support is provided in financial decisions related to employment.  
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Figure 2:  Code Matrix Browser (CMB) 

Although Figure 3 may seem complex, it is basically based on a simple logic. In inter-code relations, the 
evaluation according to the intensity of the relationship is given below the figure. The three-tier relationships 
is shown on the figure, while the low relationship is not specified. In short, Figure 3 reflects the transition 
between codes and, accordingly, the relationship of these codes to each other. 

 

Relationship Intensity (from Low to High) 

Figure 3: Conceptual Map (Code Map) 

According to the code map, the strongest relationships are between subvention and loan codes. The intensity 
of this relationship, given by long and short cut lines, was determined as 7/10. After that, the strongest 
relationships were between subvention-liquidity, subvention-SME, loan-liquidity and loan-bank. The 
intensity of these relationships, indicated by long dashed lines, is 5/10. It is indicated in inter-code relations, 
which are indicated by short dashes on the code map and give a third-level relationship (4/10). Relationships 
other than this are considered low and shown in straight lines.  
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Figure 4. Relationship Scanners for Codes 

Figure 4 shows model for Code relationship browsers. In this model, the two main themes that make up these 
codes are included, as well as the codes whose relationships were tested in the research. As expected, the most 
important finding reflected in Figure 4 is that a strong relationship between fiscal and monetary policy themes 
has been identified. The fiscal policies theme is most commonly associated with the subvention code. On the 
other hand, the monetary policies theme is most associated with the bank code. However, the theme of fiscal 
policy has been more and more strongly associated with codes than monetary policy.  

5. Discussion  

Countries have and continue to take various measures to mitigate the effects of COVID-19. In particular, 
strategies involving financial measures are being developed to reduce the negative effects of the pandemic on 
businesses. Because, as in many epidemic crises, there have been declines in the GDP of countries (Barro, et 
al., 2020). Reducing these declines and achieving economic success in the long term is possible with successful 
financial policies. As a matter of fact, a study conducted by Brainerd and Siegler (2003) on Spanish flu found 
that in areas where deaths were high, higher national income growth was achieved after the outbreak. In 
addition, in the same study, it is stated that this is a result in line with growth models in which the labor capital 
ratio falls.  

As the pandemic spread all over the world, travel movements were restricted and tourism activities came to 
a standstill. Thus, tourism enterprises that went to restrict their activities began to have cash problems and 
laid off their employees. It is expected that there will be reductions in the workforce after the outbreak. A 
similar problem was noted by Garret (2009) in the Spanish Flu of 1918. By providing financial support such as 
liquidity assistance, EU countries have contributed to the maintenance of employment and business activities 
during the pandemic period.  

It is important to maintain tourism activities during the pandemic period and to have support on issues such 
as interest and tax so that tourism enterprises, especially SMEs, can continue their activities. Here, important 
responsibilities fall on public banks and private banks. Correia et al. (1918) emphasizes that economic and 
financial performance can improve after the pandemic with intensive and stable practice of the banking sectors 
along with production.  

Despite financial assistance and incentives, tourism-related sub-sectors are suffering financially from the 
pandemic, and it seems that this will continue for some time (Polyzos, et al., 2020). At the household and SME 
level, some temporary benefits, such as incentive checks or salaries, have provided relief. For large companies, 
however, government interventions are required in the form of corporate aid, reminiscent of the 2008 
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economic crisis, which particularly severely affected the financial industry (Sharma & Nicolau, 2020). In 
particular, large hospitality and travel companies need to be financially supported (Li et al., 2020).  

The tourism industry and its associated sub-sectors are each negatively affected by restrictions due to the 
human-to-human contaminant nature of the pandemic (Reddy et al., 2020). The role of governments in fiscal 
and monetary decisions is critical to the recovery of these sectors. Rescue funds made in this context can help 
businesses succeed in combating the crisis (Fong et al., 2020). In this context, Yang, et al. (2020) argue that 
welfare policies that respond to the COVID-19 pandemic should be designed to provide financial support to 
all sectors, including tourism, healthcare and other public and private sectors, to ensure the balanced recovery 
of cities and regions affected by the pandemic. These evaluations prove that the fiscal and monetary supports 
subject to the study are appropriate steps. 

6. Conclusions and Implications 

Financial strategies are one of the key factors countries are making to reduce the impact of COVID-19 on the 
tourism industry. In this context, both fiscal and monetary policies are developed and implemented. The 
financial and monetary policies developed by European Union countries to reduce the impact of COVID-19 
on the tourism industry have strong relations with each other. Caldecott (2020) emphasizes that with post-
pandemic appropriate policies and financial recovery packages, COVID-19 can be ‘transition finance’ that 
serves UN Sustainable Development Goals.  

Countries provide some subsidies for the revival of the tourism industry in the COVID-19 process. In 
particular, SMEs are supported in a significant way so that they can maintain their assets. Brown et al. (2020) 
emphasize that policymakers and decision-makers need to make decisions that prevent the instant impact of 
such crises on SMEs. Short, medium and long term loans are provided for the revival of the sectors. In addition, 
support is provided to make employment sustainable, liquidity assistance is provided to eliminate cash 
shortages, especially in credit and employment support. Ersoy et al. (2020) state that the need for intermediate 
liquidity should be eliminated due to the fact that COVID-19 is a temporary crisis. In this way, in the long 
term, the financial effects of the crisis can be helped to be less. Policies are being developed to interest discount 
on companies for tax debts or to configure or defer on debts  

In addition to public support, some assistance related to the private sector is also available. In this sense, it is 
seen that private banks come to the fore. Private banks are restructuring the investment loans of companies 
and the loans that people need. Because during crises, the environment becomes challenging for entrepreneurs 
and consumers as uncertainty levels rise (McMullen and Shepherd, 2006; Packard et al., 2017; Conti et al., 
2019). In this sense, it is seen that some facilitating support is provided, especially interest rate cuts or 
postponements. Because of the pandemic, companies have suspended their activities and employees have lost 
a large proportion of their jobs, making the incentives provided by the private sector important. The summer 
holiday also to meet the needs of people in public or private banks, operating in the field of Tourism and to 
continue their activities even if at a minimum level of loans under favorable conditions provided for. 

In developed policies and strategies, financial instruments or organizations such as subsidies, loans, liquidity, 
small and medium-sized businesses and banks are heavily associated. Here, it has been found that SMEs are 
often associated with financial instruments such as Credit, Bank and liquidity. Because these businesses are 
the most disadvantaged in times of crisis (Doshi et al., 2018). Limited research on the impact of crises on SMEs 
(Herbane, 2013; Wishart, 2018) makes this study important. In addition, although they are not as dense as 
these, banks, taxes, small and medium-sized businesses, such as loans and subsidies also have a strong 
relationship.  

7. Limitations and Future Studies  

Although the study provided important and up-to-date information about financial support for the tourism 
industry during the COVID-19 pandemic, it can be said that there are some important limitations on the study. 
In studies on financial policies, quantitative studies using financial reports and official statistics of countries 
are generally carried out. Therefore, the use of qualitative research methods in this study can be stated as an 
important limitation. However, it is believed that this study will also contribute to the literature in terms of 
making a general assessment of the issue and revealing the relationship of the financial policies received with 
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each other. Despite the importance of this study in the context of its contribution to the literature, academic 
research can also be carried out in the future, which highlights the quantitative aspect of EU financial reports.  

Despite the current informative aspect of the study, the fact that only the EU has been examined can be 
expressed as an important constraint. As a matter of fact, the policies of different regions or the world in this 
regard are also important. Therefore, similar research can be done for other regions or the world in general. 
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Amaç – COVID-19 salgını yaşamın birçok alanını olumsuz etkilemekte ve salgına yönelik temel tedbir 
olan sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla çeşitli düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Bu 
tedbirlerin ötesinde, bireylerin sağlık ve güvenlik konusundaki endişelerini giderebilmek için 
çalıştıkları kurumlardan da birtakım beklentileri ortaya çıkmıştır. Örgütler bu beklentilere karşılık 
vermek ve mevcut işgücünü korumak adına birtakım düzenlemelerde bulunmaktadır. Bu 
düzenlemelere bağlı olarak çalışanların bir kısmı evden çalışma sistemine geçerken bir kısmı da iş 
yerlerine gitmeye devam etmektedir. Bireylerin hayatında önemli bir yer tutan iş yaşamındaki bu 
düzenlemeler, iş dışı faaliyetlerini ve örgüte yönelik tutumlarını etkileyebilmektedir. Bu doğrultuda 
mevcut araştırmada salgın sürecinde evden çalışmanın işten ayrılma niyeti ile ilişkisini ve algılanan 
iş yaşamı kalitesinin bu ilişkiye aracılık edip etmediğini incelemek amaçlanmıştır.  

Yöntem – Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri, kartopu örnekleme 
yöntemiyle ulaşılabilen ve çevrimiçi ankete katılım gösteren 292 beyaz yakalı çalışandan elde 
edilmiştir. Veri toplama araçları, evden çalışmaya ilişkin bilginin de alındığı Demografik Bilgi Formu, 
İş Yaşamı Kalitesi Ölçeği ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği’nden oluşmaktadır. Veriler SPSS 21 
paketinde korelasyon ve çoklu hiyerarşik doğrusal medyatör regresyon analizi ile analiz edilmiştir.  

Bulgular – Yürütülen çoklu hiyerarşik doğrusal medyatör regresyon analizi sonucunda salgın 
sürecinde evden çalışma ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü ilişki olduğu ve algılanan iş 
yaşamı kalitesinin bu ilişkiye tam aracılık ettiği görülmüştür.  

Tartışma – Evden çalışma düzenlemesinin, bireylerin salgın sürecinde ortaya çıkan sağlık, güvenlik 
ve ekonomi konularındaki temel ihtiyaçlarına cevap verdiği görünmektedir ve bu nedenle bireyler 
mevcut organizasyonlarında çalışmaya devam etmek istemektedir. Salgın sonrası süreçte evden 
çalışma sisteminin faydalarını korumak için bu sistemin bireylerin beklentileri ile örtüşmesine dikkat 
edilmelidir. 
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Purpose – The COVID-19 outbreak has a negative impact on many areas of life, so various measures 
are taken to ensure social isolation. Beyond these measures, some expectations of employees have 
emerged from their organizations to overcome their concerns about health and safety. Organizations 
make some arrangements to meet these expectations and protect the existing workforce. While some 
of the employees continue to go to workplaces, some of them have started to work from home due to 
arrangements. The aim of the current study is to investigate the relationship between working from 
home (WFH) during the outbreak and the intention to leave and the mediator role of perceived quality 
of work life in this relation. 

Design/methodology/approach – The relational scanning method was used in the research. Snowball 
sampling method was used to reach the participants and data were obtained from 292 white collar 
employees who answered the online survey. Data collection tools consist of the Demographic 
Information Form which contains information about working from home, Quality of Work Life Scale 
and Intention to Turnover Scale. It was evaluated by correlation and multiple hierarchical linear 
mediator regression analysis in the SPSS 21 package. 
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 Findings – The multiple hierarchical linear mediator regression analysis indicated that WFH in the 
outbreak process had a negative relationship with the intention to leave and perceived quality of work 
life mediated this relationship.  

Discussion – WFH seems to respond to basic needs of individuals in health, safety and economy 
issues during the outbreak and thus they want to continue working in their current organizations. In 
order to protect the benefits of WFH in the post-outbreak process, attention should be paid to match 
this system with the expectations of individuals. 

 

1. GİRİŞ 

Çin’de başlayan Koronavirüs (COVID-19) salgını, farklı ülkelerde yaşayan çok sayıda insanı etkileyerek 
dünya üzerinde yayılınca pandemi olarak ilan edilmiştir (World Health Organization [WHO], 2020a). Bu 
süreçte virüsün temel yayılım yolunun kişiler arası temas olduğu göz önüne alınarak (Centers for Disease 
Control and Prevention [CDC], 2020), salgını kontrol altına alabilmek ve bireyleri korumak amacıyla temel 
tedbir olarak sosyal izolasyon önerilmektedir (WHO, 2020b). Salgın sürecinde yalnızca devlet kurumları değil 
özel kurumlar da aldıkları kararlarla hem çalışan sağlığını korumada hem de salgının ekonomik ve sosyal 
etkilerini azaltmada rol oynayabilmektedir (Homeland Security Council, 2006: 166). Salgın sürecinin çalışanlar 
ve örgütler açısından etkileri incelendiğinde, çalışmaya devam eden bireyler enfeksiyon kaptığı veya enfekte 
bir aile üyesine bakım verdiği için iş yerindeki üretkenliklerinin azalabildiği görülmektedir. Ayrıca iş 
ortamında enfeksiyonun yayılma riski nedeniyle iş arkadaşlarının da üretkenliği düşebilmekte, müşteriler bu 
kişilerle temas kurmaktan korktuğu için ticari kayıplar yaşanabilmekte ve işletme açısından değerli kişiler 
kaybedilebilmektedir (Farnham, 1994: 313-315). Kişilerin hasta olması, ulaşım sisteminin aksaması ve kişinin 
iş yerinden eve virüs taşıma riski gibi faktörler bireylerin bu süreçte iş yerine giderek çalışabilmelerini 
olumsuz etkilemektedir (Ives vd., 2009: 62). Mevcut salgın sürecinde iş yerlerinde yapılması gerekenlere 
yönelik Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2020c: 1-2) ve İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi (OSHA, 2020: 11) tarafından 
hazırlanan raporlarda sosyal izolasyonu sağlayabilmek amacıyla esnek çalışma saatleri ve alanlarına yönelik 
düzenlemeler yapılması gerektiği bildirilmektedir. Bu sayede çalışanlar arasındaki fiziksel mesafenin artması 
ve çalışanların ailelerindeki hasta bireylere bakım sağlayabilmesi amaçlanmaktadır.  

Esnek çalışma düzenlemeleri salgın koşulları nedeniyle gereklilik haline gelmişken, örgütsel açıdan da fayda 
sağlayabilir. Günümüzde temel örgütsel hedeflerden biri rekabet ortamında yetenekli çalışanlarını 
kaybetmemektir. Esnek çalışma düzenlemelerinden biri olan ve salgın döneminde yaygın bir şekilde 
kullanılan evden çalışma uygulaması, çalışanların ihtiyaçlarını karşılamasına olanak sağlayarak elde 
tutulmalarına katkı sağlayabilir. Bu bağlamda mevcut araştırmanın amacı salgın döneminde evden çalışma, 
algılanan iş yaşamı kalitesi ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri incelemektir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Evden Çalışma 

Esnek çalışma düzenlemeleri, kişilere çalışabilecekleri yer ve zaman konusunda belirli bir ölçüde değişiklik 
yapabilme imkânı sağlayan örgütsel politika ve uygulamalardır (Lewis, 2003: 1). Alternatif seçeneklerin 
varlığının, herkese uyabilecek tek bir yaklaşımdan daha iyi olacağı; bu sayede çalışma programının özel 
ihtiyaçlara göre uyarlanabileceği düşünülmektedir (Apgar, 1998: 122). Bu uygulamalar arasında kısmi 
zamanlı çalışma, uzaktan çalışma, evden çalışma, iş paylaşımı, sıkıştırılmış çalışma haftası gibi farklı türler 
bulunmaktadır (Çelenk ve Atmaca, 2010: 188). Mevcut salgın sürecinin öncesinde de küresel rekabet ve 
telekomünikasyon alanındaki gelişmeler sonucunda geleneksel iş yapısında birtakım değişiklikler gerekli hale 
gelmiştir. Kurumlar, bu değişen ortam ve koşullara uyum sağlayabilmek için geleneksel olmayan iş 
yöntemlerini benimseyerek proaktif davranmaya özen göstermektedir (İşcan ve Naktiyok, 2005: 52). Bu 
uygulamaları benimseme noktasında yöneticilerin temel motivasyonu maliyetleri azaltmak, üretkenliği 
artırmak ve çalışanları elde tutmaktır (Apgar, 1998: 121-122). Kriz dönemlerinde ise bu iş-yaşam 
düzenlemeleri, kurumsal baskılara reaksiyon olarak veya ekonomik faydası maliyetlerinden daha fazla 
olduğu ve bunun bir sosyal sorumluluk olduğuna inanıldığı için işletmeler tarafından gerçekleştirmektedir 
(Been, den Dulk ve van der Lippe, 2016: 58). Çalışanlar açısından bakıldığında çift kariyerli ve tek ebeveynli 
hanelerin artış göstermesi nedeniyle bireylerin daha yoğun aile talepleriyle karşılaşması ve ayrıca bireylerin 
boş zaman aktivitelerine katılım ve konum kısıtlaması olmadan çalışma konusunda daha talepkâr olması gibi 
faktörlerin bu yaygınlığı teşvik ettiği görülmektedir (Golden, 2009: 242). 
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Esnek çalışma düzenlemeleri hem işletmelere hem de çalışanlara avantaj sağlayan kazan-kazan stratejileridir 
(Avcı ve Yavuz, 2020: 40). Bu düzenlemelerinin işgücü maliyetini (Çelenk ve Atmaca, 2010: 199) ve işe 
devamsızlığı (Possenriede, Hassink ve Plantenga, 2014: 15; Stavrou, 2005: 935) azaltırken; örgütsel 
performansı (Stavrou, 2005: 935), bağlılığı (Choo, Desa ve Asaari, 2016: 31) ve rekabet gücünü (Çelenk ve 
Atmaca, 2010: 199) artırdığı ve örgütün piyasada cazip algılanmasını sağladığı (Yavuz, 1995: 29) bulunmuştur. 
Ayrıca çalışanlar için iş-aile çatışmasını (Choo vd., 2016: 31), iş stresini (Gajendran ve Harrison, 2007: 1533) ve 
tükenmeyi (Sardeshmukh, Sharma ve Golden, 2012: 202) azaltırken; iş tatminini (Gajendran ve Harrison, 2007: 
1533; McNall, Masuda ve Nicklin, 2009: 75) ve bireysel performansı (Gajendran ve Harrison, 2007: 1533; 
Kossek, Lautsch ve Eaton, 2006: 361) artırdığı bulunmuştur. Yapılan araştırmalarda çoğunlukla esnek çalışma 
uygulamalarının olumlu etkilerde bulunacağı öne sürülmüş ve elde edilen sonuçlara göre bu varsayımlar 
desteklenmiş olsa da işe tutkunluğun azalması (Sardeshmukh vd., 2012: 202), daha fazla stres yaşanması (Song 
ve Gao, 2020: 2660), aile sorumlulukların artması ve iş ve aile arasındaki sınırın bulanıklaşması (Sardeshmukh 
vd., 2012: 202) ve dolayısıyla iş-aile çatışmasının artması (Sarbu, 2018) gibi aksi yönde sonuçlarının da 
olabileceği tespit edilmiştir. 

Esnek çalışma düzenlemeleri arasında yaygın olarak kullanılanlar zamansal ve mekânsal açıdan esneklik 
sağlayanlardır. Uzaktan veya evden çalışma, işin yürütüldüğü yer nedeniyle mekânsal esnekliği ifade eder; 
bununla birlikte zamansal esneklik de sağlayabilir (Shockley ve Allen, 2007: 480). Modern dönemde bilgi ve 
iletişim teknolojileri, çalışanların bu şekilde geleneksel iş yerlerinin dışında çalışabilmesine olanak sağlamıştır 
(Hotopp, 2002: 311). Uzaktan çalışma, evden çalışmayı da içermekte fakat daha geniş anlamda merkez ofis 
dışındaki çeşitli lokasyonlardan çalışmayı içermektedir (Allen, Golden, Shockley, 2015: 42-43). Evden çalışma, 
esnek uygulamalar içinde en esneği olarak ifade edilmektedir (Sennett, 2010: 61). Birçok beyaz yakalı mesleğin 
evden de gerçekleştirilebilir olması (Shamir ve Salomon, 1985: 455), bu uygulamanın modern hayatın içine 
yerleşmesini sağlamıştır (Van der Lippe ve Lippényi, 2020: 384). Bakıldığında giderek yaygınlaşan evden 
çalışma uygulaması, mekan ve zaman sınırlarını ortadan kaldırarak bireylere kişisel ve ailevi ihtiyaçları 
doğrultusunda iş günlerini düzenleme imkânı sağlaması (Yavuz, 1995: 21), iş ve aile yaşamını kaynaştırması 
(Osnowitz, 2005: 99), ulaşım, öğle yemeği ve iş kıyafetleri gibi masrafları azaltması (İşcan ve Naktiyok, 2005: 
53), işe gidip gelme süresini ortadan kaldırması ve stresin daha az olduğu bir çalışma ortamı sunması (Lazar, 
Osoian ve Ratiu, 2010: 204), işin yarattığı yıpranma ve tükenmeyi azaltması (Bloom, Liang, Roberts ve Ying, 
2015: 200), yeni kariyer fırsatları sağlaması (Reilly, 2001: 69) ve bireyleri daha memnun ve üretken kılması 
(Sturgeon, 1996: 27) gibi nedenlerle çalışan bireyler açısından avantaj sağlamakta ve talep edilmektedir.  

Evden çalışma uygulamasının başarılı olması ve öne sürülen faydaları sağlaması çeşitli özelliklere bağlıdır. 
Çalışan ve yöneticisinin bu uygulama konusunda hevesli olması, çalışma programı üzerinde uzlaşılmış olması 
ve belirli düzeyde özerklik sunulmuş olması, çalışanın özdisiplin gibi uygun kişilik özelliklerine sahip olması 
ve ev ortamının da gürültü gibi çevresel özellikler açısından uygun koşullara sahip olması uygulamanın 
başarıya ulaşmasında etkilidir (Hobbs ve Armstrong, 1998: 369). Ayrıca bireylerin iş ve ev alanlarını 
birbirinden ayırabilme yeteneği de esnek uygulamaları nasıl deneyimleyeceğini etkiler (Kossek vd., 2006: 361). 
Ancak mevcut pandemi döneminde evden çalışma sistemine geçen birçok kurum ve çalışan, bu geçişi plan 
dahilinde olmadan öneriler ve kısıtlamalar nedeniyle mecburi olarak gerçekleştirmiştir. Diğer yandan, evden 
çalışma sistemine geçmeden geleneksel çalışma sistemlerini sürdüren veya iş süreçlerini tamamen durduran 
kurumlar da bulunmaktadır. Mevcut COVID-19 salgın sürecinde yürütülen bir araştırmada evden çalışma 
uygulamasının çalışmayı bırakmaya kıyasla daha avantajlı olduğu görülmüş; evden çalışmaya devam edenler 
çalışmayı bırakanlara kıyasla daha iyi psikolojik sağlık durumu bildirmişlerdir (Zhang, Wang, Rauch ve Wei, 
2020: 3). Tüm bu sonuçlar, önceden işletmelere değer katan yardımcı bir uygulamayken salgın sürecinde 
gereklilik haline gelen evden çalışma uygulamasının bireylerin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayarak 
örgüte yönelik tutumlarını etkileyebileceğini göstermektedir. 

2.2. İş Yaşamı Kalitesi 

Çalışma koşulları ve iş yapıları bireylerin fiziksel, sosyal ve psikolojik iyi oluşunu belirlemekte ve diğer yaşam 
alanlarındaki tutum ve davranışlarını da etkilemektedir (Near, Rice ve Hunt, 1980: 420; Sinha, 2012: 32). 
Çünkü çalışanlar örgütlere bir dizi ihtiyaç kümesi getirir ve örgütsel üyelikleri aracılığıyla bu ihtiyaçlarını 
karşılamayı hedefler (Efraty ve Sirgy, 1990: 32). İş yaşamının kalitesine ilişkin yapılan tanımlamaların bu 
ihtiyaçlara ilişkin olduğu ancak birbirinden farklılaştığı görülür. Bu tanımlamalara göre iş yaşamı kalitesi, bir 
kuruluşun, çalışanların ihtiyaçlarına cevap verdiği bir süreci (Nanjundeswaraswamy ve Swamy, 2013: 202) 
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veya uygun iş ve yaşam koşullarını ve çevresini ifade eder (Huang, Lawler ve Lei, 2007: 737). Diğer bir tanıma 
göre, bireylerin işleri sayesinde elde ettiği kaynaklar, aktiviteler ve sonuçlar aracılığıyla çeşitli ihtiyaçlarını 
doyurması iş yaşamı kalitesi olarak adlandırılmaktadır (Sirgy, Efraty, Siegel ve Lee, 2001: 242). İş yaşamı 
kalitesinin özünde, bireyleri karar verme süreçlerine dahil ederek, onlara çalışma ortamını etkileyebilme 
fırsatının sunulması ve ihtiyaçlarını karşılama esnekliğine sahip olmaları yer alır (Kiernan ve Knutson, 1990: 
103-104). Aslında iş yaşamının kalitesi, işin tüm yönlerine dair çalışanın öznel psikolojik deneyimi olarak 
kavramsallaştırılır (Rintala & Suolanen, 2005: 55). Sözü edilen tüm bu yönleriyle, çalışma yaşamı kalitesinin 
bireyin psikolojik, sosyal ve ekonomik iyi oluşu üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır (Kalleberg ve Vaisey, 
2005: 431). Bu nedenle, iş yeri sayesinde bireylerin sadece işlerinden değil iş dışındaki alanlardan ve yaşamın 
bütününden tatmin olmasını; kişisel mutluluk ve öznel iyi oluş haline sahip olmasını da içerir (Sirgy vd., 2001: 
242).  

İş yaşamının kalitesini etkileyen temel ihtiyaçlar sağlık ve güvenlik ihtiyaçları, ekonomik ve ailevi ihtiyaçlar, 
sosyal ihtiyaçlar, saygınlık ihtiyaçları, kendini gerçekleştirme ihtiyaçları, bilgi ihtiyaçları ve estetik ihtiyaçlar 
olarak kategorize edilebilir (Sirgy vd., 2001: 246-247). Bu ihtiyaçların karşılanması için işlerin farklı yönlerine 
odaklanılmaktadır. Ancak iş yaşamı kalitesini anlamak için farklı faktörleri hesaba katan çok boyutlu bir 
yaklaşım gerekmektedir (Kalleberg ve Vaisey, 2005: 431-432). Bu doğrultuda literatürde ele alınan faktörler 
çalışma ortamı, örgüt kültürü ve iklimi, ilişki ve iş birliği, eğitim ve geliştirme, ücret ve ödüller, olanaklar, iş 
tatmini ve iş güvenliği, çalışma özerkliği ve kaynakların yeterliliği olarak bir araya getirilmiştir 
(Nanjundeswaraswamy ve Swamy, 2013: 207). İş yaşamının kalitesi, bu çeşitli boyutların ayrı ayrı 
değerlendirilerek birleştirilmesi veya işin tüm yönleri göz önünde bulundurularak bir bütün olarak 
değerlendirilmesi ile ölçülmektedir (Kalleberg ve Vaisey, 2005: 432). 

İş yaşamı kalitesinin sonuçları incelendiğinde örgütsel tutumlarda iyileşmeye katkı sağladığı görülmektedir. 
Bireylerin algıladıkları iş yaşamı kalitesi artınca iş memnuniyeti (Efraty ve Sirgy, 1990: 43-44; Turunç, Tabak, 
Şeşen ve Türkyılmaz, 2010), algılanan örgütsel destek (Yılmaz ve Tanrıverdi, 2017: 100), örgüt ile özdeşleşme 
(Efraty ve Sirgy, 1990: 43-44), motivasyon (Öztürk Çiftci ve Parlak, 2019: 705) ve örgütsel bağlılıkları da 
artmaktadır (Altay ve Turunç, 2018: 216; Çakır, Doğantan ve Bayar, 2018:353; Erdem, 2010: 529-530). Ayrıca 
çalışanlar üzerindeki bu etkileri nedeniyle örgütsel harcamaları da azaltır (Horst, Broday, Bondarick, Serpe ve 
Pilatti, 2014: 93). Diğer yandan, iş yaşamı kalitesindeki artış iş stresini (Turunç vd., 2010: 127), işe devamsızlığı 
(Demir, 2011: 462) ve örgütsel sinizmi azaltmaktadır (Yıldırım ve Ceyhan, 2020: 1180). 

2.3. İşten Ayrılma Eğilimi 

Bir örgütün uzun süreli sağlığı ve başarısı, yetenekli çalışanlarını elde tutabilmesine bağlıdır. Müşterilerin ve 
çalışma arkadaşlarının memnuniyetinin sağlanması, örgütün istenilen performans düzeyine erişmesi ve 
yedekleme planlamalarının başarılı olması bu sayede gerçekleşir (Das ve Baruah, 2013: 8). Ayrıca giderek 
yükselen rekabet koşullarında örgütleri birbirinden farklılaştıran temel kaynak bu yetenekli çalışanlardır. 
Örgütler rekabet ortamında çalışanlarının uzmanlığına güvenirken, diğer örgütler de avantaj elde etmek için 
bu çalışanları cezbetmeye çalışmaktadır. Bu ortamda çalışan devir hızı oldukça yükselmiş ve çalışanları elde 
tutmak yöneticilerin temel endişe kaynaklarından biri olmuştur (Samuel ve Chipunza, 2009: 410). 

Çalışanların işlerinden ayrılması örgütler açısından kayıplara ve istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir. 
Personellerin seçilmesi ve yetiştirilmesi sürecinde zaman, para ve personel kaynağını kullanan örgütler, 
yaptıkları yatırımı ve dolayısıyla çalışanlarını kaybetmek istememektedir (Altay ve Turunç, 2018: 193). 
Yapılan yatırımların haricinde, çalışanların ayrılmasından sonra da önemli maliyetler ortaya çıkar. 
Çalışanların işten ayrılması, genellikle o örgütteki deneyimleri sayesinde kazandıkları değerli bilgi ve 
uzmanlığın ve ayrıca müşterilerle kurdukları yakın ilişkilerin kaybedilmesi anlamına gelir. Ayrıca çıkış 
mülakatlarının gerçekleştirilmesi için kullanılan kaynaklar, işten ayrılan personelin boşluğunu doldurması 
istenen geçici işçilere veya fazla mesai yapmak durumunda kalan diğer çalışanlara yapılan ödemeler, yeni işe 
alım sürecinde reklam, görüşme ve seçim aşamalarında harcanan kaynaklar ve yeni alınan çalışanın eğitimi 
için yapılan harcamalar da örgütlere yeni maliyetler yaratır (Mitchell, Holtom ve Lee, 2001: 96). 

Yetenekli çalışanların örgütler açısından önemi ve bu çalışanların kaybının yarattığı maliyet nedeniyle işten 
ayrılma konusu yoğun şekilde incelenmiş ve bu araştırmalarda çoğunlukla işten ayrılma niyeti üzerinde 
durulmuştur. İşten ayrılma, bireyin belirli bir kurumdaki istihdamının sona ermesini; işten ayrılma niyeti ise 
o kurumdan ayrılma konusunda bilinçli bir şekilde isteklilik halini ifade eder (Tett ve Meyer, 1993: 262). 
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Yapılan metaanaliz çalışmaları, işten ayrılma niyetinin işten ayrılma davranışının en güçlü yordayıcısı 
olduğunu ortaya koymuştur (Griffeth, Hom ve Gaertner, 2000; 480; Hom, Caranikas-Walker, Prussia ve 
Griffeth, 1992: 896). İş tatmini ve bağlılık gibi tutumlar, işten ayrılma sürecinde etkili olan örgütsel tutumlar 
iken (Cotton ve Tuttle, 1986: 60; Meyer, Stanley, Herscovitch ve Topolnytsky, 2002: 36; Tett ve Meyer, 1993: 
279), işten ayrılma niyetinin tutumlar ve işten ayrılma davranışı arasındaki ilişkiye aracılık ettiği kabul edilir 
(Glissmeyer, Bishop ve Fass, 2008: 460). İşten ayrılma niyeti psikolojik, bilişsel ve davranışsal olarak üç 
bileşenden oluşan çok aşamalı bir süreçtir. Örgütlerin veya işlerin olumsuz yönlerine gösterilen psikolojik 
yanıtlar, çalışanların geri çekilme reaksiyonları tetikler ve böylece işten ayrılma reaksiyonunun başlangıç 
noktasını oluşturur. Devamında beliren bilişsel bileşen ise işten ayrılma niyetinin özünü oluşturur. İşten 
ayrılma niyeti, davranışın gerçekleşmesi öncesindeki son bilişsel adımdır.  Son aşamadaki davranışsal bileşen 
ise mevcut işten geri çekilmeyi ve iş arayışı gibi gelecekteki fırsatlara yönelik eylemler sergilemeyi içerir 
(Takase, 2010: 4-5). 

İşten ayrılma ile ilgili yapılan araştırmalarda çoğunlukla işten ayrılma niyetinin öncülleri üzerinde 
durulmuştur. Bu öncüller örgütle ilgili, işle ilgili, çalışanla ilgili ve dışsal faktörler olabilir (Takase, 2010: 6-7). 
Yapılan araştırmalar gözden geçirildiğinde ödemeler, ödüller ve tanınma, terfi ve büyüme fırsatı, kararlara 
katılım, iş ve yaşam dengesi, çalışma ortamı, eğitim ve gelişim, liderlik ve iş güvenliği faktörleri çalışan 
tatmininin sağlanmasını ve elde tutulmasını etkileyen faktörler olarak belirlenmiştir (Das ve Baruah, 2013: 10-
12). Bunlara ilave olarak zorlayıcı ve ilgi çekici bir iş olması ve yenilikçi düşünme özgürlüğünün bulunması 
da çalışanlarda içsel motivasyon yaratarak elde tutulmalarına katkı sağlar (Samuel ve Chipunza, 2009: 413).  

2.4. Evden Çalışma, İş Yaşamı Kalitesi ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişkiler 

Artan rekabet koşulları göz önüne alındığında, örgütler çalışanların ihtiyaçlarına yanıt veren insan kaynakları 
uygulamalarını benimsemek durumundadır. Bu nedenle, çalışanlar için gittikçe önemli hale gelen iş ve iş dışı 
yaşam arasında denge ihtiyacının karşılanması amacıyla örgütler tarafından esnek çalışma olanaklarının 
sunulması gerekmektedir (Doğrul ve Tekeli, 2010: 13). Bilgi teknolojilerinde yaşanan ilerleme sayesinde 
meydana gelen iş yapma süreçlerindeki bu değişiklikler, bireylerin genel yaşam tarzlarına da yansımaktadır. 
Evden veya uzaktan çalışma uygulamaları bireylerin işe hazırlık, işe gidiş ve işten dönüş için harcadığı 
sürelerin ortadan kalkmasını sağlamakta; trafik ve olumsuz hava koşullarına maruz kalmanın önüne 
geçmekte ve bu süreçlerde yaşadıkları stresi azaltmaktadır (Aksoy, 2012: 402-404). Ayrıca evden çalışma, 
bireylerin işle ilgili görevleri bireysel ihtiyaç ve isteklerini karşılayacak şekilde organize edebilmelerine olanak 
sağlar (Golden, 2009: 244). Bu yönleri nedeniyle uzaktan çalışmanın iş yaşamı kalitesi üzerinde pozitif 
etkisinin olduğu bulunmuştur (Azarbouyeh ve Naini, 2014: 1065-1066). Özellikle salgın sürecinde temel 
düzeydeki sağlık ve güvenlik ihtiyacı ile ekonomik ve ailevi ihtiyaçların ağır bastığı göz önüne alındığında, 
evden çalışma sisteminin bu ihtiyaçların karşılanması için avantaj yaratması ve algılanan iş yaşamı kalitesini 
artırması beklenmektedir.  

Öne sürülen tüm avantajlarına rağmen, esnek çalışma düzenlemelerinin işten ayrılma niyeti üzerindeki 
etkisine ilişkin sonuçlar tutarsızdır. Bazı araştırmalarda (Gajendran ve Harrison, 2007: 1533; McNall vd., 2009: 
75) bu düzenlemelerin işten ayırma niyetini azalttığını bulunmuştur ancak bir diğer araştırmada (Kossek vd., 
2006: 361) aralarında anlamlı ilişki olmadığı görülmüştür. Bu farklılıkların bireylerin esneklik düzenlemelerini 
nasıl deneyimlediğine ve bu düzenlemeler sayesinde neler elde ettiğine bağlı olduğu düşünülmektedir. 
Bununla birlikte, evden çalışma düzeninin mevcut salgın döneminde herkes için beliren temel ihtiyaçlara 
karşılık vereceği düşünüldüğünden genel bir avantaj yaratması beklenmektedir. Ayrıca karşılılık ilkesi 
gereğince (Cropanzano ve Mitchell, 2005: 878), örgütler bireylerin ihtiyaçlarını doyurmalarını sağlayınca bir 
karşılık bulmaktadır. İşe ve örgüte yönelik tutumlar üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle, iş yaşamı 
kalitesindeki yükselişin tutarlı bir şekilde bireylerin işten ayrılma niyetini azalttığı bulunmuştur (Altay ve 
Turunç, 2018: 216; Demir, 2011: 462; Işık ve Başar, 2019: 1084; Turunç vd., 2010: 127; Yıldırım ve Ceyhan, 2020: 
1180). Tüm bu nedenlerle salgın döneminde evden çalışan bireylerin, iş yerine gitmeye devam edenlere 
kıyasla daha yüksek iş yaşamı kalitesi algılaması ve devamında daha düşük işten ayrılma eğilimi göstermesi 
beklenmektedir. Bu beklentilere dayalı olarak mevcut araştırmanın hipotezi aşağıdaki şekilde 
oluşturulmuştur: 

Hipotez: Salgın sürecinde evden çalışma ile işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişkide algılanan iş yaşamı kalitesi aracı rol 
oynar. 
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3. YÖNTEM 

3.1. Araştırma Modeli 

Araştırmanın amacı çalışanların salgın sürecinde evden çalışması ile işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişkide 
algılanan iş yaşamı kalitesinin aracı rolünün sınanmasıdır. Bu amaçla oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de 
gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın modeli 

3.2. Evren ve Örneklem 

Mevcut araştırmanın COVID-19 salgını sürecinde evden veya iş yerlerine giderek çalışmaya devam eden 
beyaz yakalı çalışanlar ile yürütülmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul’da beyaz yakalı olarak 
çalışan bireyler oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, kartopu örnekleme yöntemi ile ulaşılabilen 171’i kadın 
(%58.6) ve 121’i erkek (%41.4) olmak üzere toplam 292 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu 
katılımcıların 135’i (%46.2) salgın öncesinde olduğu gibi iş yerinde çalışmaya devam ederken, 157’si (%53.8) 
bu süreçte evden çalışma sistemine geçmiştir. Eğitim düzeyleri incelendiğinde büyük çoğunluğunun lisans 
(182 kişi, %62.3) ve yüksek lisans (65 kişi, %22.3) mezunu olduğu; diğerleri arasında 11 lise (%3.8), 23 ön lisans 
(%7.8) ve 11 doktora (%3.8) mezunu bulunduğu tespit edilmiştir. Medeni durumları açısından 79’u (%27.1) 
evli ve 213’ü (%72.9) bekar olduğunu bildirmiş ve ortalama yaşları 29.4 olarak bulunmuştur. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Bilgilendirilmiş Onam ve Demografik Bilgi Formu: Soru formunun ilk sayfasında çalışmanın amacına ve içeriğine 
ilişkin bilgilendirilmiş onam formu sunulmuştur. Bu formun devamında yer alan demografik bilgi kısmında 
ise cinsiyet, meslek, kurumda çalışma süresine ilişkin sorular yer almaktadır. 

Evden Çalışma Durumu: Bireylere çalıştıkları kurumlar tarafından COVID-19 salgını sürecinde evden çalışma 
imkânı tanınıp tanınmadığına ilişkin bilgi, demografik sorular sonrasında yer alan tek soru ile elde edilmiştir. 

İş Yaşamı Kalitesi Ölçeği: Bireylerin iş yaşamı kalitesini sağlık ve güvenlik, ekonomik ve aile, sosyal, saygınlık, 
kendini gerçekleştirme, bilgi ve estetik ihtiyaçlarının tatmini kapsamında değerlendirmek üzere Sirgy ve 
arkadaşları (2001: 241-302) tarafından geliştirilen ölçek 16 soruyu içermektedir. Sorular, “1” (Kesinlikle yanlış) 
ile “7” (Kesinlikle doğru) arasında değişen 7’li likert tipi skalada değerlendirilmektedir. Ölçekten alınan 
toplam puanın artması iş yaşamı kalitesinin yüksekliğine işaret etmektedir. Bu orijinal ölçeğin güvenirlik 
katsayısı .78 olarak bildirilmiştir. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması Özdemir (2017: 42-50) tarafından yapılmış ve 
iç tutarlılık katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Mevcut çalışmada iş yaşamı kalitesi toplam puan üzerinden 
analiz edilmiş ve .92 Cronbach alpha katsayısı saptanmıştır.  

İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği: Çalışanların işten ayrılma niyetlerini ölçmek amacıyla Rosin ve Korabik (1991: 
330) tarafından geliştirilen İşten Ayrılma Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Tanrıöver (2005: 
61-65) tarafından yapılmış ve güvenirlik katsayısı .93 olarak bildirilmiştir. Ölçekte toplamda 4 madde yer 
almakta ve bu maddelerin puanlanması “1” (Hiç katılmıyorum) ile “5” (Tamamen katılıyorum) arasında 
değişen 5’li likert tipi skalada yapılmaktadır. Ölçeğin son maddesi ters kodlanmakta ve ölçekten alınan yüksek 

İşten ayrılma eğilimi 
 

Algılanan iş yaşamı 
kalitesi 

 

Salgın sürecinde 
evden çalışma 
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puan, işten ayrılma niyetinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Mevcut çalışma kapsamında ölçeğin iç 
tutarlılık katsayısı .82 olarak tespit edilmiştir. 

3.4. İşlem 

Sosyal izolasyon önlemi nedeniyle mevcut araştırmanın yüz yüze etkileşimde bulunmadan gerçekleştirilmesi 
kararlaştırılmış ve bu nedenle veriler internet aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmanın etik izni İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden alınmıştır. Veri toplama döneminde sokağa çıkma kısıtlamaları 
kaldırılmış, örgütlerin belirledikleri politikalara bağlı olarak çalışanlar ya evden ya da ofise giderek çalışmaya 
devam etmektedir. Kartopu örnekleme yöntemi ile ulaşılabilen kişilere katılımın gönüllülük esasına 
dayandığı, kimlik bilgilerinin istenmediği ve soruları yanıtlamanın yaklaşık 10 dakika süreceği ifade 
edilmiştir. Katılmaya gönüllü olan kişilere online soru formuna ilişkin bağlantı linki gönderilmiştir. Verilerin 
toplanması yaklaşık 3 hafta sürmüştür. 

3.5. Verilerin Analizi 

Araştırmada kullanılan ölçüm araçlarının güvenirliğini test etmek amacıyla her bir ölçeğin Cronbach alpha 
güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirleyebilmek amacıyla korelasyon 
analizi ve ardından da aracı etki olup olmadığını test etmek amacıyla çoklu hiyerarşik doğrusal medyatör 
regresyon analizi yapılmıştır. Veri analizine başlamadan önce araştırmada yer alan sürekli değişkenlerin 
normal dağılım gösterip göstermediğini sınamak üzere ölçüm maddelerinin çarpıklık (skewness) ve basıklık 
(kurtosis) değerleri incelenmiştir.  

Çoklu doğrusallık ihlali olup olmadığı ise Tolerans ve Varyans Enflasyon Faktörü (VIF) ile değerlendirilmiş; 
0.20-1.00 arasındaki Tolerans değerleri ve 1.00-10.00 arasındaki VIF değerleri çoklu doğrusallık olmadığının 
kanıtı olarak kabul edilmiştir. Genel kriter sınamaları sonrasında aracılık hipotezinin sınanmasına geçilmiştir. 
Ancak, bu analiz öncesinde Baron ve Kenny’nin (1986: 1176-1177) aracı etki koşulları dikkate alınmıştır.  Bütün 
veriler SPSS 22.0 paket programıyla analiz edilmiştir.  

4. BULGULAR 

Araştırmada yer alan tüm değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için kullanılan Pearson Momentler 
Çarpımı Korelasyon Katsayısı tekniğinin sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Değişkenler Arasındaki İlişkilere Yönelik Tanımlayıcı İstatistikler ve Pearson Korelasyon 
Katsayıları 

 Min. Maks. Ort. S 1 2 3 

1. Evden Çalışma  - - - - 1 .239** -.187** 

2. İş Yaşamı Kalitesi 1.6 7 4.9 1.0  1 -.564** 

3. İşten Ayrılma Eğilimi 1 5 2.5 1.2   1 

** p< .01 

Tablo 1’deki ilişkiler incelendiğinde tüm değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olduğu; evden çalışma ve iş 
yaşamı kalitesi arasında bu ilişki pozitif yönlü iken, bu değişkenler ile işten ayrılma eğilimi arasındaki 
ilişkilerin negatif yönlü olduğu görülmektedir. 

Araştırmamızın hipotezi doğrultusunda evden çalışma uygulaması ile işten ayrılma eğilimi arasındaki 
ilişkide iş yaşamı kalitesinin aracı rolünü test edebilmek amacıyla çoklu hiyerarşik doğrusal medyatör 
regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz öncesinde bu modelde yer alan sürekli değişkenlerin çarpıklık 
ve basıklık değerlerinin -.47 ile .44 aralığında olması ve vaka sayısının 100’den büyük olması verilerin normal 
dağıldığını göstermektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013: 79-80). Ayrıca bu analizi kullanabilmek amacıyla 
öncelikle yordayıcı ve aracı değişken arasında çoklu doğrusal ilişki ihlali olup olmadığı tolerans ve VIF 
değerleri ile sınanmış olup, ilgili değerlerin uygun sınırlar içinde olduğu gözlenmiştir (Tolerans = .94, VIF = 
1.06). Sonrasında Baron ve Kenny’nin (1986: 1176-1177) aracı etki için önerdiği dört aşama takip edilmiştir. 
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Buna göre dördüncü aşamadaki aracı etki sınamasını gerçekleştirebilmek için bağımsız değişkenin (evden 
çalışma), bağımlı değişken (işten ayrılma eğilimi) ve aracı değişken (iş yaşamı kalitesi) üzerindeki etkisinin 
anlamlı olması gerekmektedir. Ayrıca aracı değişkenin (iş yaşamı kalitesi), bağımlı değişken (işten ayrılma 
eğilimi) üzerindeki etkisi de anlamlı olmalıdır. İlk adımda yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonuçları, 
evden çalışmanın işten ayrılma niyetindeki değişimin %3.5’ini anlamlı şekilde açıkladığını göstermiştir 
(F(1,290)= 10.49, p= .001). İkinci adımda yapılan basit doğrusal regresyon analizi ise evden çalışmanın iş yaşamı 
kalitesindeki değişimin %5.7’sini anlamlı şekilde açıkladığını ortaya koymuştur (F(1,290)= 17.61, p= .000). Üçüncü 
adımdaki basit doğrusal regresyon analizi, iş yaşamı kalitesinin işten ayrılma niyetindeki değişimin %31.8’ini 
anlamlı düzeyde açıkladığını göstermiştir (F(1,290)= 135.13, p= .000). Bu sonuçlara göre Baron ve Kenny’nin 
önerdiği ilk üç kriterin sağlandığı görülmüş ve son aşamada aracı etki sınamasına geçilmiştir. Bu aşamada 
gerçekleştirilen Çoklu Hiyerarşik Doğrusal Medyatör Regresyon Analizi’nde yordanan değişken olarak işten 
ayrılma eğilimi, birinci adımda yordayıcı değişken olarak evden çalışma, ikinci adımda ise aracı değişken 
olarak iş yaşamı kalitesi modele tanıtılmıştır. Elde edilen analiz sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Evden Çalışma ile İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişkide İş Yaşamı Kalitesinin Aracı Etkisine 
Dair Çoklu Hiyerarşik Doğrusal Medyatör Regresyon Analizi Bulguları 

 ∆R2 B SE β t p 

1. Model       

Evden Çalışma .035 -.39 .12 -.19 -3.24 .001 

2. Model       

Evden Çalışma  -.12 .10 -.06 -1.10 .271 

İş Yaşamı Kalitesi .286 0.50 .04 -.55 -11.03 .000 

Tablo 2 incelendiğinde, birinci modelde evden çalışmanın işten ayrılma eğilimi üzerinde yüksek düzeyde 
anlamlı bir etkisi olduğu (β= -.19, p= .001), iş yaşamı kalitesinin aracı değişken olarak dahil edildiği ikinci 
modelde ise anlamlılığının ortadan kalktığı görülmektedir (β= -.06, p= .271). Ayrıca ikinci modelde iş yaşamı 
kalitesinin, işten ayrılma eğilimi üzerinde yüksek düzeyde etki gösterdiği ortaya çıkmıştır (β= -.55, p= .000). 
Bu sonuçlara göre, evden çalışma ile işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişkide iş yaşamı kalitesinin tam aracı 
role sahip olduğu kabul edilmiştir. 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Mevcut araştırmada, dünya genelinde iş yaşamındaki birçok sektörü olumsuz etkileyen COVID-19 salgınına 
karşı gerçekleştirilen örgütsel uygulamaların birey ve örgüt düzeyindeki etkilerini incelemek amaçlanmıştır. 
Bu doğrultuda evden çalışma sistemine geçilmesi ile bireylerin yaşamlarındaki ihtiyaçları ne düzeyde 
doyurabildiği ve bu durumun mevcut örgütlerinde devam etme isteklerine nasıl yansıdığı incelenmiştir. 
Sonuçlar, beklenildiği gibi, evden çalışma sistemine geçen bireylerin temel ve üst düzey ihtiyaçlarını daha çok 
karşılayabildiğini, diğer bir deyişle algıladıkları iş yaşamı kalitesinin daha yüksek olduğunu ve bu durumun 
da mevcut işlerinden ayrılma niyetlerinin daha düşük olmasıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. 

Evden çalışma sistemi yalnızca salgın gibi kriz durumlarında değil olağan durumlarda da sıklıkla 
benimsenmeye başlanmıştır. Ancak etkinliği konusunda yapılan çalışmalarda tutarlı sonuçlara 
ulaşılamamıştır (Bloom vd., 2015: 212). Bir yandan iş esnekliği algılayan çalışanların, iş yüküne rağmen iş aile 
dengesini koruyabildiği (Hill, Hawkins, Ferris ve Weitzman, 2001: 55) ve iş aile çatışmalarının azaldığı 
bulunmuşken (Choo vd., 2016: 31); diğer yandan bireylerin bu esnek uygulamalar karşısında kendini 
yükümlü hissetmesi ile iş yoğunlaşmasının meydana geldiği (Kelliher ve Anderson, 2010: 15-16) ve iş 
yerindekilere kıyasla evde daha uzun saatler çalışan bireylerin iş ve aile dengesini sağlayamadığı ve 
ilişkilerinde sorunlar yaşayabildiği görülmüştür (Crosbie ve Moore, 2004: 228). Ayrıca iş stresi, tükenme, iş 
tatminine odaklanılan çalışmalarda da tutarsız sonuçlar elde edilmiştir (Dettmers, Kaiser ve Fietze, 2013: 157). 
Esnek sistemlerden istenilen sonuçların elde edilememesinin, sosyal ve örgütsel faktörlerin dikkate 
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alınmamasına (Jackson ve Van der Wielen, 2002: 5) ve kişisel koşullara bağlı olduğu düşünülmektedir (İşcan 
ve Naktiyok, 2005: 61). Ancak salgın sürecinde sağlık, güvenlik ve ekonomi konularındaki temel düzey 
ihtiyaçların ön plana çıkması ile beklenti farklılıklarının azaldığı ve evden çalışma sisteminin bu beklentilere 
karşılık verdiği düşünülmektedir. 

Salgın sosyal temas ile yayılmaya devam etse de bazı çalışanlar örgüt kararları ile iş yerlerine gitmeye devam 
etmekte, bazıları ise kurumlar faaliyetlerini durduğu için ekonomik zorluk yaşayabilmektedir. Evden 
çalışmaya geçen bireyler beklentilerin karşılanması açısından tüm bu bireylere kıyasla daha avantajlı 
görünmektedir. Dolayısı ile normal koşullarda, ev ve iş yaşamı arasındaki sınırların ortadan kalkması bireyler 
üzerinde farklı etkilerde bulunurken; salgın döneminde önem kazanan ihtiyaçlar ile birlikte evden çalışma 
sistemine daha olumlu bir bakış açısı gelişmiş olabilir. Ayrıca evden çalışmanın dezavantajları olarak sosyal 
iletişimin azalması ve yalnızlık hissi ortaya koyulurken (Crosbie ve Moore, 2004: 226), salgın sürecinde 
izolasyon temel tedbir olduğu için bu durumların algılanışı da farklılaşmış olabilir. Tüm bu gerekçeler, evden 
çalışmayla birlikte algılanan iş yaşamı kalitesinin de artmasını sağlamıştır. 

Çalışanların örgütlerden temel beklentileri arasında yer alan kişisel ve ailevi ihtiyaçlar için zaman tanınması 
ve çalışma ortamının güvenliği (Herriot, Manning ve Kidd, 1997: 156-157) salgın sürecinde daha da önem 
kazanmakta ve evden çalışma sistemine geçilmesi ile karşılık bulmaktadır. Cropanzano ve Mitchell’e (2005: 
878) göre, ilişkilerdeki karşılıklılık kuralı çalışanlar ve örgütler arasında da geçerlidir. Bu açıdan örgütlerin 
sağladıkları bu imkânlara karşılık olarak bireylerin de örgüt faydasına tutumlar benimsemesi beklenmektedir. 
Mevcut araştırmada elde edilen sonuçlar, çalışanların işten ayrılma niyeti üzerinden örgütlerin de fayda elde 
ettiğini göstermektedir. Evden çalışma uygulamasının işveren açısından faydalarını inceleyen önceki 
çalışmalarda da örgütsel bağlılığı (Choo vd., 2016: 31) ve üretkenliği artırdığı (Apgar, 1998: 122); ayrıca 
örgütün daha cazip algılanmasını sağlayarak işten ayrılmaları (Yavuz, 1995: 29) ve devamsızlığı (Possenriede 
vd., 2014: 15) azalttığı bulunmuştur. Mevcut çalışmanın sonuçları bu bulgular ile tutarlı olmakla birlikte, 
evden çalışmanın örgütsel etkisinin iş yaşamı kalitesi üzerinden gerçekleşebileceğini göstermektedir. Sonuç 
olarak, salgın sürecindeki beklentilere karşılık verdiği için olumlu etkileri görülen evden çalışma 
uygulamasının bu süreç sonrasında da faydalarını koruyabilmek için birey temelli ihtiyaç analizi yapılmalıdır. 
Evden çalışma ile ihtiyaçları örtüşen kişiler tespit edilerek özellikle bu kişiler için alternatif bir yöntem olarak 
sunulması gerekmektedir. Bu şekilde uygulandığında, evden çalışma uygulaması, değerli insan kaynağını 
elde tutmayı ve önemli bir maliyet yaratan işgücü devrini engellemeyi sağlayan bir yatırım olarak görülebilir. 

Sınırlılıklar ve Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler 

Mevcut araştırma, evden çalışma sisteminin uygulanabilirliği dikkate alınarak farklı meslek gruplarında 
çalışan beyaz yakalılarla yürütülmüş ancak sektör ve meslek bazlı inceleme yapılmamıştır. Bu sınırlılığı 
ortadan kaldırmak adına gelecek çalışmalarda bu koşulların etkisinin incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca 
evden çalışma sistemine uygun kişilerin belirlenmesini amacıyla bireysel farklılıkların da incelenmesi katkı 
sağlayacaktır. Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin örgütsel sonuçlar açısından önemli rolü dikkate 
alınarak, evden çalışma sisteminin bu beklentilere daha iyi cevap verebilecek şekilde nasıl 
uygulanabileceğinin araştırılması pratik açıdan faydalı olacaktır.
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Amaç – Bu çalışmada sağlık personellerinin duygusal emek davranışı ve tükenmişliği arasındaki ilişki 
ve bu ilişkide örgütsel özdeşleşmenin aracılık etkisinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.  

Yöntem – Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul İl 
Sağlık Müdürlüğü Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube 
Müdürlüğüne bağlı özel yataklı hastanelerde çalışan 784 sağlık personelleri oluşturmaktadır. 
Betimleyici istatistikler, korelasyon analiz(leri), geçerlilik ve güvenirlik testleri ve keşfedici faktör 
analizleri için SPSS paket programı kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizleri, path analizleri ve 
aracılık etkisi analizleri için de YEM (AMOS) paket programı kullanılmıştır. 

Bulgular – Yapısal eşitlik modellemesi sonuçlarına göre; duygusal emeğin yüzeysel davranış, 
derinden davranış ve doğal davranış boyutlarının tükenmişliğin kişisel başarı hissinde azalma, 
duygusal tükenme ve duyarsızlaşmaya etkisi olduğu görülmektedir. Örgütsel özdeşleşme üzerinde 
ise duygusal emeğin derinden davranış ve doğal davranış boyutlarının etkisinin olduğu 
görülmektedir. Örgütsel özdeşleşmenin de tükenmişliğin kişisel başarı hissinde azalma, 
duyarsızlaşma ve duygusal tükenme üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. Yüzeysel davranışın 
örgütsel özdeşleşme üzerinde etkisi bulgulanmadığı için, yüzeysel davranışın tükenmişliğin kişisel 
başarı hissinde azalma, duygusal tükenme ve duyarsızlaşmaya etkisinde örgütsel özdeşleşmenin 
aracılık etkisi test edilememiştir. Derinden davranışın tükenmişliğin kişisel başarı hissinde azalma, 
duygusal tükenme ve duyarsızlaşmaya etkisinde örgütsel özdeşleşme, tam aracılık rolü 
oynamaktadır. Doğal davranışın tükenmişliğin kişisel başarı hissinde azalma ve duyarsızlaşmaya 
etkisinde örgütsel özdeşleşme kısmi aracılık rolü oynarken ve duygusal tükenmeye etkisinde ise tam 
aracılık rolü oynamaktadır. 

Tartışma – Sağlık sektöründeki işin ve çalışanların, önem ve değerinin dikkate alınması 
gerekmektedir. Çünkü, sağlık personelleri sadece fiziksel ve zihinsel emekle çalışmamaktadır. 
Bunlara ek olarak duygularını da bir emek unsuru olarak sürece dahil etmektedirler. Örgütler için 
örgütüyle özdeşleşme yaşayan çalışanlar değerlidir.  Bu nedenle de her bir sağlık personelinin 
duygularına ve duygularının davranışa dönüşme sürecine yönetim tarafından mümkün olduğunca 
özen gösterilmelidir. Sağlık personellerinin örgütüyle bir bütün olması için yönetimin onlara yönelik 
anlayış ve desteğini açıkça ortaya koyması gerekir. Böylece, çalışma ortamında karşılaşılan çeşitli 
olaylara ve durumlara karşı sağlık personel(ler)inin tepkileri doğrudan gözlemlenebilir. Sağlık 
personellerinin tükenmişlik yaşamalarına yol açan unsurların tespit edilmesi ve sorunun en başta 
ortadan kaldırılması için önlemler alınabilir.  
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Purpose – In this study, it is aimed to determine the relationship between emotional labor behavior 
and burnout of health personnel and the mediating effect of organizational identification in this 
relationship. 

Design/methodology/approach – Relational screening model was used in the research. The sample 
of the study consists of 784 healthcare professionals working in private bed hospitals affiliated to 
İstanbul Provincial Health Directorate Health Research Branch Directorate Private Bed Health 
Services Branch Directorate. SPSS package program was used for descriptive statistics, correlation 
analysis (s), validity and reliability tests and exploratory factor analysis. For confirmatory factor 
analysis, path analysis and mediating effect analysis, the SEM (AMOS) package program was used. 

Results – According to the structural equation modeling results; It is seen that the dimensions of 
superficial behavior, deep behavior and natural behavior of emotional labor have an effect on the 
decrease in personal accomplishment, emotional exhaustion and depersonalization. On the other 
hand, it is seen that emotional labor has a profound effect on behavioral and natural behavior 
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dimensions on organizational identification. It is seen that organizational identification has an effect 
on the decrease in personal accomplishment, depersonalization and emotional exhaustion. Since the 
effect of superficial behavior on organizational identification was not detected, the mediating effect 
of organizational identification on the effect of burnout on decreased personal accomplishment, 
emotional exhaustion and depersonalization could not be tested. Organizational identification plays 
a full mediating role in the effect of deep behavior on the effect of burnout on a decrease in personal 
accomplishment, emotional exhaustion and depersonalization. Organizational identification plays a 
partial mediating role in the effect of natural behavior on the effect of burnout on a decrease in 
personal accomplishment and depersonalization, and a full mediating role in its effect on emotional 
exhaustion. 

Discussion – The importance and value of the job and employees in the health sector should be taken 
into account. Because, healthcare personnel do not only work with physical and mental labor. In 
addition to these, they include their emotions as a labor factor in the process. Employees who are 
identified with their organizations are valuable for organizations. For this reason, the management 
should pay attention to the emotions and feelings of each healthcare provider as much as possible. In 
order for health personnel to be integrated with their organization, the management should clearly 
demonstrate its understanding and support for them. Thus, the responses of healthcare personnel (s) 
to various events and situations encountered in the work environment can be directly observed. 
Measures can be taken to identify the factors that cause healthcare personnel to experience burnout 
and to eliminate the problem in the first place. 

 

1. Giriş 

Günümüz çalışma dünyasında üretim işletmelerinden daha çok hizmet işletmelerinin oluşturduğu sektörlerin 
artan önemi, ulusal ekonomiye katkıları, istihdam olanaklarının fazlalığı gibi daha birçok neden hizmet 
sektörünü güçlü kılmaktadır (Zengin ve Erdal, 2000). Çok hızlı değişim ve gelişim alanına sahip olan hizmet 
sektörü; eğitim, konaklama, lojistik, sağlık gibi daha birçok alt alanı içermektedir. Değişimin ve gelişimin hızlı 
ve yoğun olduğu hizmet sektöründe rekabet de hemen hemen aynı yoğunluk düzeyinde ve zorlayıcı 
koşullarda kendini göstermektedir. Bu durumda örgütlerin sahip oldukları kaynakları olabildiğince etkin ve 
verimli kullanmaları kaçınılmazdır. İnsanın en değerli sermaye kaynağı olarak kabul edildiği ve emek yoğun 
bir sektör olan sağlık sektöründe de durum benzer şekildedir. Personelin başarısına ve refahına bağlı olarak 
örgütün başarısının da şekillendiği sağlık sektöründe insanlar arası etkileşim çok fazla yaşanmaktadır. Gerek 
kaliteli ve çözüm odaklı hizmet bekleyen müşteri (sektörde hasta olarak anılmaktadır) gerek etkililik, 
verimlilik ve karlılık beklentisi olan örgüt açısından çalışanların sahip olduğu fiziksel ve zihinsel 
yeterliliklerinin yanı sıra; duygularının önemi ve bunların doğru yönetimi ve sergilenmesi çalışanlarda aranan 
bir diğer temel özellik halinde gelmektedir.  

Duygu olgusu, 1800’lü yıllardan bugüne kadar üzerinde çalışmalar yapılan ve çeşitli görüşler öne sürülen bir 
yapıdadır. İnsanın duygusunu ve hissini ele almak, bunların oluşmasına ve şekillenmesine neden olan 
kavramlar ve duyguların sonuçları üzerinde tahminler yürütmek yazında daima ilgi çeken bir alan olmuştur. 
Bu nedenle de gerek benzer gerekse farklı birçok duygu tanımına rastlamak olasıdır. Ancak, duygu kavramı, 
1800’lü yıllardan bu yana özellikle de çalışma hayatında duyguların yeri, varlığı, sergilenme biçimleri, 
örgütsel nedenleri ve sonuçları gibi birçok unsura bağlı olarak gittikçe önemsenen ve üzerinde tartışılan bir 
konu haline gelmiştir. Çalışma hayatında duygular ve bunların dışa vurulma biçimleri, bireyin işiyle alakalı 
hissettiklerini açıklamada kilit rol oynamaktadır. Bu nedenle de çalışma hayatında duygular çok farklı 
araştırma konularını da araştırmacılar için merak edilecek hale getirmektedir.  

Bunların ötesinde, özellikle de son yıllarda giderek önemsenen bir konu olan duygusal emek, icra edilen işin 
birebir muhatabı bireylere veya müşteriye yönelik sergilenen davranışlardaki duygusal bileşenler veya bu 
davranışın arka planında yer alan unsurları incelemektedir. Çalışma hayatında duygunun başka bir boyutunu 
inceleyen kavram, çalışanın işini yapması sırasında gösterdiği davranışlarıyla karşı tarafa belli bir duygusal 
mesajın gönderilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Yaşanan bu durum da duyguların düzenlenmesinin artık 
bir iş gerekliliği olarak anıldığının bir göstergesi olduğunu anlatmaktadır. Yani, yapılan işi belli bir duygu 
ifadesiyle yapmak ve bunu yaparken de daha çok karşı taraftaki muhatabında bir duygu yaratabilme 
gayretiyle yapıyor olmak duygusal emek olarak ifade edilmektedir. 

Kavram, ilk defa Hochschield (1983) tarafından “bir ücret karşılığında satılan ve değişim deg ̆eri olan, genel olarak 
gözlemlenebilir yüz (mimik) ve beden gösterimi oluşturmak için duyguların yönetilmesi” olarak tanımlanmıştır. 
Brotheridge ve Lee’nin (2003) duygusal emek tanımlamasına göre duygusal emek, çalışanların duygularını 
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örgütün kalite, verimlilik, yüksek performans beklentilerine uygun olarak düzenleme çabalarıdır. İfadeden 
de anlaşılacağı gibi hizmet sektöründe istenen en önemli sonuçlardan biri olan kaliteyle duygusal emek 
davranışına yönelik stratejilere yönelim günümüz örgütlerinde giderek artmaktadır. Çünkü; müşterilerle 
kurulan iletişim, ortaya konulan hizmetin olmazsa olmaz bir parçasını temsil etmektedir. Sağlanan hizmet 
müşterinin memnuniyetinin önemli bir belirleyicisidir (Leidner, 1999). Bu durumda, çalışan tarafından 
sergilenen duygusal emek davranışı, hizmet kalitesini sağlayabilmenin temel ilkelerinden biridir demek de 
mümkündür. Daha çok üstlenilen rol gereğince çalışanın, örgütün ondan istediği bazı duyguları sergilemesi 
veya istemediği bazı duyguları bastırması ve hatta tamamen gizlemesine yönelik çabalarıdır (Seçer ve Tınar, 
2004). Özellikle de sağlık sektöründe yapılan işin önemli bir parçası olarak kabul gören duygular, istenen 
davranışlar olarak dışa vurulduğunda hastayı ve hasta yakınlarını memnun edeceği gibi, öte yandan 
hissedilmediği halde varmış gibi sergileniyor olması da çalışanın bu durumdan memnuniyetsizlik duymasına 
ve zamanla psikolojik anlamda yıpranıp tükenmesine neden olabilmektedir. Çalışanlar tarafından duygusal 
emeğin etkin bir biçimde yönetilmesi, örgütün başarısını artırırken duyguların sergilenmesi esnasında 
yaşanabilecek en küçük bir zafiyet bile örgütün başarısızlığına yol açabilir (Basım ve Begenirbaş, 2012). 

Çalışanların, örgütleri için en değerli unsurlar olduğu söylendiği halde onların memnuniyetsizliğiyle 
sonuçlanan davranışlar sergilemeye zorlanmaları duygusal emeğin bir ikilemi doğurduğunun önemli bir 
göstergesidir. Duygusal emeğin çalışan açısından bu gibi olumsuz sonuçlar doğurmasını ve uzun vadede 
yıkıcı etkilerini ortadan kaldıracak veya olumsuz sonuçları en aza indirecek nitelikteki öncüllerinin neler 
olduğuna bakılmasını gerekli kılmaktadır. Örgütsel özdeşleşme, bu değerli öncüllerden biridir. Tükenmişlik 
ile daha çok örgütsel bağlılık ilişkisi ele alınmış olup onlarca çalışma yapılmıştır (Moon ve Han, 2011; Soykan, 
2012; Boymul, 2015; Nathan ve Herda, 2016; Tosun ve Ulusoy, 2017; Kaya, 2017; Zhou, vd., 2018; Dursun, 2019) 
örgütsel özdeşleşme ilişki üzerine yapılmış çalışma sayısı (Rode, Judge ve Sun, 2012; Lammers vd., 2013; 
Bitmiş, Sökmen ve Turgut, 2013; Yılmaz, 2014; Aypar, 2018; Köse, 2019) yok denecek kadar az sayıdadır. 
Oysaki örgütsel özdeşleşme psikolojik ve duygusal bir doyumu ifade etmekte ve bu sayede çalışanların da 
örgütleriyle bir bütün olmalarını sağlamaktadır. Oluşan bu bütünleşme ile çalışanın kendini adeta örgütüne 
adaması ile işinin içselleştirilmesi ve örgütsel verimlilik artacaktır. Çünkü insanın psikolojik bir canlı oluğu 
gerçeği yok sayılamaz. Örgütünü içselleştiren ve her şeyiyle benimseyen bir çalışan için dışardakilerin örgütü 
için ne düşündüğüne yönelik bir inancı vardır. Bu nedenle de her ne kadar işi sağlık sektöründe çalışan 
bireylerde olduğu gibi ağır psikolojik yıpranmaları içerse de bunu tolere etme kabiliyeti örgütüyle yaşanan 
özdeşleşme sayesinde olmaktadır.  

Yukarıda bahsedilen ifadelere bağlı olarak, bu araştırma sonucunda, ülkemiz bünyesinde önemli bir çalışma 
sahası konumunda olan İstanbul ilinde bulunan özel sahipliği olan hastanelerde çalışanların örgütlerine 
yönelik özdeşleşmelerini nasıl değerlendirdikleri görebilmek, çalışanların sergilemekte oldukları duygusal 
emek davranışları ve bunları belirlerlerken hangi davranış düzeyinde (yüzeysel, derinden ve doğal davranış) 
olduklarını tespit edebilmek, çalışanların duygusal emek davranışlarına bağlı olarak tükenmişlik düzeyleri 
(kişisel başarı hissinde azalma, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma) arasında bir ilişkinin olup olmadığını ve 
hatta aranan bu ilişkide örgütleriyle yaşanan özdeşleşme düzeylerinin aracılık rolü oynayıp oynamadığı 
görebilmek gibi kıymetli bulgulara erişmek amaçlanmaktadır. Bu nedenle, bu üç değişkenin bu araştırmanın 
örneklemini oluşturan özel hastanelerde çalışanlar üzerinde ilk defa ele alınıyor olması ve aralarındaki olası 
ilişkilerin yapısal eşitlik modellemesiyle test edilmesi bakımından yazında var olan boşluğu bir nebze de olsa 
doldurmada önemli bir katkı sunabileceği düşünülmektir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Duygusal Emek  

Çalışma yaşamının tıpkı sosyal yaşam gibi küreselleşmesiyle birlikte örgütlerin faaliyetlerinde insan ilişkileri 
önemli bir hal almıştır. Bu durum da hizmet sektörünün ekonomik faaliyetlerde sahip olduğu payın artmasına 
olanak sunmuştur. Hizmet sektörünü ve bu sektörde elde edilen kaliteyi üretim sektöründen ayıran temel 
nokta, bireylerarası ilişkiler üzerine kurulu olmasıdır. Çünkü; hizmet sektöründeki örgütler yalnızca hizmet 
sunmamakta aynı zamanda sunulan hizmetleri karşı tarafa saygılı, güler yüzlü ve anlayışlı bir tavır takınarak 
göstermektedir. Bu durumda da örgütler, bahsi geçen hizmetin icra edilmesinin öncesinde, esnasında ve 
sonrasında hizmet kalitesinden ödün vermemek amacıyla birtakım kurallar belirlemekte ve çalışanlarının da 
bu kurallara riayet etmelerini istemektedir.  Bunun için de gerekli kontrolleri ve denetlemeleri yapmaktadırlar. 
Burada karşımıza çıkan unsur ise duygusal emektir. Örgütler tarafından belirlenen kurallara göre çalışan 



S. Aksoy Kürü 13/1 (2021) 150-175 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 153 

personellerin duygusal ifadelerini veya hissettiklerini değiştirmek ve düzenlemek şartıyla harcadıkları çabaya 
duygusal emek adı verilmektedir. Kavram, Hochschild’ın (1983) havayolu taşımacılık sektöründe yapmış 
olduğu araştırmalar neticesinde, duygularıyla ilgili davranışlarının ücret karşılığında çalışmakta olanların 
önemli bir parçası olduğunu öne sürmesiyle yazında kendine yer edinmeye başlamıştır (Çoruk, 2014). Yüz ve 
bedenle ilgili gösterimleri oluşturan hislerin yönetimi olan duygusal emek (Diefendorff vd., 2005), yüz yüze 
ilişkilerin kurulduğu işlerde önemli bir yere sahiptir (Chau vd., 2009). Grandey’e (1999, 2000) göre duygusal 
emek, bir düzenleyicidir. Yani örgütün amaçları doğrultusunda çalışanların hem duygularının hem de 
duyguların dışa vurulmasının düzenlemesi sürecinin bir bütünüdür.   

Hochschild’a göre, duygusal emek gerektiren işlerin üç temel özelliği vardır. Birinci özellik, çalışanın 
yapmakta olduğu işte; hasta, öğrenci, misafir, çocuk gibi diğer bireylerle olan yüz yüze veya karşılıklı 
konuşma içeren etkileşimlerinin geniş ve önemli bir yere sahip olmasıdır. İkinci özellik, çalışanların 
sergiledikleri duygusal davranışlarının diğer insanların duygularını etkileyebilmek, yönlendirebilmek ve 
hatta değiştirebilmek amacı taşımasıdır. Üçüncü özellik de çalışanlar tarafından işin bir parçası olarak 
sergilenen duygusal davranışların örgüt tarafından belirlenen kurallar içinde yer alıyor olması ve bunların 
örgüt tarafından denetlenmesidir. Çünkü örgütün belirlediği çerçeve örgütün misyon açıklamasında ve 
kültürel değerlerinde kendine yer bulmaktadır (Seery ve Corrigall, 2009).  

Duygusal emek konusunda Hochschild’dan sonra ve nispeten ondan farklı görüşler ortaya koyan 
araştırmacılar olmuştur. Ashforth ve Humphrey (1993), hizmet alanların gözlenebilen davranışlardan 
doğrudan etkilendiğini ve çalışanların da kendi duygularını sergilemeden de onlardan istenen duygusal 
davranışları yerine getireceklerini belirtmişlerdir. Yani, davranışın arkasındaki duygulardan çok; sergilenen 
davranışın niteliğine vurgu yapmışlardır (Yürür ve Ünlü, 2011). Duygusal emeğe başka bir yaklaşımla bakan 
araştırmacılardan Morris ve Feldman (1996) da etkileşimci yaklaşıma dikkat çekmişlerdir. Çalışanların işlerini 
icra etmeleri sırasında çevresel koşulların etkisi altında olduklarını belirtmişlerdir. Duygusal emeğin 
çalışanların içinde oldukları koşullara bağlı olarak davranışlar sergileyebilmeleri için sahip olmaları gereken 
planlama, kontrol etme ve beceri düzeylerinin bütünleşmesi gerekliliğini öne sürmüşlerdir (Yürür ve Ünlü, 
2011).  

Tüm bu açıklamalara bakıldığında duygusal emek kavramının hem istenilen duyguları yansıtma hem de 
istenmeyen duyguları bastırma olarak iki yönlü bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu 
çift yönlü değerlendirmeye göre duygusal emek davranışlarının sergilenmesinde tek bir davranışın 
olamayacağı da açıktır. Duygusal emek, yüzeysel davranış, derinden davranış ve doğal (samimi) davranış 
olmak üzere üç farklı tür duygusal emek davranış düzeyinde incelenmektedir (Diefendorff, vd., 2005; 
Ashforth ve Humphrey, 1993; Özgen, 2010).  

Yüzeysel davranış; çalışanın işini yaptığı esnada hissetmiyor olsa bile ondan beklenen duyguları, dış 
görünüşünde yaptığı bazı değişikliklerle (ses tonu, jest, mimik, vb.) sergilemesidir. Ancak, çalışanın böyle 
davranıyor olması onun işiyle bütünleşmediği ya da işiyle alakalı hiçbir hisse sahip olmadığı anlamı 
taşımamaktadır. Yüzeysel davranış sergilenmesinde, çalışanın etrafa gösterdiği duygular, hissettiklerinden 
farklılaşarak yansımaktadır (Ashforth ve Humphrey, 1993; Chu ve Murrmann, 2006).  

Derinden davranış; çalışanın örgütü tarafından belirlenen kurallara bağlı kalarak sergilemesi gereken duyguları 
gerçekten kendisinin de hissetmeye çalışmasıdır (Grandey, 2003). Bu davranış türünde duygular aktif hale 
gelerek beklenen davranış için birey teşvik edilmektedir. Bu sayede de bireyin duygularının bastırılarak veya 
şekillendirilerek dışa vurulması sağlanır. Hochschild bu davranışın, i) bireyin gerçekte var olan hislerini, bir 
duyguyu uyandırmak veya bastırmaya çalışmak amacıyla uyarması, ii) bireyin hayal gücünü, karşı karşıya 
kaldığı olay veya konu özelinde gereken duyguyu hissetmek üzere kendi kafasında fikir, düşünce ve hatıraları 
kullanarak canlandırmaya çalışması yoluyla yönetmesi olmak üzere iki şekilde olacağını savunmaktadır.  

Yüzeysel davranış, çalışanın dışa dönük ve doğrudan gözlemlenebilen davranışlarının üzerinde dururken; 
derinlemesine davranış ise, çalışanın iç dünyasında olanlara odaklanmaktadır. Burada dikkat edilmesi 
gereken, her iki durumda davranışın gözlemlenebilir hal aldığında birinde duyguların değiştirilmesiyle 
düzenlenmiş olduğunun bilinmesidir (Ashforth ve Humphrey, 1993).  

Hochschild’a göre çalışanlar, bu iki duygusal emek davranışından birine yönebilirler. Yönelimlerine göre 
davranış sergileyebilirler (Grandey, 2000). Hochschild’ın görüşüne göre, hizmet sunan çalışan az veya çok 
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düzeyde bilinçli olarak kendi duygularının yönetiminde aktif rol oynamaktadır. Fakat, burada fark edilmeyen 
önemli bir nokta vardır. Çalışanın bir insan olduğu, yalnızca örgütsel kurallar çerçevesinde hareket 
etmeyeceği, psikolojik bir canlı olduğu hesaba katılmamaktadır. Oysa ki her çalışan bir bireydir ve ondan 
beklenen duyguları doğal bir şekilde ve içtenlikle yaşıyor olması ve sergilemesi de olağandır. Örneğin 
hastaneye getirilen yaşlı ve yaralı bir insana duygusal bir tepki vermesi o çalışanın illa çaba sarf etmesini 
gerektirmez. Çünkü o çalışanın mağdur, yardıma muhtaç ve kendisinden zayıf birine rol yaparak davranış 
sergilemesine ihtiyacı yoktur. Bu sebeple de Ashforth ve Humphrey (1993), çalışandan sergilemesi beklenen 
duyguların samimi ve içten bir biçimde hissedilmesi ve hatta bunun doğrudan muhatabına, çevresine 
yansıtılmasını doğal (samimi) davranış olarak tanımlanmaktadır. Bu davranış şekli de duygusal emeğin üçüncü 
alt boyutu olarak kabul edilmektedir (Kruml ve Geddes, 2000).  

2.2. Örgütsel Özdeşleşme 

Örgütler için en değerli sermaye unsuru olan insan, birey olarak kendini eşsiz bir varlık olarak kabul 
etmektedir. Ancak her ne kadar bireysel değerini vurgulasa da insanoğlu sosyal bir canlıdır ve yaşamına uzun 
vadede tek başına devam edememektedir. Bu nedenle de “ben kimim?” sorusuna bir cevap bulmak gayretiyle 
ilk başta yakın çevresine yönelmektedir. İnsanın sosyal bir canlı olmasından kaynaklanan bu arayış hali, 
kendisine benzer nitelikteki insanların, kendi değerlerine ve ihtiyaçlarına benzer nitelikteki unsurların olduğu 
insanlara, yapılara ve oluşumlara yönelimlerle grupların oluşumu başlamaktadır. Ancak, oluşan bu 
gruplardan hangisine dahil olacağı ve daha sonrasında da ait olacağı gruplar arasında yapılan kıyaslamayla 
mümkün olmaktadır. Yani birey bu kıyaslamayı özel ve iş yaşamında yapabileceği için değerler 
uyumlaşmasına bakmaktadır. Örgütsel anlamda yapılan bu ayrıştırmayla birey, kendisini örgütünden 
ayrılmaz bir parça olarak görüp, Sosyal Kimlik Teorisi’nin bir uzantısı olan özdeşleşmeyi, bir grubun üyesi 
olma, o gruba yüksek aidiyet hissetme, deyim yerindeyse o grup içinde bireyin kendisini tıpkı ailenin bir üyesi 
gibi hissetmesiyle örgütsel özdeşleşme ortaya çıkmaktadır (Van Dick vd. 2004). Yaşanan yüksek düzeydeki 
duygusal bağlılığı ve aidiyeti içeren örgütsel özdeşleşme, çalışanın kendi kimliği ve değerleriyle örgütün 
kimliği ve değerlerinin uyumlaşmasını öne çıkarmaktadır (Hall vd., 1970). İşcan’ın (2006) da belirttiği gibi 
örgütsel özdeşleşme, bireyin örgütüne karşı benliğinin, tutumunun ve davranışlarının temelini oluşturması 
nedeniyle önemlidir. Çünkü, çalışanla örgütü arasında kurulan bilişsel ve psikolojik bağın gücü, çalışanın 
motivasyonuna ve performansına katkı sağlayacağı için dahil olunan grubun amacının, değerinin ve varlık 
sebebinin çalışanınkiyle örtüşüyor olması gerekmektedir (Van Knippenberg, 2000). İfadelerden de 
anlaşılacağı gibi, herhangi veya geçici süreli bir iş birliği sağlamadan çok daha önemli bir oluşumdan 
bahsedilmektedir.  

Örgütsel özdeşleşme, örgüt içinde birlik içinde olmaya imkân veren bir ortaklık duygusunu çalışana 
kabullendirmekte ve içselleştirmektedir (Gossett, 2002). Cheney’in (1983) vurguladığı gibi, sağlanan bu 
içselleştirme sayesinde örgütsel özdeşleme, örgütler için bir sürecin sonunda elde edilen değerli bir üründür. 
Bireyin kendini bulma çabasıyla sorduğu sorudan (ben kimim?) biz olma düşüncesine evrilmesi sayesinde, 
çalışanın örgütünü yalnızca maddi kazanç sağladığı bir yer değil, benliğini tanımlayabildiği, yoğun ve kalbi 
duygular beslediği ailesi gibi içselleştirebilmesidir (Riketta, 2005). Bu sayede de çalışan, örgütüne yönelik 
övgüyü ve/veya şikâyeti bireysel olarak sahiplenmekte ve buna göre iyileştirmeye, sorunlara çözüm aramaya 
çabalamaktadır. Örgütsel özdeşleşme, çalışanın örgütüne yönelik yoğun bir sadakat içinde olma halini ifade 
ettiği için, çalışanın örgütüyle benzer ve çoğu defa da aynı duygulara sahip olması gerekliliği düşüncesini öne 
çıkarmaktadır. Buna bağlı olarak da birlikte ve bütünlük içinde hareket edilmesi gerekliliği gayesiyle, nitelikli 
kararlar alıp uygulamaya geçebilmede oldukça etkilidir (Ashforth vd. 2008). Çünkü, bireyin kendi benliğini 
tanımlarken sağladığı birlik ve beraberlik duygusuyla hareket edilmektedir. Adanmışlığı ve yoğun bir 
bağlılığı ifade etmeye çalışan benlik yapısı, Katrinli ve meslektaşlarının (2008) da ifade ettiği üzere örgütsel 
özdeşleşme, örgüt üyelerinin kendi aralarında uyumlu ve bütünün birer parçası oldukları bilinciyle bütünlük 
sağlayabilmeleri için kilit bir unsurdur. Bunun yanı sıra, örgütsel özdeşleşme örgüt içinde yaşananların 
niteliğine bakılmaksızın derin bir kabullenme halidir ve çalışanın örgütüne karşı beslediği olumlu, kabullenici 
ve yapıcı duygu durumlarını ölçme ve değerlendirme çabasıdır (Mael ve Ashforth, 1995). 

2.3. Tükenmişlik  

Christina Maslach tarafından geliştirilmiş olan tükenmişlik kavramı, “işi gereg ̆i yog ̆un duygusal taleplere maruz 
kalan ve sürekli dig ̆er insanlarla yüz yüze çalışmak durumunda olan kişilerde görülen fiziksel bitkinlik, uzun süreli 
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yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duygularının yapılan işe, hayata ve dig ̆er insanlara karşı olumsuz tutumlarla 
yansıtılması ile oluşan bir sendrom”dur (Maslach ve Zimbardo, 1982; Maslach vd., 2001; Aktaran: Sürgevil, 2006: 
7) ifadesiyle açıklanmaktadır. İfadeden de anlaşılacağı üzere tükenmişlik, çalışma ortamıyla çalışanın birebir 
etkileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Çalışanın fiziksel ve/veya ruhsal sağlığının ve enerjisinin 
kötüleşmesi ve tükenmesini anlatan kavram, 1970’li yıllardan günümüze kadar halihazırda önemli bir sosyal 
sorun olarak ele alınmaktadır (Budak ve Sürgevil, 2005). Köse ve Gölova’nın (2006) da üzerinde durarak 
belirttiği gibi, özellikle hizmet sektöründeki çalışma alanlarında (eğitim, sağlık, havacılık, sosyal hizmet, vd.) 
yoğunlukla karşılaşılan bir durum olan tükenmişlik, örgüt içindeki iş stresinden kaynaklanmaktadır. Fakat, 
tükenmişliğin diğer örgütsel kaynaklı stres türlerinden ayrılan noktası, çalışanların işleri gereğince diğer 
bireylerle (hasta, müşteri, yaşlı, çocuk, vb.) sıklıkla, birebir ve yoğun bir biçimde iletişim ve etkileşim içinde 
olmalarıdır (Akça, 2008). Çalışan ve hizmet alanların iç içe olması halinin ve tükenmişlik tanımlamasının 
birlikte ele alınmasıyla; tükenmişliğin çalışan ve hizmet alan taraflarla olan iletişiminin çalışan için duygusal 
bazı yükümlülükler doğurduğunu anlatmaktadır.  

Tükenmişlik; geçici bir yorgunluk veya zorlanma değil, bireyin işinden soğumasıyla sonuçlanan kalıcı bir 
durumdur (Avşaroğlu vd., 2005). Tükenmişlik, iş stresi nedeniyle ortaya çıkmakla beraber iş stresinin bir 
belirtisi değil; iş stresinin etkin bir şekilde yöneltilmesinin bir sonucudur (Basım vd., 2011). Tükenmişlik, 
mesleki bir tehlike olarak nitelendirilen ve başarısız olma, yıpranma, aşırı yüklenme sonucu güç ve enerji 
kaybı veya karşılanamayan ya da karşılanmayan istekler nedeniyle bireyin iç kaynaklarında tükenme olarak 
ifade edilmektedir (Çelik ve Turunç, 2011). Tükenmişliğin; beklentiler, tutumlar ve algılamalar içeren ve 
kişisel düzeyde ortaya çıkan, içsel psikolojik bir yaşantı olduğu kabul görmektedir (Üngüren vd., 2010). 
Tükenmişlik, ağır ve ciddi sonuçları beraberinde getireceği için örgüt ve birey açısından üstesinden gelinmesi 
ve hatta önlenmesi gerekmektedir.  

Maslach ve Jackson (1981), tükenmişlik kavramını duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissinde 
azalma olarak üç boyutta ele almışlardır. Sırasıyla bu boyutlara baktığımızda; duygusal tükenme, çalışanların 
fiziksel yorgunluklarının ötesinde duygusal olarak yorulmaları ve hatta yıpranmalarındaki artışı ifade 
etmektedir (Ergin, 1992; Budak ve Sürgevil, 2005, Yıldırım ve İçerli, 2010). Çalışanın duygusal kaynaklarının 
fazlasıyla zorlanmış ve bunun sonucunda da bitmiş olmasının anlatılmaya çalışıldığı bu boyutta, örgütteki iş 
yükündeki aşırılık ve çalışanlarla, hizmet sağlanan taraflarla yaşanan çatışmaların doğurduğu sonuçları ele 
alınmaktadır. Çalışanın yeni başlayan günden umudunun; yeni bir insanla karşılaşıp onunla yüzleşebilecek 
isteğinin ve enerjisinin olmaması gibi oldukça önemli belirtileri olan duygusal tükenmenin bir diğer sonucu 
da bireyin kendini toparlayıp eski psikolojik gücüne kavuşacak enerjiye sahip hissetmemesidir (Maslach and 
Goldberg, 1998). Bu durumda da çalışan hem kendisine hem de çevresine karşı negatif yüklü olmaktadır 
(Yıldız, 2015). Duygusal tükenme, tükenmişliğin bireysel düzeydeki stres boyutunu temsil etmektedir 
(Maslach and Goldberg, 1998) ve tükenmişliğin diğer iki alt boyutu olan duyarsızlaşma ve kişisel başarı 
hissinde azalmaya kıyasla daha açık gözlemlenebilen boyutudur (Yıldız, 2015).  

Duyarsızlaşma; çalışanın, hizmet sunduğu bireylere karşı ilgisiz tavır takınması, negatif ve yıkıcı duyguları 
yansıtması olarak tanımlanabilir. Çalışanın muhatabı olan bireylere birer nesne gibi davranması, onları 
sınıflandırması ve onlarla arasına mesafe koyarak onlara karşı umursamaz ve hatta alaycı bir tavır 
sergilemesidir (Üngören vd., 2010). Duyarsızlaşmanın temel nedeni; çalışanın idealizm kaybına uğramasıdır. 
Yani; icra etmekle yükümlü olduğu işi için hizmet sağladığı tarafa insan muamelesi yapmıyor olmayı ifade 
etmektedir. Tükenmişliğin bir alt boyutu olan duygusal tükenmenin varlığıyla kendini gösteren 
duyarsızlaşma, çalışanın kendi kendini adeta bir koruma altına alarak tampon bölge oluşturma çabasını temsil 
eder (Maslach and Goldberg, 1998). Çalışan tarafından geliştirilen bu tampon bölge sayesinde çalışan, 
çevresine yönelik oldukça kayıtsız bir tutum oluşturmaktadır. Devamlılığı olan bu kayıtsız tutum neticesinde 
de çalışan duygusal olarak işinden ve işinin gerekliliklerinden de uzaklaşma yaşamaktadır (Yıldız, 2015). 
Çünkü, çalışan tarafından; çevresi ve hizmet sağladığı taraf olan diğer bireylerle yaşadığı etkileşim ve 
iletişimde ilişkilerin en alt seviyeye indirilmesi ve kalıplaşmış ifade ve davranışlarla hareket edilmesi 
gerçekleştirilir. İşinin gerekliliklerine bağlı olarak karşılaştığı taraflara adeta birer nesneymiş gibi davranışlar 
sergilenmesi kendini göstermektedir. Gittikçe artan ilgisiz, soğuk, katı ve hatta insani sayılamayacak 
düzeydeki yapı duyarsızlaşmanın açık bir göstergesi haline gelmektedir (Basım ve Şeşen, 2006). Maslach and 
Goldberg ‘in (1998) de belirttiği üzere; tükenmişliğin kişilerarası boyutunu temsil eden duyarsızlaşma, kişiler 
arasında yaşanan ilişkilerdeki bozulmaların yalnızca bireysel düzeyde kalmayıp ilerleyen süreçte örgütsel bir 
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sorun haline geleceğinin de önemli bir habercisidir (Polatçı, 2007). 

Kişisel başarı hissinde azalma; çalışanın işiyle alakalı yeteneğinin ve bu yeteneğine bağlı etkililiğinin ve 
verimliliğinin düştüğüne yönelik inancı olan kişisel başarı hissinde azalma, bireyin kendisini için olumsuz 
değerlendirme yapmasındaki eğilimini ifade etmektedir (Budak ve Sürgevil, 2005, Yıldırım ve İçerli, 2010). 
Kendisinden işle ilgili talep edilenleri yerine getirmede yetersiz kaldığı inancının hâkim olmasından dolayı 
bireyin işinde ilerleyebilmesi ve sosyal destek almasında eksiklik yaşadığına dair duygusunu ve inancını 
güçlendiren kişisel başarı hissinde azalma, bireyi hizmet sağladığı bireylere yardım etmeyle ilgili kendini 
yetersiz görmeye ve hatta yetersizliği nedenliyle onlara zarar verdiği düşüncesine sevk edebilir. 
Tükenmişliğin bireyin kendi kendini değerlendirme boyutu olan bu alt boyut, çalışanın kendini suçlamasına 
ve yetersizliğine vurgu yapmaktadır (Maslach and Goldberg, 1998). 

2.4. Kavramlar Arasındaki İlişkiler 

Günümüz çalışma yaşamında yöneticilerin örgütlerini idare edebilmeleri ve çalışanlarına sağlıklı bir çalışma 
ortamı sunabilmeleri için yalnızca prosedür ve kurallar yeterli değildir. Nitekim çalışma dünyasındaki yoğun 
rekabet ve yaşanan hızlı değişimler, çalışanları sadece birer bilgi emekçisi olmaktan öteye taşımıştır. Özellikle 
de hizmet sektöründeki örgütlerde bunun yanında bir de duygusal emekçiler olmaları gerekmektedir. İnsanın 
duygusal yönünü davranışlara dökmesini ifade eden duygusal emek de bu olmazsa olmaz unsurlardan 
biridir. Yüzeysel davranıştan doğal (samimi) davranış sergilemeye kadar değişim gösterebilen duygusal 
emek, insan psikolojisinin de bir yansımasıdır. Aynı zamanda da bilişsel bir süreci de içererek etkin karar 
verebilmeye de etki etmektedir. Bireyin işini icra ederken karşılaşabileceği belirsizlik hali, yaşayabileceği 
çatışma ve özellikle de sağlık sektöründe üstlenilen yüksek sorumluluk gibi benzeri durumlarda duygularını 
ortaya koyarken kendisini kontrol ederek ve/veya edemeyerek gerçekleşmektedir. Örgütleriyle yaşadıkları 
bilişsel ve duygusal bütünlük hali olan örgütsel özdeşleşme, burada devreye girerek kendini göstermektedir.  

Örgütleriyle özdeşleşme yaşayan bireyler, çalıştıkları örgütün dışındaki ortamlarda ve durumlarda 
kendilerini o örgütün birer temsilcisi olarak kabul ederler (Miller, vd., 2000). Bundan dolayı da 
davranışlarında bilişsel yansımalar görülecektir. Bu da duygusal emeğin bir göstergesidir. Örgütün yönetim 
kademelerince belirlenmiş olan amaçlara ve hedeflere bağlılık göstererek performans sergilemek 
isteyeceklerdir. Çünkü yaşanan örgütsel özdeşleşmede örgütün menfaatlerini bireyselleştirip içselleştirme söz 
konusudur. Örgütüyle özdeşleşme yaşayan bir çalışan kuşkusuz ki örgütün içinde ve dışında örgütüyle gurur 
duymakta ve onu sahiplenerek örgütüne saygı göstermektedir (Cilasun, 2016). Örgütlerde özdeşleşme 
yaşanabilmesinin etkin hale getirilmesiyle düşük iş devir oranı, işten ayrılma niyeti ve tükenmişlik gibi çok 
önemli sonuçlar elde edilecektir (Yeşiltaş vd., 2012). Örgütsel özdeşleşmenin verimlilik artışının bir öncülü 
olduğu da tartışmasız bir gerçektir. Fakat bu verimliliği yalnızca somut ve maddesel getiriler olarak görmek 
eksik kalmaktadır. Örgütünü sahiplenen çalışanların olduğu bir çalışma ortamında psikolojik iyi oluşlar ve 
sahiplenme duyguları da önemli birer verimlilik göstergesidir. Bu sayede “ben” kavramının ötesinde 
bütünleştirici gücü olan “biz” ortaya çıkmaktadır (Polat, 2009). Örgütsel özdeşleşme yaşanması halinde birey 
kendini daha iyi hissedecektir ve bu da özgüvenini artırarak tükenmişliğin kişisel başarı hissinde azalma alt 
boyutuna etki ederek tükenmişliği azaltacaktır. Köse’nin (2019) ifade ettiği üzere, örgütsel özdeşlemenin aktif 
olarak fiilen alt kademede çalışan personellerde daha net gözlemlendiği bilgisiyle sağlık sektöründeki 
personellerde örgütlerine sadakat gösterme, duygu durumlarını düzenleme ve örgütün kurallarına itaat etme 
rahatlıkla görülecektir (Şahin, 2014). Tüm bunların ötesinde, örgütsel özdeşleşmenin özellikle özel sektörde 
rekabet eden örgütlerde önemli bir yeri ve anlamı vardır. Çünkü her örgüt kendisini benzer nitelikteki 
örgütlerle mukayese etme ve mümkün oldukça da onlardan kendini ayrıştırarak öne çıkarma gayreti 
içerisindedir. Bireylerin bütününün birer temsili olan örgütler, yoğun rekabet koşullarında pes etmeyen, 
duygularını ve davranışlarını adeta kendisi gibi aktaran ve işini, örgütünü benimseyen personellere ihtiyaç 
duyarlar. Uray’ın (2014) da belirttiği gibi burada yöneticilere ciddi görevler düşmektedir. Örgüt yöneticileri, 
örgütün politikalarını ve kurallarını rasyonel düzeyde hazırlayarak çalışanların duygularına hitap 
edebilmelidirler. Duygusal emek davranışlarının sergilenmesi gereken sağlık sektöründe bu daha da ön 
planda tutularak Mael ve Ashforth’un (1992) özellikle vurguladığı ailenin bir parçası gibi hissedilme olan 
örgütsel özdeşleşme için ortam hazırlanmalıdır.   

Duygularını düzenleme kabiliyetine sahip çalışanlarda psikolojik yıpranma olan tükenmişlik farklı 
düzeylerde görülecektir. Hochschild (1983) yüzeysel davranış sergilemenin çalışanları duygusal anlamda 
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tükenmişliğe karşı koruduğunu ifade ederken, bazı araştırmacılar (Morris ve Feldman, 1997; Grandey, 1999) 
ise duygusal tükenme ve yüzeysel davranış arasında pozitif ilişki olduğunu ileri sürmüşlerdir. Araştırmaya 
konu olan duygusal emek, örgütsel özdeşleşme ve tükenmişlik ilişkisinde örgütsel özdeşleşmenin tükenmişlik 
üzerindeki etkileri yazında çok da net değildir. Örgütsel özdeşleşmenin tükenmişlik arasında negatif yönlü 
ilişki olduğunu belirten çalışmalar (Rode vd., 2012) olsa da aralarında anlamlı ilişkinin olmadığını öne süren 
çalışmalar da mevcuttur (Lammers vd., 2013). Bunların yanı sıra, örgütüyle kendini özdeşleştiren çalışanların 
daha sıkı çalışacağı (Tompkins ve Cheney, 1985; Ashforth vd., 2008) ve bundan dolayı da kaçınılmaz olarak 
daha fazla tükenmişlik duygusu (Maslach vd., 2001) yaşayabilecekleri de söylenmektedir. Öte yandan duygu 
durumunun emek sergilerken kendini göstermesi de örgütle özdeşleşme ve tükenmişlikle birebir 
ilişkilendirilmektedir. İçten gelen ve samimi duygularla iş yapan personeller, yaptığı işten keyif alacak ve bu 
sayede de örgütün ona sağladığı koşullar sayesinde örgütsel özdeşleşme yaşayabilecektir. Karşılaşılan her 
zorluk için çözümler üreterek bunları fırsata dönüştürerek daha az tükenmişlik yaşayacaktır. Tüm bu 
ifadelerin ötesinde ise örgütsel özdeşleşmenin birey ve örgüt düzeyinde olumsuz etki oluşturması da 
mümkündür. Örneğin; örgütüyle yüksek düzeyde özdeşleşme yaşayan bir çalışanın örgütsel özdeşleşme 
yaşamayan bir çalışana kıyasla yaşadığı tükenmişlik düzeyinin daha da fazla gözlemlenmesi de olasıdır 
(Kreiner ve Ashforth 2004). Çünkü çalışanda, örgütsel dayatmaları, sıkı politikaları ve örgütün hatalarını 
görememe hali gelişebilecektir.  Burada da karşımıza örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolünün olup olmadığı 
çıkarmaktadır.  

2.5. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri  

Bu çalışmada sağlık personellerinin duygusal emek davranışı ve tükenmişlikleri arasındaki ilişki ve bu ilişkide 
örgütsel özdeşleşmenin aracılık etkisinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu temel motivasyondan hareketle 
oluşturulan diğer hipotezler ise aşağıda sıralanmaktadır.  
H1: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin yüzeysel davranışının kişisel başarı hissinde azalmaya 
etkisi vardır.  
H2: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin yüzeysel davranışının duygusal tükenmeye etkisi vardır.  
H3: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin yüzeysel davranışının duyarsızlaşmaya etkisi vardır.  
H4: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin derinden davranışının kişisel başarı hissinde azalmaya 
etkisi vardır.  
H5: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin derinden davranışının duygusal tükenmeye etkisi vardır. 
H6: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin derinden davranışının duyarsızlaşmaya etkisi vardır. 
H7: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin doğal davranışının kişisel başarı hissinde azalmaya etkisi 
vardır. 
H8: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin doğal davranışının duygusal tükenmeye etkisi vardır. 
H9: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin doğal davranışının duyarsızlaşmaya etkisi vardır. 
H10: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin yüzeysel davranışının örgütsel özdeşleşmeye etkisi 
vardır. 
H11: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin derinden davranışının örgütsel özdeşleşmeye etkisi 
vardır. 
H12: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin doğal davranışının örgütsel özdeşleşmeye etkisi vardır. 
H13: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin örgütsel özdeşleşmesinin kişisel başarı hissinde azalmaya 
etkisi vardır. 
H14: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin örgütsel özdeşleşmesinin duygusal tükenmeye etkisi 
vardır. 
H15: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin örgütsel özdeşleşmesinin duyarsızlaşmaya etkisi vardır. 
H16: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin yüzeysel davranışının kişisel başarı hissinde azalmaya 
etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü bulunmaktadır.  
H17: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin yüzeysel davranışının duygusal tükenmeye ilişkisinde 
örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü bulunmaktadır.  
H18: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin yüzeysel davranışının duyarsızlaşmaya etkisinde 
örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü bulunmaktadır 
H19: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin derinden davranışının kişisel başarı hissinde azalmaya 
etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü bulunmaktadır. 
H20: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin derinden davranışının duygusal tükenmeye etkisinde 



S. Aksoy Kürü 13/1 (2021) 150-175 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 158 

örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü bulunmaktadır. 
H21: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin derinden davranışının duyarsızlaşmaya azalmaya 
etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü bulunmaktadır. 
H22: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin doğal davranışının kişisel başarı hissinde azalmaya 
etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü bulunmaktadır. 
H23: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin doğal davranışının duygusal tükenmeye etkisinde 
örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü bulunmaktadır. 
H24: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin doğal davranışının duyarsızlaşmaya etkisinde örgütsel 
özdeşleşmenin aracılık rolü bulunmaktadır. 

3. YÖNTEM 

Yukarıda yapılan açıklamalara binaen araştırmanın temel motivasyonu; özel hastanelerde çalışan 
personellerin duygusal emek davranışı ve tükenmişlik arasındaki ilişki: örgütsel özdeşleşmenin aracılık 
etkisini sorgulamaktır. 

3.1. Araştırmanın Modeli  

Araştırmada, birden fazla değişkenin birbiriyle olan olası ilişkilerinin varlığının sorgulanması amacıyla 
hazırlanan anket formlarıyla araştırıldığı ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır (Karasar, 2012; Büyüköztürk 
vd., 2012). İlgili modeli oluşturmak için duygusal emek davranışı, örgütsel özdeşleşme ve tükenmişlik 
ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmanın amacına ve belirlenen 24 hipoteze uygun olarak geliştirilen araştırmanın 
kavramsal modeli aşağıda (Bkz.: Şekil 1) verilmiştir. Araştırmanın kavramsal modeline göre, var olan iki 
değişken arasındaki ilişkinin modele yeni bir değişkenin eklenmesiyle oluşan aracılık rolünün tespitine 
yönelik bir model olduğu anlaşılmaktadır (Arı, vd. 2010). Bu ilişkiler çerçevesinde hazırlanan modelde 
duygusal emek (bağımsız değişken), örgütsel özdeşleşme (aracı değişken) ve tükenmişlik (bağımlı değişken) 
değişkenler olarak ele alınmıştır.  

 

Şekil 1. Araştırmanın Kavramsal Modeli 

DUYT: Duygusal tükenme, DYSZ: Duyarsızlaşma, KBHA: Kişisel başarı hissinde azalma, YÜZD: Yüzeysel davranış, 
DRND: Derinden davranış, DGLD: Doğal davranış, ÖÖ: Örgütsel özdeşleşme 

3.2. Araştırma Evren ve Örneklemi  

Araştırmada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan izine bağlı kalarak İstanbul’daki özel hastanelerde 
çalışmakta olan personeller çalışmanın evrenini oluşturmaktadır.  

Yazında belirtildiği üzere örneklem sayısının yeterliliği, istatistiksel olarak hesaplanmaktadır. 0,95 güven 
aralığı ve 0,05 örneklem hatasıyla temsil edilebilecek olan evren büyüklüğüne bağlı örneklem sayıları 
aşağıdaki Tablo 1’de ifade edilmiştir.  

Tablo 1. Araştırmanın evrenine göre örneklem sayısı 

Evren Büyüklüğü 100 150 250 500 1000 5000 10000 50000 100000 1000000 
Örneklem Sayısı 80 108 152 217 278 357 370 381 383 384 

Kaynak: Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2014: 89. 
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Öte yandan, araştırmanın evreninden seçilecek örneklem sayısını belirlemek için evrenin sayısının net olarak 
belli olması durumunda örneklem sayısını hesaplamada kullanılacak eşitlik de aşağıda verilmiştir. Aşağıda 
verilen eşitliğe göre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü Özel Yataklı Sağlık 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan sağlık personellerinin tam sayısı 
bilinmediği için en üst değer olan 1000000 dahi olsa örneklem sayısının 348 olması yeterli kabul edilmektedir.  

n= n0/(1+n0/N), n0= (t
2
xs

2
)/d

2  

Formüllerdeki ifadeler, N: evren büyüklüğü, n: örneklem büyüklüğü, t: güven düzeyine karşılık gelen tablo z 
değeri (0,05 için 1,96, 0,01 için 2,58 ve 0,001 için 3,28), s: evren için tahmin edilen standart sapma ve d: kabul 
sapma toleransını ifade etmektedir (Bartlett vd. 2001). 
no= (1,962x0,52)/0,052= 384, 16  n= 384, 16/(1+384, 16/1000000)= 348,042 

Tablo değerine ve formül değerine bağlı kalarak, hastanelere katılımcılara verilmek üzere toplamda 900 anket 
formu teslim edilmiştir. Doldurulduktan sonra geri alınan formlarının toplamı ise 817’dir. Analize 
alınabilecek anket formu sayısı ise 784’tür. Elde edilen bu değer hem tablo hem de formül değerindeki eşik 
değerin oldukça üzerindedir. Bu durumda anket formlarının kullanılabilir olma oranı %95,96’dır. Bu oran, 
Balcı’nın (2004) da ifade ettiği gibi istatistiksel olarak anlamlı bir yargıya ulaşmak için gerekli olan %80 
değerinin oldukça üstündedir. 

Araştırma için geleneksel yöntemlere kıyasla genel kabul gören ve nispeten daha iyi sonuçlar veren, öncelikle 
belli bir kuramsal çerçeveye dayandırılarak gözlemlenen veya gözlemlenemeyen değişkenler arasındaki 
doğrudan veya dolaylı etkileri yalnızca tek bir model üzerinde inceleyerek test edebilen bir istatistik yöntemi 
olan yapısal eşitlik modellemesi (YEM) tercih edilmiştir (Byrne, 2001; Bayram, 2016; Eray-Çelik ve Yılmaz, 
2016). Kurulan YEM modelinin analiz edilebilmesi amacıyla da güvenilir ve güçlü çözüm olanakları sunan 
AMOS yazılımı (Meydan ve Şeşen, 2015) kullanılmıştır. 

3.3. Veri Toplama Araçları  

Araştırmanın verisi, araştırmacılar tarafından daha önceden geçerliliği ve güvenirliliği test edilmiş olan 
ölçekler yardımıyla toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak örneklemi oluşturan sağlık personellerine verilen 
anket formlarındaki ölçekler “Duygusal Emek Ölçeği” (Diefendorff vd. (2005), “Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği” 
(Mael ve Ashforth; 1992) ve “Tükenmişlik Ölçeği” (Maslach ve Jackson, 1981) olmak üzere üç tanedir. Tüm 
ölçeklerde birden fazla ifade (madde) kullanılmıştır. Katılımcıların bu ifadelere birden beşe kadar bir değer 
işaretlemesi için 5’li Likert tipi eşit aralıklı ölçekleme (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: 
Kararsızım, 4: Katılıyorum ve 5: Kesinlikle Katılıyorum) kullanılmıştır. Kullanılan ölçeklere ilişkin tanımlayıcı 
bilgiler ve elde edilen bulgulara aşağıda yer verilmiştir. 

3.3.1. Duygusal Emek Ölçeği  

Duygusal emek ölçeği, Diefendorff vd. (2005) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Basım ve 
Begenirbaş (2012) tarafından yapılmış olan, yüzeysel davranış (YÜZD) alt boyutu, “Hastalarla göstermem 
gereken duyguları hissedebilmek için elimden geleni yaparım.”, derinden davranış (DRND) alt boyutu, 
“Hastalara gösterdiğim duygular kendiliğinden ortaya çıkar.” ve doğal davranış (DGLD) alt boyutu, 
“Hastalarla ilgilenirken iyi hissediyormuşum gibi görünmeye çalışırım.” gibi benzeri ifadelerin yer aldığı 
toplam 14 ifadeli ve üç alt boyutlu bir ölçektir. On dört ifadeden oluşan orijinal ölçekte Cronbach Alfa 
Güvenirlik Katsayıları (α), yüzeysel davranış: 0,920, derinden davranış: 0,850 ve doğal davranış: 0,830’dur.  

3.3.2. Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği 

Örgütsel özdeşleşme ölçeği, Mael ve Ashforth (1992: 110) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Tak ve 
Aydemir (2004) tarafından yapılmış olan, “Eğer, medyada çalıştığım hastane hakkında olumsuz yönde 
eleştirel bir haber çıkmışsa (çıkarsa) bundan rahatsızlık hisseder; utanç duyarım.” ve “Çalıştığım hastaneden 
bahsederken; “onlar” yerine “biz” ifadesini kullanırım.” gibi benzeri ifadelerin yer aldığı toplam altı ifadeli 
ve tek boyutlu bir ölçektir. Orijinal ölçekte Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı (α), 0,780’dır.  

3.3.3. Tükenmişlik Ölçeği 

Tükenmişlik ölçeği, Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen ve sağlık çalışanlarına yönelik Türkçe 
uyarlaması Ergin (1992) tarafından yapılmış olan, kişisel başarı hissinde azalma (KBHA) alt boyutu, 
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“Yaptığım iş sayesinde hastalarımın yaşamına katkıda bulunduğuma inanıyorum.”, duygusal tükenme 
(DUYT) alt boyutu, “Bütün gün hastalarla çalışmak benim için çok yıpratıcıdır.” ve duyarsızlaşma (DYSZ) alt 
boyutu, “Hastalara ne olduğu umurumda değildir.” benzeri ifadelerin yer aldığı toplam 22 ifadeli ve üç alt 
boyutlu bir ölçektir. Orijinal ölçekte Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı (α) kişisel başarı hissinde azalma: 
0,710, duygusal tükenme: 0,600 ve duyarsızlaşma: 0,800 iken Ergin’in ülkemizdeki çalışmasında ise; kişisel 
başarı hissinde azalma: 0,710, duygusal tükenme: 0,900 ve duyarsızlaşma: 0,790’dır.  

3.4. Araştırmada Verilerin Toplanması ve Analizi  

Araştırma verisi, araştırmacı tarafından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan izine bağlı kalarak 
İstanbul’daki özel hastanelerde çalışmakta olan personellerden anket formu yardımıyla toplanmıştır. Çalışma 
2016 yılının mayıs ayı itibariyle başlatılmış olup 2017 yılının Mart ayında tamamlanmıştır.  

Veri analizi için istatistik paket programları olan SPSS ve YEM (AMOS) kullanılmıştır. Betimleyici istatistikler, 
korelasyon analiz(leri), geçerlilik ve güvenirlik testleri ve keşfedici faktör analizleri için SPSS paket programı 
kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizleri, path analizleri ve aracılık etkisi analizleri için de YEM (AMOS) 
paket programı kullanılmıştır. 

3.5. Araştırmanın Etiği  

Araştırmaya başlamadan önce araştırmacı tarafından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşülerek Doğuş 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Programı arasında karşılıklı bir protokol 
oluşturularak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü Özel Yataklı Sağlık 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan sağlık personelleri üzerinde çalışmayı 
yürütmek üzere gerekli izinler alınmıştır. 30/12/2015 tarihli iki sene geçerliliği olan ilgili protokolle araştırma 
yapılacak olan özel hastanelere başvuru yapılarak katılımcılardan sözlü onam alınmıştır.  

3.6. Araştırmanın Sınırlılıkları  

Araştırma; nicel bir çalışma olup, kesitsel ve tanımlayıcı niteliktedir. Araştırmanın kesitsel olması nedeniyle 
ve araştırmaya dahil edilen değişkenlere verilen cevapların zaman içinde değişebileceği varsayımıyla 
araştırma sonunda elde edilen bulgular yalnızca araştırmanın uygulandığı zaman aralığıyla sınırlı 
kalmaktadır. Bunun yanı sıra, araştırma sonucu erişilen bulgular, verilerin toplanmasında yönelinmiş olunan 
örnekleme göre değişebilmektedir. Bu nedenle farklı örneklemler üzerinde de araştırmanın kavramsal 
modelinin test edilmesi gerekebilmektedir. Araştırmanın bir diğer kısıtı da yalnızca özel yataklı hastane hasta 
personelleri üzerinde ve yalnızca tek bir şehirde yapılmış olmasıdır.  

4. BULGULAR 

4.1. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı-Betimleyici Analiz Sonuçları 

Araştırmada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü Özel Yataklı Sağlık 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan sağlık personellerinin yer aldığı 
örneklemin (n= 784) demografik özelliklerine ilişkin sonuçlara Tablo 2’de yer verilmiştir.  

Tablo 2. Örneklemi Oluşturan Katılımcıların Demografik Özellikleri (n= 784) 

Değişken Değişkenin 
Alt Kategorileri 

Frekans (n) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadın 380 48,5 
Erkek 404 51,5 

Medeni Hal 
Evli 332 41,1 

Bekar 462 58,9 

Yaş 

18-29 yaş 429 54,7 
30-39 yaş 237 30,2 
40-49 yaş 88 11,2 

50 yaş ve üzeri 30 3,8 

Eğitim 
Lise 399 50,9 

Üniversite 266 33,93 
Yüksek Lisans 32 4,1 
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Doktora 87 11,10 

Meslek 

Doktor  87 11,10 
Hemşire-Ebe  391 49,87 
Tıbbi Sekreter  193 24,62 

Diğer Sağlık Çalışanları  113 14,41 

Birlikte Çalışılan Personel Sayısı 
1-10 personel 338 43,1 

11- 25 personel 287 36,6 
26 ve üzeri personel 159 20,3 

Şu an Çalışılan Hastanedeki  
Toplam Hizmet Süresi 

1 yıldan az 212 27,0 
1-5 yıl 366 46,7 

6-10 yıl  135 17,2 
11-15 yıl 36 4,6 
16-20 yıl 22 2,8 

21 yıl ve üzeri 13 1,7 

Sektördeki Toplam Hizmet Süresi 

1-5 yıl 348 44,4 
6-10 yıl 265 33,8 

11-15 yıl 85 10,8 
16-20 yıl 45 5,7 

21 yıl ve üzeri 41 5,2 
Toplam 784 100 

Tablo 2’ye göre, araştırmaya dahil olan katılımcıların %48,5’i (n=380) kadın, %51,5’i (n=404) erkektir. 784 
katılımcının medeni durumunun çoğunluğu ise %58,9’u (n=462) bekar olup, katılımcıların %54,7’sinin yaş 
aralığı, 18-29 yaş aralığındadır, yaş ortalaması 31,46, standart sapma ise 8, 416’dır. 784 katılımcının %50,9’u 
(n=399) lise mezunudur. Katılımcıların birlikte çalıştığı personel sayısı ise, 1-10 personel aralığında olup; 
toplam katılımcıların %43,1’ini temsil etmektedir. Şu an çalışılan hastanedeki toplam hizmet süresin en fazla 
olduğu aralık; 1-5 yıl (n=366), ortalama çalışma süresi 2,16 yıl ve standart sapma 1,060’dır. Sağlık sektöründeki 
toplam hizmet süresi ise mevcut hastanedeki çalışma süresiyle benzer şekilde 1-5 yıldır (n=348), ortalama süre 
1,93 yıl ve standart sapma 1,118’dir. 

4.2. Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik, Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları  

Araştırma dahilinde toplanan nicel veriler için uç değerler temizlenmiştir. Ayrıca, basıklık ve çarpıklık 
değerleri de kontrol edilmiş ve normallik varsayımı incelenmiştir. Analiz için uygun hale getirilen veriler için 
öncelikle geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış olup; araştırma kapsamında kullanılmış olan ölçeklerin 
yapı geçerliklerini tespit edebilmek amacıyla SPSS programıyla keşfedici faktör analizi (KFA) (Büyüköztürk, 
vd. 2012) yapılmıştır. Anket formunda yer alan ifadeler için yapılan keşfedici faktör analizi sonuçlarına Tablo 
3, Tablo 4 ve Tablo 5’te yer verilmiştir. 

4.2.1. Duygusal Emek Ölçeğinin Güvenilirlik, Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları  

Duygusal emek ölçeği için bu araştırma kapsamında Bartlett testi sonucunun ((3966,276)/41)) anlamlı olarak 
bulgulanması ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0,844 olarak hesaplanması sonucunda veri matrisi 
faktör analizi için uygundur denilmektedir. Araştırmanın veri setiyle yapılan keşfedici faktör analizi 
esnasında ölçekten hiçbir madde analiz dışına alınmamıştır. Ölçek ifadelerinin faktör yükleri; yüzeysel 
davranış alt boyutu için 0,591-0,816, derinden davranış alt boyutu için 0,681-0,825 ve doğal davranış alt boyutu 
için ise 0,746-0,819 arasında dağılım göstermiştir. Ölçeğin üç faktörlü olduğu görülmüş olup; elde edilen üç 
faktörlü yapı yüzeysel davranış: %26,122, derinden davranış: %18,702 ve doğal davranış: %14,769) yapı 
toplam varyansın %59,593’ünü açıklamaktadır. Orijinal ölçekte Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayıları 
yüzeysel davranış: 0,920, derinden davranış: 0,850 ve doğal davranış: 0,830 iken araştırmamızda ise yüzeysel 
davranış: 0,845, derinden davranış: 0,802 ve doğal davranış: 0,759; ölçeğin geneli ise 0,788 olarak bulunmuştur 
(Bknz.: Tablo 3).  
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Tablo 3. Duygusal Emek Ölçeğinin Güvenilirlik ve Keşfedici Analizi Sonuçları 

Ölçek maddeleri 
Boyutlara İlişkin Keşfedici Faktör 

Analizi Faktör Yükleri 

Duygusal Emek (DE) YÜZD DRND DGLD 
YÜZD5 0,816 - - 
YÜZD1 0,774 - - 
YÜZD3 0,727 - - 
YÜZD2 0,697 - - 
YÜZD7 0,696 - - 
YÜZD6 0,692 - - 
YÜZD4 0,591 - - 
DRND2 - 0,825 - 
DRND3 - 0,805 - 
DRND4 - 0,757 - 
DRND1 - 0,681 - 
DGLD3 - - 0,819 
DGLD2 - - 0,811 
DGLD1 - - 0,746 

Alt Boyutlar Cronbach Alfa (α)  0,845 0,802 0,759 
Ölçeğin Genel Cronbach Alfa (α) 0,788 

Alt Boyutlar Açıklanan Varyans %26,122 %18,702 %14, 769 
Açıklanan Toplam Varyans  %59,593 

KMO  0,844 
Alt Boyutlar Ölçek Ortalaması  2,82 3,51 3,69 

Ölçeğin Genel Ortalaması 3,34 

Araştırmada kullanılan veri setiyle yapılan doğrulayıcı faktör analiziyle (DFA) elde edilen üç boyutlu faktör 
yapısının kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu görülmüştür (χ2=239,152, sd=68, χ2/sd=3,517, 
p=0,000, CFI=0,956, GFI=0,959, NFI=0,940, IFI= 0,956, RMR=0,082, RMSEA=0,057, AGFI=0,937). 

4.2.3. Örgütsel Özdeşleşme Ölçeğinin Güvenilirlik, Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları  

Örgütsel özdeşleşme ölçeği için bu araştırma kapsamında ölçeğin, Bartlett testi sonucunun ((1269,815)/78)) 
anlamlı olarak bulgulanması ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0,826 olarak hesaplanması esnasında 
veri matrisi faktör analizi için uygundur denilmektedir. Araştırmanın veri setiyle yapılan keşfedici faktör 
analizi sonucunda ölçekten hiçbir madde analiz dışına alınmamıştır. Ölçek ifadelerinin faktör yükleri; 0,692 
ile 0,816 arasında dağılım göstermiştir. Ölçeğin tek faktörlü olduğu görülmüş olup; elde edilen tek faktörlü 
yapı toplam varyansın %50,186’sını açıklamaktadır. Orijinal ölçekte Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı (α), 
0,780 iken araştırmamızda ise 0,800 olarak bulunmuştur (Bknz.: Tablo 4).   

Tablo 4. Örgütsel Özdeşleşme Ölçeğinin Güvenilirlik ve Keşfedici Analizi Sonuçları 

Ölçek maddeleri Keşfedici Faktör Analizi Faktör Yükleri 

Örgütsel Özdeşleşme (ÖÖ) ÖÖ 
ÖÖ5 0,816 
ÖÖ4 0,774 
ÖÖ1 0,727 
ÖÖ2 0,697 
ÖÖ3 0,696 
ÖÖ6 0,692 

Ölçeğin Genel Cronbach Alfa (α) 0,800 
Açıklanan Toplam Varyans  %50,186 

KMO  0,826 
Ölçeğin Genel Ortalaması 3,48 



S. Aksoy Kürü 13/1 (2021) 150-175 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 163 

Araştırmada kullanılan veri setiyle yapılan doğrulayıcı faktör analiziyle (DFA) elde edilen tek boyutlu faktör 
yapısının kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu görülmüştür (χ2=19,786, sd=7, χ2/sd=2,827, p=0,006, 
CFI=0,990, GFI=0,992, NFI=0,984, IFI= 0,990, RMR=0,027, RMSEA=0,048, AGFI=0,975). 

4.2.4. Tükenmişlik Ölçeğinin Güvenilirlik, Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları  

Tükenmişlik ölçeği için bu araştırma kapsamında ölçeğin Bartlett testi sonucunun ((5037,303)/67)) anlamlı 
olarak bulgulanması ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0,884 olarak hesaplanması sonucunda veri 
matrisi faktör analizi için uygundur denilmektedir. Araştırmanın veri setiyle yapılan keşfedici faktör analizi 
esnasında ölçekten DUYT8 ve DUYT9 ifadeleri analiz dışına alınmıştır. Ölçek ifadelerinin faktör yükleri; 
kişisel başarı hissinde azalma alt boyutu için 0,596-0,742, duygusal tükenme alt boyutu için 0,480-0,854 ve 
duyarsızlaşma alt boyutu için ise 0,596-0,742 arasında dağılım göstermiştir. Ölçeğin üç faktörlü olduğu 
görülmüş olup; elde edilen üç faktörlü (kişisel başarı hissinde azalma: %16,077 duygusal tükenme: %18,192 
ve duyarsızlaşma: %14,293) yapı toplam varyansın %48,563’ünü açıklamaktadır. Orijinal ölçekte Cronbach 
Alfa Güvenirlik Katsayısı (α) kişisel başarı hissinde azalma: 0,710, duygusal tükenme: 0,600 ve duyarsızlaşma: 
0,800 iken Ergin’in ülkemizdeki çalışmasında ise; kişisel başarı hissinde azalma: 0,710, duygusal tükenme: 
0,900 ve duyarsızlaşma: 0,790 iken araştırmamızda ise kişisel başarı hissinde azalma: 0,775, duygusal tükenme: 
0,846 ve duyarsızlaşma: 0,764; ölçeğin geneli ise 0,802 olarak bulunmuştur (Bknz.: Tablo 5).  

Tablo 5. Tükenmişlik Ölçeğinin Güvenilirlik ve Keşfedici Analizi Sonuçları 

Ölçek maddeleri 
Boyutlara İlişkin Keşfedici Faktör 

Analizi Faktör Yükleri 

Tükenmişlik (TKN) DUYT KBHA DYSZ 
DUYT2 0,854 - - 
DUYT1 0,791 - - 
DUYT3 0,788 - - 
DUYT5 0,574 - - 
DUYT4 0,535 - - 
DUYT7 0,534 - - 
DUYT6 0,480 - - 
KBHA5 - 0,717 - 
KBHA2 - 0,714 - 
KBHA7 - 0,682 - 
KBHA6 - 0,672 - 
KBHA3 - 0,646 - 
KBHA1 - 0,572 - 
KBHA8 - 0,481 - 
KBHA4 - 0,470 - 
DYSZ5 - - 0,742 
DYSZ1 - - 0,651 
DYSZ2 - - 0,628 
DYSZ3 - - 0,620 
DYSZ4 - - 0,596 

Alt Boyutlar Cronbach Alfa (α)  0,846 0,775 0,764 
Ölçeğin Genel Cronbach Alfa (α) 0,802 

Alt Boyutlar Açıklanan Varyans %18,192 %16,077 %14,293 
Açıklanan Toplam Varyans  %48,563 

KMO  0,884 
Alt Boyutlar Ölçek Ortalaması  2,73 3,60 2,53 

Ölçeğin Genel Ortalaması 2,95 

Araştırmada kullanılan veri setiyle yapılan doğrulayıcı faktör analiziyle (DFA) elde edilen üç boyutlu faktör 
yapısının kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu görülmüştür (χ2=482,841, sd=162, χ2/sd=2,981, 
p=0,000, CFI=0,934, GFI=0,939, NFI=0,905, IFI=0,935, RMR=0,064, RMSEA=0,050, AGFI=0,921). 
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Ölçeklere ilişkin güvenirlik alfa değerlerinin sosyal bilimlerde kabul görmüş olan 0 ile 1 arasında bir değer 
olan 0, 700 (Nunally, 1978, Altunışık, 2012) üzerinde olduğu bulgulanmıştır.  

YEM’de yapılan DFA sırasında kullanılan ölçeklerin faktör yapıları incelenerek belli kriterler sınırında kabul 
edilebilir uyum değerleri oluşturup oluşturmadıklarına bakılmıştır. İfade edilen kriterlere bakıldığında; χ2/sd 
oranının iki birimin altında olması (x≤2,0) elde edilen uyumun mükemmel olduğunu ifade ederken; üç ile beş 
birim arasında (3,00≤x≤5,00) olmasıysa elde edilen uyumun kabul edilebilir uyumu ortaya koymaktadır 
(Kline, 2011). RMSEA değerinin 0,08 ile 0,05 arasında olması iyi uyum değerini, 0,05’in altında bir değerde 
olması ise çok iyi bir uyumu ifade etmektedir (Browne ve Cudeck, 1993). CFI, IFI ve NFI değerlerinin 0,95-
1,00 arasında ve GFI değerinin 0,90 ile 0,95 arasında yer alması ise iyi bir uyumun elde edildiğini 
belirtmektedir (Bentler, 1980; Bentler ve Bonett, 1980; Baumgartner ve Homburg, 1996; Marsh vd., 2006). 

4.2.5. Ölçüm Modeline İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları  

YEM’de yapılan DFA, araştırmaya dahil edilmiş olan değişkenlere ait tüm ölçekler için uygulanmıştır. 
Ölçeklerden tükenmişlik ölçeğinden DUYT8 ve DUYT9 ifadeleri silinmiştir. Hata kovaryansları; Şekil 2’de de 
belirtildiği gibi ÖÖ1 ile ÖÖ3, ÖÖ4 ile ÖÖ5, DRND1 ile DRND2, YÜZD1 ile YÜZD2 ve YÜZD3, YÜZD2 ile 
YÜZD4 ve YÜZD7, YÜZD4 ile YÜZD7, KBHA6 ile KBHA7, DUYT1 ile DUYT2 ve DUYT3, DUYT2 ile DUYT3, 
DUYT6 ile DUYT7, DYSZ2 ile DYSZ3, DYSZ3 ile DYSZ4 arasına eklenmiştir. Bu ekleme işleminin 
yapılmasının nedeni, eklenen maddelerin hata değerleri arasında ilişkili olmasıdır. Yapılan ölçüm modeli, 
kullanılan ölçeklerin veriyle iyi düzeyde uyum içinde olduğunu göstermektedir (χ2= 1639,512, sd=704, χ2/sd= 
2,329, p=0,000, CFI=0,917, GFI=0,903, NFI=0,864, IFI=0,918, RMR=0,075, RMSEA=0,041, AGFI=0,887). Bunun 
yanı sıra, oluşturulan ölçüm modelinde yer alan gizil değişkenlerin birbirleriyle anlamlı ilişki içinde olduğu 
görülmüştür (Bknz.: Şekil 2). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Ölçüm Modeli İçin Yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
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4.3. Değişkenlere Ait Korelasyon Analizi Sonuçları  

Araştırmada yer alan katılımcıların anket formlarındaki ifadelere verdiği cevapların aritmetik 
ortalamalarının, minimum ve maksimum değerlerinin, standart sapmalarının ve değişkenler arasındaki 
ilişkinin seviyesini ve yönünü gösteren korelasyon katsayıları Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6. Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Katsayıları (n: 784) 

Değişkenler  Ort.  Min.  Max.  S. S.  DUYT DYSZ KBHA YÜZD DRND DGLD ÖÖ 

1. DUYT 2,73 2,46 3,28 0,841 0,846α       
2. DYSZ 2,53 2,31 2,78 0,871 0,685** 0,764α      
3. KBHA 3,60 3,43 3,76 0,704 -0,019 -0,058 0,775α     
4. YÜZD 2,82 2,82 3,34 0,888 0,437** 0,367** 0,112** 0,845α    
5. DRND 3,51 3,43 3,64 0,858 -0,016 -0,015 0,365** 0,112** 0,802α   
6. DGLD 3,69 3,63 3,76 0,874 -0,091* -0,091* 0,427** 0,365** 0,402** 0,759α  
7. ÖÖ 3,48 3,19 3,73 0,801 -0,036* 0,090* 0,510** 0,427** 0,346** 0,315** 0,800α 

**Korelasyon 0,01, *Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır. (**p<0,01), (*p<0,05), a: Değişkenin içsel güvenirlik katsayı 
(Cronbach Alfa). DUYT: Duygusal tükenme, DYSZ: Duyarsızlaşma, KBHA: Kişisel başarı hissinde azalma, 
YÜZD: Yüzeysel davranış, DRND: Derinden davranış, DGLD: Doğal davranış, ÖÖ: Örgütsel özdeşleşme  

Tablo 6’ya göre; araştırmada yer alan değişkenler arasındaki ilişkilerin birçoğunun 0,01 ve 0,05 düzeyinde 
anlamlı olduğu görülmektedir. Araştırmadaki katılımcıların duygusal emek davranışının alt boyutlarından 
yüzeysel davranışın “Kararsızım (3)”, derinden ve doğal davranışın ise “Katılıyorum (4)”; tükenmişliğin alt 
boyutlarından duygusal tükenmenin ve duyarsızlaşmanın “Kararsızım (3)”, kişisel başarı hissinde azalmanın 
“Katılıyorum (4)”; ve örgütsel özdeşleşmelerinin “Katılıyorum (4)” düzeyinde olduğu görülmektedir. 
Korelasyon tablosundaki ilişkilere bakıldığında ise, duygusal emek değişkenin alt boyutlarından yüzeysel 
davranışın genel ortalaması, tükenmişliğin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissinde 
azalma alt boyutlarıyla; derinden davranış ve doğal davranışın ise kişisel başarı hissinde azalma alt 
boyutuyla; örgütsel özdeşleşmenin kişisel başarı hissinde azalma, yüzeysel, derinden ve doğal davranışla 
0,01 düzeyinde pozitif korelasyon içinde olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, duygusal emek değişkenin alt 
boyutlarından doğal davranışın genel ortalaması tükenmişliğin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt 
boyutlarıyla 0,05 düzeyinde negatif korelasyon içindedir. Örgütsel özdeşleşmenin genel ortalaması 
tükenmişliğin duyarsızlaşma alt boyutuyla 0,05 düzeyinde pozitif korelasyon içindedir. 

4.4. Önerilen Modele İlişkin Hipotezlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Test Edilmesi 

Araştırmaya konu olan özel hastanelerde çalışan personellerin duygusal emek davranışı ve tükenmişlik 
arasındaki ilişki: örgütsel özdeşleşmenin aracılık etkisini test edebilmek amacıyla kavramsal araştırma modeli 
kurulmuştur. Model, YEM’de Baron ve Kenny (1986) yaklaşımıyla test edilmiştir. Yaklaşıma göre değişkenler 
arasındaki ilişkiler için ayrı ayrı yol (path) analizleri yapılmıştır. Öncelikle, bağımsız değişken olan duygusal 
emek davranışının (üç alt boyutu) bağımlı değişken olan tükenmişlik (üç alt boyutu) üzerindeki etkisinin 
varlığı test edilmiştir. Oluşturulan ilk regresyon yolu olan duygusal emek davranışının yüzeysel davranış alt 
boyutunun (YÜZDKBHA: Standardize β=0,064, Standart hata=0,027, p=0,018), (YÜZDDUYT: Standardize 
β=0,307, Standart hata=0,062, p=0,000), (YÜZDDYSZ: Standardize β=0,692, Standart hata=0,059, p=0,000) 
anlamlı olduğu görülmektedir. Elde edilen bu bulgulara bağlı kalarak H1, H2 ve H3 hipotezlerinin 
desteklendiği anlaşılmaktadır.  

Duygusal emek davranışının derinden davranış alt boyutunun (DRNDKBHA: Standardize β=0,120, 
Standart hata=0,038, p=0,001), (DRNDDUYT: Standardize β=-0,463, Standart hata=0,072, p=0,000), 
(DRNDDYSZ: Standardize β=-0,356, Standart hata=0,066, p=0,000) anlamlı olduğu görülmektedir. Elde 
edilen bu bulgulara bağlı kalarak H4, H5 ve H6 hipotezlerinin desteklendiği anlaşılmaktadır.  

Duygusal emek davranışının doğal davranış alt boyutunun (DGLDKBHA: Standardize β=0,355, Standart 
hata=0,048, p=0,001), (DGLDDUYT: Standardize β=0,283, Standart hata=0,075, p=0,000), (DGLDDYSZ: 
Standardize β=0,184, Standart hata=0,069, p=0,000) anlamlı olduğu görülmektedir. İlk altı hipotezde olduğu 
gibi benzer şekilde elde edilen bu bulgulara bağlı kalarak H7, H8 ve H9 hipotezlerinin desteklendiği 
anlaşılmaktadır.  
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Ayrıca, kurulan regresyon yolu için DFA sonuçları da (χ2=1542,273, sd=504, χ2/sd= 3,060, p=0,000, CFI=0,891, 
GFI=0,896, NFI=0,847, IFI=0,892, RMR=0,103, RMSEA=0,051, AGFI=0,877) bunu destekler niteliktedir. 

İlk adımın yerine getirilmesiyle aracılık testi için gereken ikinci adımda ise, bağımsız değişken olan duygusal 
emek davranışının aracı değişken olan örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinin varlığı incelenmiştir. İkinci 
adım için yapılmış olan analiz neticesinde değişkenler arasında yalnızca yüzeysel davranışın örgütsel 
özdeşleşme ile anlamlı bir ilişkinin olmadığı (YÜZDÖÖ: Standardize β=0,033, Standart hata=0,040, p=0,406) 
görülmüştür. Bu durumda elde edilen bu sonuca bağlı kalarak H10: Özel hastanelerde çalışan sağlık 
personellerinin yüzeysel davranışının örgütsel özdeşleşmeye etkisi vardır hipotezi desteklenmemektedir. 
Duygusal emeğin diğer iki alt boyut olan derinden davranış (DRNDÖÖ: Standardize β=0,267, Standart 
hata=0,057, p=0,000) ile doğal davranışın örgütsel özdeşleşmeyle anlamlı bir ilişki (DGLDÖÖ: Standardize 
β=0,266, Standart hata=0,061, p=0,000) içerisinde olduğu bulgulanmıştır. Elde edilen bu bulgulara bağlı 
kalarak H11 ve H12 hipotezlerinin desteklendiği anlaşılmaktadır. Duygusal emeğin örgütsel özdeşleşmeyle olan 
ilişkisini ele alan yol analizi için elde edilen DFA sonuçlarıyla da (χ2=410,897, sd=157, χ2/sd= 2,6179, p=0,000, 
CFI=0,952, GFI=0,949, NFI=0,926, IFI=0,953, RMR=0,072, RMSEA=0,045, AGFI=0,932) bu ilişki doğrulanmıştır.  

Üçüncü adımda ise aracı değişken olan örgütsel özdeşleşmenin bağımlı değişken olan tükenmişlik (üç alt 
boyutu) üzerindeki etkisine bakılmak amacıyla yeni bir regresyon modeli oluşturulmuştur. Yapılan analiz 
sonucunda kurulan bu ilişkilerden yalnızca örgütsel özdeşleşmenin duygusal tükenme ile anlamlı bir ilişki 
içinde olduğu (ÖÖDUYT: Standardize β=-0,088, Standart hata=0,04, p=0,000) görülmüştür. Benzer şekilde, 
örgütsel özdeşleşmenin tükenmişliğin diğer iki alt boyut olan kişisel başarı hissinde azalma (ÖÖKBHA: 
Standardize β=0,503, Standart hata=0,051, p=0,000) ile duyarsızlaşmayla da anlamlı bir ilişki (ÖÖDYSZ: 
Standardize β=0,115, Standart hata=0,058, p=0,047) içinde olduğu sonucu tespit edilmiştir. Elde edilen bu 
bulgulara bağlı kalarak H13, H14 ve H15 hipotezlerinin desteklendiği anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, örgütsel 
özdeşleşmenin tükenmişlikle olan ilişkisini ele alan yol analizi için elde edilen DFA sonuçları da (χ2=807,245, 
sd=285, χ2/sd= 2,832, p=0,000, CFI=0,921, GFI=0,923, NFI=0,983, IFI=0,921, RMR=0,069, RMSEA=0,048, 
AGFI=0,905) bu tespiti destek şekildedir. 

Değişkenler arasındaki aracılık etkisini test edilebilmek amacıyla gerekli ilk üç şart tam ve eksiksiz yerine 
getirilmiştir. Anlamlı olmayan yollar analizden çıkarılarak, dördüncü adım olan duygusal emek davranışı ile 
tükenmişlik arasındaki ilişkide, örgütsel özdeşleşmenin aracılık etkisinin olup olmadığını görebilmek 
maksadıyla yeni bir yol analizi modeli kurulmuştur. Kurulan ölçüm modelinin verilerle olan uyumunun iyi 
düzeyde elde edilmesinden sonra gizil değişkenler arasındaki kovaryanslar silinerek kuramsal çerçeveye 
uygun olacak şekilde tek yönlü yollar eklenerek analiz tamamlanmıştır. (Bknz.: Şekil 3). YEM’deki DFA 
değerlerinin de eldeki verilerle uyumlu olduğu tespit edilmiştir (χ2=1254,336, sd=477, χ2/sd=2,630, p=0,000, 
CFI=0,911, GFI=0,908, NFI=0,864, IFI=0,911, RMR=0,068, RMSEA=0,046, AGFI=0,892, SRMR= 0,051). 
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Şekil 3. Standardize Edilmiş Yol Katsayıları İle Yapılan Yapısal Eşitlik Modeli 

Aracılık testi için takip edilen ilk üç adımdaki bulgulara bağlı kalarak H10 hipotezinin desteklenmemesi 
üzerine, YÜZD duygusal emek boyutu aracılık testi esnasında analiz dışına çıkarılmıştır. Şekil 3’te görünen 
bağımsız değişken olan duygusal emek davranışının bağımlı değişken olan tükenmişlik üzerindeki anlamlı 
etkisinin ilk durumdaki etkisi ve aracı değişken olan örgütsel özdeşleşmenin modele dahil edilmesi 
sonucundaki etkiler aşağıdaki tabloda (Bknz.: Tablo 7) belirtilmiştir.  

Tablo 7. Aracılık Testi Sonuçları 

Yollar Aracı Değişken Eklenmeden Önce Aracı Değişken Eklendikten Sonra 
YÜZDKBHA Std. β=0,064, Std. hata=0,027, p=0,018 

YÜZD ve ÖÖ yolu çizilemediği için 
YÜZD analiz dışına alınmıştır. 

YÜZDDUYT Std. β=0,307, Std. hata=0,062, p=0,000 
YÜZDDYSZ Std. β=0,692, Std. hata=0,059, p=0,000 
DRNDKBHA Std. β=0,120, Std. hata=0,038, p=0,001 Std. β=0,046, Std. hata=0,033, p=0,165 
DRNDDUYT Std. β=-0,463, Std. hata=0,072, p=0,000 Std. β=-0,062, Std. hata=0,070, p=0,396 
DRNDDYSZ Std. β=-0,356, Std. hata=0,066, p=0,000 Std. β=-0,054, Std. hata=0,065, p=0,400 
DGLDKBHA Std. β=0,355, Std. hata=0,048, p=0,000 Std. β=0,249, Std. hata=0,040, p=0,000 
DGLDDUYT Std. β=0,283, Std. hata=0,075, p=0,000 Std. β=-0,098, Std. hata=0,079, p=0,213 
DGLDDYSZ Std. β=0,184, Std. hata=0,069, p=0,007 Std. β=-0,207, Std. hata=0,071, p=0,003 

Gerek Şekil 2’deki gerek Tablo 7’deki değerlere bakıldığında örgütsel özdeşleşmenin aracılık etkisine ilişkin 
hipotezler için değerlendirme yapabilmek mümkündür. Duygusal emek davranışı ile tükenmişlik arasındaki 
ilişkiye aracı değişken rolündeki örgütsel özdeşleşmenin eklemesinin ardından; derinden davranışın kişisel 
başarı hissinde azalmaya etkisinde önemli bir düşüş olduğu (β=0,120 değerinden β=0,046 değerine) ve hatta 
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ilişkinin istatistiksel anlamlılık düzeyinin (p=0,165) tamamen yitirildiği görülmektedir. Elde edilen bu 
bulgulara göre H19: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerin derinden davranışının kişisel başarı hissinde 
azalmaya etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü bulunmaktadır hipotezi örgütsel özdeşleşmenin tam 
aracılık rolünün varlığıyla desteklenmektedir. Derinden davranışın duygusal tükenmeye etkisinde örgütsel 
özdeşleşmenin modele dahil edilmesiyle başlangıçtaki etkinin çok daha düşük bir değere (β=-0,463 
değerinden β=-0,062 değerine) ulaştığı görülmektedir; duyarsızlaşamaya etkisinde de benzer aracılık etkisi 
(β=-0,356 değerinden β=-0,054 değerine) değişmiş olduğu görülmektedir. Bu durumda da H20: Özel 
hastanelerde çalışan sağlık personellerinin derinden davranışının duygusal tükenmeye etkisinde örgütsel 
özdeşleşmenin aracılık rolü bulunmaktadır ve H21: Özel hastanelerde çalışan sağlık personellerin derinden 
davranışının duyarsızlaşmaya etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü bulunmaktadır hipotezleri 
örgütsel özdeşleşmenin tam aracılık rolünün varlığıyla desteklenmektedir. 

Duygusal emek davranışı ile tükenmişlik arasındaki ilişkiye aracı değişken rolündeki örgütsel özdeşleşmenin 
eklemesinin ardandan; doğal davranışın kişisel başarı hissinde azalmaya etkisinde nispeten bir düşüş olduğu 
(β=0,355 değerinden β=0,249 değerine) görülmektedir. Elde edilen bu bulgulara göre H22: Özel hastanelerde 
çalışan sağlık personellerinin doğal davranışının kişisel başarı hissinde azalmaya etkisinde örgütsel 
özdeşleşmenin aracılık rolü bulunmaktadır hipotezi örgütsel özdeşleşmenin kısmi aracılık rolünün varlığıyla 
desteklenmektedir. Doğal davranışın duygusal tükenmeye etkisinde örgütsel özdeşleşmenin modele dahil 
edilmesiyle başlangıçtaki etkinin oldukça düşük bir değere (β=0,283 değerinden β=-0,098 değerine) ulaştığı ve 
anlamlılık düzeyinin başlangıçtaki duruma kıyasla azaldığı görülmektedir bu durumda da H23: Özel 
hastanelerde çalışan sağlık personellerinin doğal davranışının duygusal tükenmeye etkisinde örgütsel 
özdeşleşmenin aracılık rolü bulunmaktadır hipotezi kişisel başarı hissinde azalmada gerçekleşen durumla 
benzerdir ve örgütsel özdeşleşmenin tam aracılık rolünün varlığıyla desteklenmektedir.  

Doğal davranışın duyarsızlaşamaya etkisinde ise örgütsel özdeşleşmenin modele dahil edilmesiyle önemli bir 
düşüş olduğu (β=0,184 değerinden β=-0,207 değerine) görülmektedir. Elde edilen bu bulgulara göre H24: Özel 
hastanelerde çalışan sağlık personellerinin doğal davranışının duyarsızlaşmaya etkisinde örgütsel 
özdeşleşmenin aracılık rolü bulunmaktadır hipotezi örgütsel özdeşleşmenin kısmi aracılık rolünün varlığıyla 
desteklenmektedir. 

Bunların yanı sıra; örgütsel özdeşleşmenin tükenmişlik (duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissinde azalma) 
üzerindeki anlamlı etkisinin devam ettiği tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara göre bağımsız değişken 
olan duygusal emek ile modele dâhil edilen aracı değişken olan örgütsel özdeşleşmenin tam ve kısmi aracılık 
etkisi oluşturduğu rahatlıkla ifade edilebilmektedir. Bunun yanı sıra, aracılık etkisinin test edilebilmesi için 
oluşturulan regresyon modelinin uyum indeksleri de (χ2=1254,336, sd=477, χ2/sd=2,630, p=0,000, CFI=0,911, 
GFI=0,908, NFI=0,864, IFI=0,911, RMR=0,068, RMSEA=0,046, AGFI=0,892, SRMR= 0,051) ilgili modelin iyi 
uyum aralığında olduğunu belirtmekte ve değişkenin aracılık etkisi oluşturduğunu doğrular şekildedir. 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA  

Araştırmada özel hastanelerde çalışan sağlık personellerinin duygusal emek davranışı ve tükenmişlik 
arasındaki ilişki: örgütsel özdeşleşmenin aracılık etkisini sorgulamak amaçlanmıştır. Bu temel motivasyondan 
hareketle öncelikle araştırmaya konu olan değişkenlerin durumu ve aralarındaki ilişki ele alınmıştır. Hizmet 
sektöründeki örgütlerde müşterilerle birebir iletişim ve ilişki kurma söz konusu olduğu için çalışandan 
mesleki bilgisini ve becerisini aktarmasının ötesinde duygularını da aktarması beklenmektedir (Kozak ve 
Güçlü, 2008). Duygusal emeğin hastane ortamındaki yansıması ise yoğun bir maneviyatı da içermektedir. Bu 
nedenle de duyguların aktarımındaki ve karşı tarafa hissettirilmesinde çeşitli nedenlerle farklılık 
oluşmaktadır. Çalışanların bedenleri ve yüz hareketleri yardımıyla duygularını ve hislerini yansıttıkları 
duygusal emeğin (Diefendorff vd., 2005), alt boyutlarından yüzeysel davranışın derinden davranış alt 
boyutuna (Ort.= 3,51) ve doğal davranış alt boyutuna (Ort.= 3,69) nazaran daha düşük seviyede (Ort.= 2,82) 
seyrettiği bulgulanmıştır. Sağlık personellerinin doğal davranış sergileyerek duygularını karşı tarafa 
aktarmayı tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Elde edilen bu sonuçları, sağlık sektöründe çalışan personellerin 
mesleklerine ve mesleklerinin manevi değerine ve özelliklerine sıkı sıkıya bağlı oldukları anlaşılmaktadır. 
Ashforth ve Humphrey’in (1993) ifadesini doğrular nitelikteki bu sonuçla, insanların psikolojik birer canlı 
oldukları ve onlardan beklenen davranışları samimiyetle ve içtenlikle karşı tarafa doğal olarak aktarabildikleri 
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söylenebilir. Nitekim, hastanelerdeki personelin sabrı ve anlayışı, öte yandan hoşgörüsüne ve içten gelen 
yardımsever davranışlarına hasta ve hasta yakınları birebir şahittir.  

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı özel yataklı hastanelerde çalışan 784 sağlık personelinin örgütleriyle yaşadıkları 
özdeşleşme ise oldukça yüksek (Ort.= 3,48) seyretmektedir. Elde edilen bu değere bağlı olarak, Ashforth ve 
meslektaşlarının da (2008) belirttiği gibi, araştırmaya konu olan özel hastanelerdeki personellerin örgütlerine 
yönelik yoğun bir sadakat içinde olduğu ve bu sayede de birlik ve bütünlük içinde olduklarının bir 
göstergesidir. Özel yataklı hastanelerde yapılan bu çalışmada elde edilen örgütsel özdeşleşme değerine göre, 
personellerin örgütlerini diğerlerine karşı temsil etme bilinci içinde oldukları da anlaşılmaktadır.   

784 sağlık personelinin tükenmişlik durumlarına bakıldığında ise, bireyin birebir kendini değerlendirmesini 
ifade eden ve yaptığı değerlendirmeye göre kendini yetersiz hissederek suçlamaya yöneldiği boyut olan 
kişisel başarı hissinde azalma boyutunun (Maslach ve Goldberg, 1998), en yüksek değere sahip olduğu (Ort.: 
3,60) görülmektedir. Bu değere bağlı olarak, bireyin kendisinden işle ilgili talep edilenleri yerine getirme 
konusunda eksiklik duyduğu inancı ve düşüncesi hakimdir demek mümkündür. Diğer iki alt boyutun 
ortalama değerlerinin hemen hemen birbirine yakın oldukları görülmektedir (Bknz.: Tablo 6).    

Kavramlar arasındaki ilişki durumuna baktığımızda duygusal emeğin alt boyutlarından olan; çalışanın 
aslında tam olarak hissetmese de karşı tarafa varmış, hissediyormuş gibi yansıttığı duyguların aktarımını 
ifade eden yüzeysel davranışın (Chu ve Murrmann, 2006) tükenmişliğin duygusal tükenme alt boyutuyla 
daha fazla ilişkili olduğu görülmektedir (Maslach, vd., 2001). Yüzeysel davranış alt boyutunun etkileme 
durumlarına bakıldığında ise en az kişisel başarı hissinde azalmada etki oluşturduğu anlaşılmaktadır. Seçer 
ve Tınar’ın (2004) hemşireler üzerinde yürüttüğü çalışmasında da benzer bir sonuç elde edilmiştir. Kruml ve 
Geddes’in de (2000) sağlık sektöründe yaptığı çalışmanın bulgularıyla benzerlik gösteren bu sonuç, bireyin 
şahsi olarak çaba göstermediği ve emek harcamadığı aktarımdan dolayı herhangi bir üzüntü duymayacağı, 
örgütünün ondan istediklerini vererek işini icra ettiği için bireysel anlamda da bir yetersizliğe sevk olmayacağı 
şeklinde yorumlanabilir. Oysa ki, idealizm kaybına uğramış olmayı temsil eden duyarsızlaşma alt boyutuna 
etkisi oldukça yüksek seyretmedir. Çalışanın kendini korumak amacıyla tampon bölge oluşturması olarak 
temsil edilen duyarsızlaşma (Maslach ve Goldberg, 1998), muhatap olduğu hizmet alıcılarla kendi duygularını 
istediği gibi aktaramamadan (yüzeysel davranış) etkilenmektedir. Öte yandan çalışanın duygusal 
kaynaklarının bitmeye yakın olduğunu ifade eden duygusal tükenme alt boyutuna etkisinin de olduğu 
görülmektedir. Bu bulgu da alandaki diğer araştırmacıların bulgularıyla paralellik göstermektedir (Grandey, 
2003; Brotheridge ve Lee, 2003; Zammuner ve Gali, 2005; Chau, vd., 2009).  

Derinlemesine davranışın etkileri ise duygusal tükenme üzerinde diğer iki alt boyuta nazaran daha fazla 
görülmektedir. Burada da kültürel değerlerin ve maneviyatın baskın gelerek geçmiş dönem tecrübeleri ve 
anıların akla gelmesi ve bu sayede bir duyguyu uyandırıp harekete geçirmenin yardımının ve yansımalarının 
olduğu ileri sürülebilir. Elde edilen bu sonuç, alandaki çalışmalardaki (Wharton, 1993; Jones, 1998; Kruml ve 
Geddes, 2000) bulgularla benzerlik göstermektedir. Güler yüzlü ve dostça davranarak icra edilen iş sayesinde 
duygusal tükenmede negatif bir etki oluşmaktadır (Grandey, 2000; Brotheridge ve Grandey, 2002; Öz, 2007; 
Chau, vd., 2009). Bu da istenen bir durumdur. Ayrıca belirtmek gerekir ki yüzeysel davranış sergileyen 
çalışanların, derinden davranış sergileyen çalışanlara kıyasla daha yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadığı 
tespit edilmiştir (Bknz.: Tablo 6). Benzer nitelikte bir sonuç Değirmenci’nin (2010) hemşirelere üzerinde yaptığı 
çalışmasında da karşımıza çıkmaktadır.  

Çalışanların sergileyeceği derinlemesine ve doğal davranışların olması halinde örgütsel özdeşleşme gibi 
istenen bir durumun oluşması beklenmektedir (Altın Gülova, vd., 2013). Araştırmanın bulgularında da bu 
beklenti doğrulanmıştır. Yüzeysel davranışın örgütsel özdeşleşme üzerinde anlamlı bir etkisini olmaması 
sebebiyle, yüzeysel davranış aracılık etki analizinden çıkarılmıştır. Örgütsel özdeşleşmenin aracı değişken 
rolünün tespiti için analizin tekrar yapılmasıyla bulgularda farklılıklar oluşmuştur. Örgütsel özdeşleşmenin 
dahil edilmesiyle yüzeysel davranışın tükenmişlik üzerindeki etkisi bakılamamıştır (Bknz.: Şekil 3). Bu 
durumu örgütsel özdeşleşmenin özelliği olan hem hal olup bütünlük içinde olabilmeyle 
ilişkilendirebilecekken; bu araştırmada bu durum kontrol edilememiştir. Nitekim, örgütün belirlediği 
kurallara ve prosedürlere bağlı kalarak duyguların davranışa dönüştürülmesi olan yüzeysel davranışın Mael 
ve Ashforth’un (1992) da belirttiği gibi bir olma veya bütünün parçası olmayı ifade eden örgütsel 
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özdeşleşmeyle etkileşim içine girerek duygusal tükenmeyi etkilediği düşünülebilirdi. Yüzeysel davranışın 
aracı değişken olan örgütsel özdeşleşme analize eklendikten sonraki durumu için başlangıçtaki anlamlı 
etkisine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılamamaktadır. Elde edilen bu sonuç, örgütsel özdeşleşmenin 
aracılık etkisini inceleyen nadir çalışmalardan biri olan Yılmaz’ın (2014) bulgularıyla da benzerlik 
göstermemektedir. Derinden davranışın kişisel başarı hissinde azalmaya olan etkisi örgütsel özdeşleşmenin 
birlikle analize alınmasıyla anlamlılığını tamamen yitirmiştir. Bu durumu, çalışanın iç dünyasında yaşanan 
çatışmalar ve duygu durumlarına odaklanan derinden davranışın bireyin kendini yetersiz hissetmesinde 
yaşadığı olumsuz durumu örgütüyle yaşadığı yüksek özdeşleşme sayesinde ortadan kaldırabileceği 
anlaşılmaktadır. Örgütsel özdeşleşmenin tam aracılık rolüyle, derinden davranışın kişisel başarı hissinde 
azalmaya olan etkisi anlamlılığını yitirerek ortadan kalkmıştır. Bireyin iç dünyasında olanları bir süzgeçten 
geçirerek dışa yansıttığı davranışları (derinden davranış), örgütüyle bütünlük içinde olması sayesinde 
avantaja çevirebilmektedir. Bu sayede de yaşadığı bu tükenmişlik durumunu yöneterek ortadan 
kaldırabilmektedir demek de mümkündür. Bir diğer etki olan doğal davranışın duyarsızlaşma üzerindeki 
etkisi, örgütsel özdeşleşmenin devreye girmesiyle büyük ölçüde azaldığı anlaşılmaktadır. Ashforth ve 
Humphrey’in deyimiyle (1993) samimi ve adeta birebir kendi duygu ve düşüncelerinin dışa vurulmasını ifade 
eden doğal davranışlar gösteren bir çalışanın örgütüyle yaşadığı özdeşleşme sayesinde duyarsızlaşma 
hissetmeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Kendini örgütün yegâne bir temsilcisi olarak kabul etme düşüncesiyle 
yani örgütsel özdeşleşme mantığıyla hareket eden bir çalışan hizmet sunduğu bireyleri değersiz görmeyerek 
onlara karşı duyarlı ve yapıcı duygularla yaklaşacaktır. Onların birer insan olduklarını ve daha da önemlisi 
örgütünü onun sergilediği davranışlarla değerlendiren bireyler olduğunu bilerek çaba sergileyecektir. 
Sergilenen samimi davranışlar ve örgütüyle yaşadığı özdeşleşmeyle birlikte işinden ve işinin 
gerektirdiklerinden uzaklaşmak yerine daha da yakınlaşma oluşacaktır. Kalıplaşmış davranış kalıplarına ve 
kurallara göre adeta bir robot gibi hareket etmek yerine; sıcak ve ilgili bir yaklaşım görülecektir. Kişiler arası 
boyut olan duyarsızlaşma (Maslach ve Goldberg, 1998), örgütün iş çıktılarının doğrudan sergilendiği 
noktadadır. İyi yönetilememesi halinde örgütü yıkıcı bir sona doğru götürebilmektedir (Polatçı, 2007). 
Örgütsel özdeşleşmenin başkalarının görüş ve düşüncelerinin dikkate alınarak hareket edilmesi gerektiği 
bilgisine bağlı olarak samimi davranış sergilenmesiyle duyarsızlaşmanın giderilmesi gerçekleşmektedir. Bu 
da özel sektörün ciddi bir rekabet içinde olduğu çalışma dünyasında fazlasıyla istenen bir durumdur.   

Yöneticilere yönelik önerilerin en başında sağlık sektöründe yapılan işin öneminin ve değerinin; sağlık 
personellerinin hassasiyetinin bilinip kabul edilmesi gerekliliği yer almaktadır. Her bir sağlık personelinin 
psikolojik ve sosyal bir yapıya sahip olduğu kabul edilerek onların duygularına; duygularının davranışa 
dönüşme sürecine mümkün olduğunca önem vermelidirler. İmkanlar dahilinde birimlerde gözlem yapmaları 
da bir diğer öneridir. Bu sayede çeşitli olaylara ve durumlara karşı sağlık personel(ler)inin tepkileri doğrudan 
gözlemlenebilecektir. Tükenmişlik yaşamaya sebep olan unsurlara çok dikkat edilerek ortaya çıktığı daha ilk 
anda önlemler alınmalıdır. Sağlık personelinin örgütüne karşı özdeşim kurabilmesi için yönetimin anlayış ve 
desteği açıkça ortaya konulmalıdır.  

Gelecekteki araştırmacılara yönelik öneriler ise; araştırmanın sınırlılıklarında da belertildiği üzere, çalışma 
nicel bir çalışma olmaktan öteye götürülerek nitel bir çalışmayla da desteklenerek karma bir çalışmaya 
dönüştürülebilir. Örneklem için İstanbul dışındaki şehirlere ve hatta bölgelere de yönelinebilir. Yalnızca özel 
yataklı hastanelerdeki sağlık personelleri üzerinde bir çalışma yapılmasının yanı sıra kamu hastaneler 
birliğine bağlı hastanelerdeki sağlık personelleri üzerinde de yapılarak mukayese imkânı elde edilebilir. 
Bunların yanı sıra, sağlık personellerinin kişilik özellikleri de ölçülerek model yeniden kurgulanabilir.  
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Amaç – Bu çalışmanın temel amacı, Konya’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde gelir 
yönetimi uygulama şekilleri ve uygulama durumu belirlenerek, işletmelerde yönetici pozisyonunda 
yer alan çalışanların gelir yönetimi uygulamalarına bakış açıları; müşteri profiline göre ve işletmede 
gelir yönetimi departmanının bulunup bulunmamasına göre gösterebileceği değişiklikler 
incelenmiştir. 

Yöntem – Örneklem olarak Konya ilinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinden 2020 yılı 
içerisinde görev alan üst düzey yöneticiler seçilmiş ve olasılığa dayalı olmayan örnekleme 
yöntemlerinden amaca göre  örnekleme yöntemi tercih edilerek katılımcılara anket çalışması 
yapılmıştır. Anket çalışması sonucunda elde edilen verilere uygun paket programlarından 
faydalanılarak güvenirlilik ve geçerlilik (faktör analizi), standart sapma, aritmetik ortalama, frekans, 
yüzde dağılımı, normallik (Kolmogorov-Smirnov) ve farklılık (T- testi ve Anova) testleri 
uygulanmıştır. 

Bulgular – Analizler sonucunda araştırmanın yapıldığı otellerde gelir yönetimi uygulamaları son 
yıllarda daha çok kullanılmakta olduğu ve gelir yönetimi uygulamalarını kullanan işletmelerin 
çoğunda gelir yönetimi müdürünün bulunduğu görülmektedir. Aynı zamanda aylık gelir, müşteri 
profili, gelir müdürünün bulunması ve gelir yönetimi komitesinin kurulup kurulmaması gibi seçilmiş 
çeşitli gruplarla gelir yönetiminin değerlendirilmesi arasında yapılan farklılık testlerinin anlamlı 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tartışma – Bu konuyla ilgili literatür taraması yapıldığında gelir yönetimi uygulamaları üzerinde 
farklılık yaratabilecek faktörler olarak daha çok demografik özellikler ve işletme faaliyet süresi gibi 
etkenlerin dikkate alındığı görülmektedir. Bu araştırmada ise gelir yönetimi uygulamaları üzerinde 
farklı sonuçlar yaratabilecek etkenler olarak; aylık gelir, müşteri profili, gelir müdürünün bulunması 
ve gelir yönetiminin bulunma zorunluluğu gibi faktörler söz konusu istatistik analizlere tabi 
tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda herhangi bir anlamlı farklılığa ulaşılmamasına rağmen, 
araştırma hem alana sağladığı farklı bakış açısı yönünden hem de özgün literatür açısından ileride 
yapılacak araştırmalar için referans özelliği taşımaktadır. 
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Purpose - The main purposes of this work are to determine the income management methods 
and application status in 5 star hotel enterprises operating in Konya, and the perspectives of 
employees in managerial positions in the enterprises; Changes that may show according to the 
customer profile and the presence or absence of the revenue management department in the 
business were examined. 

Design/methodology/approach – As the sample, senior executives from the 5-star hotel businesses 
operating in Konya were selected in 2020, and a questionnaire study was conducted with the 
participants by choosing the sampling method according to the purpose, one of the non-
probability-based sampling methods. The data obtained as a result of the survey study were 
analyzed statistically and interpreted in the form of tables.  Reliability and validity (factor 
analysis), standard deviation, arithmetic mean, frequency, percentage distribution, normality 
(Kolmogorov-Smirnov) and difference (T-test and Anova) tests were performed by using the 
package programs suitable for the data obtained from the survey study. 

Findings - As a result of the analyzes, it is seen that revenue management applications have been 
used more in recent years and it is also seen that most of the enterprises using revenue 
management practices have revenue management manager. At the same time, it was concluded 
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that the difference tests performed between the various groups selected such as monthly income, 
customer profile, presence of the revenue manager and the establishment of the revenue 
management committee and the evaluation of the revenue management are not significant. 

Discussion - It is observed that factors such as demographic characteristics and company activity 
life are taken into consideration as factors that may make a difference in revenue management 
applications while searching the literature on this subject.  In this research, as factors that may 
have different results on revenue management applications; Factors such as monthly income, 
customer profile, presence of revenue manager and obligation of revenue management were 
subjected to these statistical analyzes.  Although no significant difference has been reached as a 
result of the analysis, the research can be a reference for future studies both in terms of its different 
point of view and its original literature.  

1. GİRİŞ 

Gelir Yönetimi kavramı 1978 yılında Amerika’da uçuş fiyatlarının serbest bırakılmasından sonra ortaya 
çıkmıştır. Bu sistem zaman içerisinde bazı araç kiralama firmaları tarafından kullanılmış ve 1980 li yılların 
ortalarında Marriot, Hyatt gibi zincir oteller tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Küreselleşen dünyada 
gelişmiş ülkelerde teknoloji ve güç hızlı bir şekilde el değiştirmektedir. Her gün yeni otel işletmeleri hizmete 
açılmaktadır. Açılan bu büyük tesisleri doldurmak için işletmecilerin doğru stratejiler izlemesi ve sektörle 
ilgili yenilik ve trendleri yakından takip etmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Araştırma konusunun 5 yıldızlı 
otel işletmelerinde gelir yönetimi uygulamaları seçilmesinin ana sebebi, gelir yönetimi uygulamalarının otelin 
karına, sürdürülebilirliliğine ve gelişimine vermiş olduğu önemi öne çıkarmaktır. Ayrıca otel işletmeleri hızlı 
gelişme gösteren bir ortamda bulundukları için bu ortama uyum sağlamalarında gelir yönetimi sistemine ne 
derecede önem verdiklerini ortaya koymaktır. Bunun yanı sıra araştırma sonuçlarının işletmelerle 
paylaşılması ve onlara öneriler sunulması işletmelere faydalı olması amaçlanmaktadır. Günümüzde gelir 
yönetiminin ülkemizdeki kullanımına baktığımızda, bu çalışmanın gelecekte otel işletmelerinin gelir yönetimi 
uygulamalarını daha etkin kullanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda bu araştırma 
gelir yönetimi uygulamaları ile ilgili yapılacak olan çalışmalara örnek olması amaçlanmaktadır.  

Gelir yönetimi havacılık endüstrisinde hem teorik bir çerçeve hem de bir ticari uygulama olarak çok iyi 
geliştirilmiş olsa da, turizm alanında yeterince ilgi görmemiştir. Bu bağlamda, araştırmanın temel amacı, 
Konya’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde gelir yönetiminin uygulama şekillerinin, uygulama 
durumunun belirlenmesidir. Ayrıca işletmelerde kullanılan gelir yönetimi uygulamalarının  aylık gelir, gelir 
yönetimi müdürünün bulunup bulunması, gelir yönetimi için komitenin kurulup kurulmaması, otelin müşteri 
profili gibi çeşitli guruplara göre gösterebileceği farklılıklar alt amaç olarak incelenmektedir. 

Yapılmış çalışmanın literatür bölümünde bu konuyla ilgili önceden yazarların yapmış oldukları çalışmalar ve 
araştırma sonunda vardıkları sonuçlardan bahsedilmektedir. Çalışmada kuramsal çerçeve bölümünde gelir 
yönetimi ile ilgili genel bilgiler, gelişimi, tarihi ve turizm işletmelerinde gelir yönetimi uygulamaları ile ilgili 
bilgilere yer verilmiştir.  Çalışmanın yöntem bölümünde ise araştırmanın evren ve örneklemi, veri toplanması, 
araştırmanın yöntemi, güvenirlilik ve geçerlilik testinin sonucu belirtilmiştir.  Çalışmada yapılan analizler ve 
testler tablolar şeklinde yorumlanarak bulgular kısmında gösterilmiştir.   

Bu konuyla ilgili literatür taraması yapılırken gelir yönetimi uygulamaları üzerinde farklılık yaratabilecek 
faktörler olarak daha çok demografik özellikler ve işletme faaliyet süresi gibi etkenlerin dikkate alındığı 
görülmektedir. Bu araştırmada ise gelir yönetimi uygulamaları üzerinde farklı sonuçlar doğurabilecek 
etkenler olarak; aylık gelir, müşteri profili, gelir müdürünün bulunması ve gelir yönetiminin bulunma 
zorunluluğu gibi faktörler söz konusu istatistik analizlere tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda 
herhangi bir anlamlı farklılığa ulaşılamamasına rağmen, araştırma hem alana sağladığı farklı bakış açısı 
yönünden hem de özgün literatürü açısından ilerideki çalışmalara referans olabilecek niteliktedir. 

2. LİTERATÜR 

Kimes ve Thompson (2004) “Chevys'de Restoran Gelir Yönetimi: En İyi Masa Karışımını Belirleme”  isimli 
çalışmasında, orta ölçekli bir restoran işletmesinin tedarik karışımının iyileştirilmesi geliri yılda% 5,1 
artırdığının sonucuna ulaşmışlardır. 

Choi ve Mattila (2004) “Otel gelir yönetimi ve müşterilerin adalet algılarına etkisi” konusunu araştırmışlardır. 
Bu araştırmada yazarlar, gelir yönetimi uygulamalarının müşterilerin adalet algıları üzerindeki etkisini 
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ampirik olarak test etmişlerdir. Ayrıca, rezervasyon sırasında müşterilere verilen oda fiyatlandırma 
uygulamaları hakkındaki bilgilerin etkisi araştırılmıştır. Otel gelir yönetimi uygulamalarının adaletsizlik 
algısına yol açabileceği sonucuna varılmıştır. Adalet hakkındaki bu endişenin düzeyi, otel müşterilerinin 
başkalarının oda fiyatlarını öğrenmesinin ne kadar kolay veya ne kadar yaygın olduğunun sonucuna 
varılmıştır. Ancak otel gelir yönetimi uygulayıcıları için bu çalışmadan elde edilen sonucun pozitif yönü, 
rezervasyon anında müşterilere otel gelir yönetimi uygulamaları hakkında bilgi vererek adaletsizlik sorununu 
çözebilecekleridir. 

Kimes (2004) “Restaurant Revenue Management” adlı çalışmasında Chevys Arrowhead de gelir yönetimi 
taktiklerini uygulayarak geliri yaklaşık yüzde %5 artırmayı başarmıştır. İyileştirilmiş sofra karışımı, hizmet 
sunumundaki değişiklikler ve iyileştirilmiş eğitim restoran performansının yükselişine yol açmıştır. Koltuk 
kullanımı ve RevPASH artması, yemek süresi ve çeşitliliğinin azaltması gelirin artmasına neden olmuştur. 
Diğer restoran işletmecileri de mevcut performanslarını dikkatli analiz ederek, bu performansın nedenlerini 
belirleyerek performansını geliştirmek için uygun stratejiler geliştirerek benzer sonuçlar elde edebileceği 
sonucuna varılmıştır. 

Gür (2014)  tarafından yapılan “Gelir Yönetimi Uygulamaları: Ankara’daki Otel İşletmeleri Üzerinde 
Araştırma” başlıklı tez çalışmasında işletme belgeli dört yıldızlı otel işletmelerinde gelir yönetimi sistemine 
ilişkin algılarının henüz iyi bir seviyede olmadığına, gelir yönetimini kullanan otelin karlılığının ve doluluk 
oranının arttığına, araştırmaya katılan otel işletmelerinin çoğunda gelir yönetimi komitesinin kurulmadığı 
sonucuna ulaşmıştır. 

Korkmaz (2014) tarafından yapılan “Küçük Ve Orta Ölçekli Konaklama İşletmelerinin Odalar Bölümünde 
Gelir Yönetimi” başlıklı çalışmanın sonuçlarına göre, tesislerin gelir yönetimine hazırlık aşamasında bulunan 
işletmelerin alt faaliyetleri yerine getirmede farklılık göstermedikleri, yani genelde tesislerin yetkili birim 
belirleme, en az iki yıllık veri bankası oluşturma gelir yönetimi stratejisi ile otel stratejisini uyumlaştırma, 
personel için performans ölçme siteminin belirlenmesi faaliyetlerinde düşük, orta ve yüksek düzeyin 
birbirlerinden farklı uygulamalarda bulunmadığı görülmüştür. Ancak gelir yönetimi konularında personele 
eğitim verilmesi ve genel olarak hazırlık toplam puanına bakıldığında, düşük, orta ve yüksek düzeyin hazırlık 
aşamaları uygulamalarının farlılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına genel 
olarak bakıldığında; KOBİ’lerin gelir yönetimi uygulamaları düzeylerinin genellikle orta düzey olduğu 
anlaşılmıştır. 

3. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Gelir yönetiminin ortaya çıkışı, 1970‟lerin sonunda ABD hava yolu sektöründe gerçekleşmiş serbestleşme 
hareketine dayanmaktadır. Müşterilerine minimum hizmetleri düşük fiyatla satmak için Peoples Express 
adıyla yeni bir havayolu şirketi kurulmuştur. Peoples Express ile rekabet etmeye karar veren United ve 
Amerikan gibi büyük taşıyıcı firmalar, az sayıda koltuğu daha düşük fiyata, diğer kalan koltukları ise yüksek 
fiyatlarla pazara sunmaya başlamışlardır. Bununla birlikte hem Peoples Expressin müşterilerini hem de diğer 
yüksek fiyat ödeyen müşterileri taşımayı başarmışlardır. Sonuçta Peoples Expressin müşterileri büyük taşıyıcı 
firmaları tercih ederler.  Peoples Express bir süre sonra iflas ettiğini ilan etmiştir. Peoples Expressin eski 
başkanlarından biri olan Donald Burr, şirketin iflas etmesinin sebeplerinden biri olarak gelir yönetimi 
sisteminin olmadığını söylemiştir. Ülkemizde gelir yönetiminin tanıtılması, 90'lı yılların başlarında Türk Hava 
Yolları'nın dış hat uçuşlarında gelir yönetiminin kullanılmasıyla başlanmıştır. Türk Hava Yolları 1997 yılında 
liderlik yaparak bilgisayarlı gelir yönetimi sistemine geçmiştir. Ülkemizde otelcilik sektöründe yabancı zincir 
oteller tarafından başlatılan gelir yönetimi uygulamalarının günümüzde yaygın olarak kullanıldığı 
görülmektedir (Kurgun, 2008). 

Gelir yönetimi, son yıllarda gelirlerini artırmak için istikrarlı kapasitesi ve esnek talebi olan şirketlerin 
kullandığı yöntemlerden birisidir. Kimes’e (1989) göre gelir yönetimi, doğru hizmetin doğru müşteriye doğru 
zamanda ve doğru fiyatla satılmasını sağlayan bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak gelir 
yönetimi yöntemleri, fiyat farklılıkları ve kapasite yönetimi olarak birleştirilmeden tanımlanabilir (Belobaba, 
1987). Gelir yönetiminin amacı, talebi karşılamak için en uygun kapasiteyi ve en uygun fiyat politikasını 
belirlemektir. Gelir yönetimi talep ve piyasa sınıflandırmasına dayanmaktadır. Tüm pazarlarda fiyat üzerinde 
farklı hareket eden gruplar vardır ve bu gruplar belirli fiyatlara farklı tepki verirler. Bu nedenle, fiyat 
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ayrımcılığı gelir yönetiminin kilit unsurlarından biridir. Fiyat, bu reaksiyonlara bağlı olarak değişir. Bu, gelir 
yönetimi  Altunışık vd. (2010) belirlemek ve geliri artırmak için yapılmaktadır. 

Son yıllarda işletmeler, satış ve kârlılığı arttırmada gelir yönetiminin yeterliliklerinin farkına varmaktadır. 
Ancak akademik çerçevede gelir yönetimini anlamak ve tanımlamak zordur. Cho ve Choi’ye (2000) göre gelir 
yönetimi farklı tanımlamalar yapılmakla birlikte araştırılan alana göre ortak bazı kavramlarla da 
açıklanabilmektedir. Özel olarak da fiyatlandırma ve gelir yönetimi, fiyatlandırma ve gelir optimizasyonu, 
gelir süreci optimizasyonu, talebin yönetimi, bozulabilir-stoklanamaz varlıkların gelir yönetimi eş anlamlı 
olarak kabul edilmektedir (Jerenz, 2008). 

Gelir yönetimi kavramı yurtiçi çalışmalarda gelir yönetimi, hâsılat yönetimi gibi kavramlarla ifade edilirken, 
İngilizce literatürde “Revenue Management” veya “Yield Management” olarak ifade edilmektedir (Sığırcı, 
2015). Havayolu işletmelerinde ilk olarak ortaya çıkan bu kavram uygun zamanda uygun müşteriye uygun 
koltukların satılmasıyla gelirlerin üst düzeye çıkarılması olarak tanımlanmıştır. Benzer bir biçimde Amerikan 
havayolları ilk olarak gelir yönetiminin amacını müşteri gelirlerini maksimize etmede doğru koltukları, doğru 
müşterilere doğru zamanda satmak olarak tanımlamışlardır (Yu, 1998). 

Havayolu işletmeleri ve otel işletmelerinin yapısı gereği sabit kapasiteye sahip olmaları, diğer bir ifadeyle inşa 
edilen bir otelin oda sayısını arttırabilmenin çok maliyetli ve uzun zaman gerektirmesi, bir uçağın 
koltuklarının arttırılamayacak olması nedeniyle, kısıtlı kaynakları yüksek kârlılıkla kullanabilmek gelir 
yönetiminin önemini açıklamaktadır.  Donaghy (1997) gelir yönetiminin, otelin finansal performansını 
arttırmada önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtmektedir. Bazı çalışmalar gelir yönetiminin, gelirlerin 
arttırılmasının aksine kârlılığın arttırılması gerektiğini vurgulayan bir yönetimsel araç olduğunu 
benimsemektedir (Zheng Gu, 1998). Gelir yönetimi uygulamalarının, müşteriler tarafından algılanan kalite ile 
müşteri memnuniyetini etkilemesi firma performansı ile olumlu ilişki içerisinde olması, işletmeler için en 
önemli konulardan birisi olan firma performansını etkilemesi konunun önemini açıklamaktadır (Capiez & 
Kaya, 2004).  

Departmanlar arasında koordineli bir biçimde yürütülmesi ve kararlar alınması gereken etkili bir gelir 
yönetiminde sayısal analizler ve pazarlama tekniklerinden yararlanılmakla birlikte kapasite yönetimi de önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda Annaraud (2008) otel işletmelerinde gelir yönetiminin önemini, oda 
fiyatlandırmasının her otel için rekabet ve yüksek kâr elde edebilmeleri için önemli konu olduğunu 
belirtmektedir.  

Otel işletmelerinde gelir yönetimi, oda ve oda bağlantılı hizmetlerin satısından fiyat, talep ve kapasite 
denetimi ile en yüksek geliri elde etmeyi amaçlamaktadır. Gelir yönetimi, kısa vadede gelirin artırılmasına 
uzun vadede ise karın artırılmasına yönelik sistematik bir yaklaşım sunmaktadır. Gelir yönetimi, konuğun 
tüketim eğilimi ile ilgili bilgileri kullanarak hizmet satışında fiyat ve kapasite denetimini sağlamaktadır. Otel 
işletmelerinde gelir yönetiminin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Fiyatların en etkin bir biçimde yapılandırılması, 
 Talebin düştüğü zamanlarda doluluğun artırılması, talebin yükseldiği zamanlarda da gelirin artırılması, 
 İndirimli fiyatların denetiminin sağlanması, 
 Toplam talep ve fiyat esnekliğini göz önünde bulundurarak gelir ve pazar kaybının en düşük düzeye 

indirilmesi, 
 İndirimli fiyatlarla satın alma yapan pazar bölümlerinin yüksek fiyatlarla satın alma yapan pazar 

bölümlerinin yerini kullanmasının engellenmesi, 
 Mevcut ve potansiyel pazardan en yüksek gelirin elde edilmesi (Ören, 2005). 

3.3. Turizm İşletmelerinde Gelir Yönetimi 

Havayolu işletmelerinde başlayan ve daha sonra benzer özellikli birçok sektör tarafından uyarlanan gelir 
yönetiminin en çok benzerlik gösterdiği işletmelerin otel işletmeleri olduğu söylenebilir. Bu özelliklerde her 
iki sektörde de ileri tarihli rezervasyon imkânı vardır (Lai, 2005).  

Çeşitli sektörlerde gelir yönetimi kullanımına yönelik bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur (Guadıx, 2011). Otel 
başlığı altında fiyat farklılaştırması, bölümlendirme ve dağıtım kanalları ile sözleşmelere ilişkin açıklama yer 
almaktadır. Araç kiralama ve demir yollarında da talep dalgalanmasına yönelik örnekler verilmiştir. Son 
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olarak restoran işletmelerinde de talebin yoğun ve az olduğu benzer biçimde talep dalgalanmasında 
uygulanan tekniklerden birkaç örnek verilmiştir. 

Tablo 1. Çeşitli Sektörlerde Gelir Yönetimi Kullanımı 

Sektör Hizmet 
Havayolları Çeşitli kategorilerde bilet satışı yapılmaktadır. (Ekonomi, iş dünyası gibi) Uçuş 

öncesi fiyat değişikleri yapılabilmektedir. 
Otel 

 
Farklı müşterilere farklı fiyatlardan satışlar yapılabilmektedir. Dağıtım 
kanallarında farklı fiyatlardan oda satışları yapılabilmektedir.  

Araç Kiralama Talebin düşük olduğu yerlerde ve zamanlarda çeşitli anlaşmalar 
yapılabilmektedir. Araç uygunluğuna göre değişen fiyatlarla araçlar kiraya 
verilebilmektedir.  

Demiryolları Müşteriler haftanın farklı günlerinde ve günün farklı zamanlarına göre fiyat 
değişikliklerini ödeyebilecek gruplara ayrılır.  

Restoranlar İşlerin yavaş olduğu zamanlarda restoranlar indirim kuponları ve özel menüler 
sunmaktadırlar. Yoğun saatlerde fiyatlar yükselebilir.  

(Guadıx, 2011). 

Otel İşletmelerinde Gelir Yönetimi - Yaygın olarak havayolu işletmeleri, otel işletmeleri ve araç kiralama 
sektörlerinde kullanılan gelir yönetimi, işletmenin gelirlerini en yüksek düzeye getirebilmek için uygulanan 
bir yöntemdir (Bertsimas & Shioda , 2003). Gelir yönetimi, uygun zamanda uygun fiyattan uygun müşteriye 
kalan uygun kapasitenin satılmasıyla ilişkilidir. Pazar, bölümlendirme, zamanlama (arz ve talebin zamanında 
yönetimi) ve fiyatlandırma gelir yönetiminin en önemli üç özelliğidir. Bütün bu özelliklerin başarılı bir şekilde 
uygulanması, uygulayan firmalara başarı getirebilecektir (Sanchez, 2005; Padhi, 2011). Gelir yönetimi otel 
işletmelerinin rekabetçi duruşlarını geliştirirken genel kârlılığı da arttırmaktadır. Gelir yönetimini, gelirin 
maksimuma ulaşmasında odaların fiyatlandırılmasını ve kontrolünü içeren genel ekonomik ilkelerin 
uygulanmasıdır (Relihan, 1989). Otel işletmelerinde gelir yönetimi, uygun yatak kapasitesine göre önceden 
belirlenmiş pazar bölümlerinde en iyi fiyatı belirlemek amacıyla uygulanan bir gelir maksimizasyon 
tekniğidir. Otel işletmeleri yöneticileri, otelin kapasite miktarında sahip olduğu otel odalarını özellikle yüksek 
talebin meydana geldiği dönemlerde en yüksek kârı elde edebilecek biçimde satabilmek amacıyla çeşitli 
fiyatlandırma teknikleri uygulamışlardır. Uygulanan bu tekniklerden birisi de gelir yönetimidir (Cho & Choi, 
2000). 

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Gelir Yönetimi -  Yiyecek içecek işletmeleri kapsamında özellikle restoran 
işletmelerinde gelir yönetimi ile ilgili çalışmaların (Bertsimas & Shioda , 2003) özellikle son yıllarda arttığı 
görülmektedir. Tablo 2’de işletmeler için ürün grubu ya da iş birimi analizi için yapılan müşteri kârlılık matrisi 
görülmektedir. Söz konusu matriste VIP grubu yüksek harcama ve yüksek devamlı müşteri frekansına sahip 
olduğu görülmektedir. Müdavim grubu da benzer bir biçimde yüksek devamlı müşteri frekansı grubunda yer 
alırken harcamalar düşüktür. Özel grubunun yüksek harcama, düşük devamlı müşteri frekansında yer aldığı 
görülmektedir. Kitle grubu ise, düşük devamlı müşteri frekansı ve düşük harcama grubunda yer almaktadır. 
Söz konusu bu gruplandırma yardımıyla yöneticiler ürün gruplarının ve iş süreçlerinin yapılandırmasında 
belirli gruplar üzerinde yoğunlaşarak gelirlerin arttırılmasında bu gruplara özel teknik ve stratejiler 
gerçekleştirmektedirler (Bujisic, 2014). 

Tablo 2. Müşteri Kârlılık Matrisi 

       Yüksek Harcama 

 

       Özel                   VIP 

       Düşük Harcama 

 

       Kitle              Müdavim 

 
 

Düşük devamlı müşteri 
frekansı 

 
 
Yüksek devamlı müşteri frekansı 

 (Bujisic, 2014). 

Kimes (2003) restoran işletmelerinde talebin yoğun yaşandığı zamanlarda yemek süresini kısaltmanın gelirleri 
arttırdığını belirtmişlerdir. Bujisic (2014) ise bir örnekle içecek işletmelerinde salı günleri gibi talebin çok az 
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olduğu zamanlarda “Öğrenci Geceleri” adı altında indirimli etkinlikler yaparak işletmenin satış ve gelirlerini 
arttırabileceğini söylemiştir.  

Seyahat Acentalarında Gelir Yönetimi - Turların fiyatlandırılmasında ulaşım, konaklama, yemekler, müze 
ören yerleri giriş ücretleri ve rehberlik hizmetleri, zorunlu sigorta hizmetleri ile birlikte diğer bir takım giderler 
de eklenerek seyahat acentalarının belirlenen maliyet fiyatının üzerine kâr marjının ilave edilmesi ile 
müşteriden talep edilecek fiyat ortaya çıkacaktır. Bu fiyat paket tur fiyatı olarak adlandırılmaktadır. Bu paket 
turların pazarlanmasında ise genel olarak broşür yaratma, reklamcılık, halkla ilişkiler ve bireysel satış 
tekniklerinden yararlanılmaktadır (Öz, 2015). Seyahat işletmelerinin de diğer turizm sektörü ile ilgili olduğu 
ve benzer özellikleri taşımasından dolayı gelir yönetimi ile ilgili çalışmaların bu alanda da arttığı 
gözlenmektedir. 

4. YÖNTEM 

Bu araştırmanın temel amacı, Konya‟da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde gelir yönetiminin 
uygulama şekillerinin, uygulama durumunun belirlenmesidir. Ayrıca işletmelerde kullanılan gelir yönetimi 
uygulamalarının  aylık gelir, gelir yönetimi müdürünün bulunup bulunmaması, gelir yönetimi komitesinin 
kurulup kurulmaması, otelin müşteri profili gibi çeşitli guruplara göre gösterebileceği farklılıklar alt amaç 
olarak incelenmektedir. Yapılan bu çalışmada ayrıca işletmelerin gelir yönetimini kullanma durumları, 
kullanma süreleri ve gelir yönetimi departmanının bulunmadığı işletmelerde gelir yönetiminin görev ve 
sorumluluklarını yerine getiren yöneticilerin veya gelir yönetimi komitesinin olup olmadığının belirlenmesi 
araştırılmaktadır. Otel işletmeleri hızla gelişen bir ortamda bulunduğundan, bu ortama adapte olurken 
kullandıkları gelir yönetimi uygulamalarının otelin gelişimine ne kadar katkı sağladığı önem taşımaktadır. 
Ayrıca, işletme için araştırma sonuçlarını paylaşmak ve onlara önerilerde bulunmak önemlidir.  Araştırmanın 
evreni Konya ilinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmeleri ile sınırlanmaktadır. 

4.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırma evreni Konya ilinde faaliyet gösteren beş (5) yıldızlı otel işletmelerinde çalışan üst düzey 
yöneticilerden oluşmaktadır. Beş yıldızlı otel işletmelerinin evren olarak seçilmesinin nedeni, bu otel 
işletmelerinin diğer konaklama işletmelerine göre tam kurumsallaşması ve çağdaş gelir yönetimi 
uygulamalarını kullanmasıdır. Konya İl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2020 yılında paylaştığı verilerde 
Konya İlinde 7 tane 5 yıldızlı otel faaliyet göstermektedir.  

Evrenin %10'nu  betimsel araştırmalarda örneklem için olabilecek en az oran olarak dikkate alınır. Budan daha 
küçük evrenler için %20 gerekebilir (Yener & Gül, 2007). Fox’a (1969) göre bazı durumlarda tek bir birimin 
bile evreni temsil edebilir. Temsili olan (20) kişilik bir örneklem, temsili olmayan (400) kişilik örneklemden 
daha iyidir. Araştırmanın gelirler ile ilgili olduğu göz önünde bulundurulduğunda tekniklerin uygulanma, 
önem ve işletmeye sağladığı katkıyı açıklayabilecek temsil grubunun yöneticiler olduğu ve bu doğrultuda 
ulaşılmış yöneticilerin evreni temsil edebileceği düşünülmektedir. Araştırma evren sayısının bilindiği 
durumlarda,  örneklem büyüklüğü belirlemek için (Salant & Dillman, 1994) tarafından hazırlanan formülden 
yararlanılmaktadır:  

𝑁𝑁.𝑡𝑡 2.𝑝𝑝.q  

(N-1).d2 + t2.p. q 

Formülde, 
N = Evrendeki birey sayısı 
N = Örnekleme alınacak birey sayısı 
T = Belirli bir anlamlılık düzeyinde, T-Tablo’suna göre bulunan teorik değer 
d = Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen + sapma olarak simgelenmiştir. 
P = İncelenecek olayın görülüş sıklığı (gerçekleşme olasılığı) 
Q = İncelenecek olayın görülmeyiş sıklığı (gerçekleşmeme olasılığı) 

   

60. 1,962. 0,8.0,2 
       (60 − 1). 0,052 + 1,962.0,8.0,2          = 48,38 
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Bu bağlamda, % 95 güven aralığında ve % 5 hata payı ile örneklem kütle sayısı 48 olarak hesaplanmıştır. Veri 
toplama sürecinde 5 otelden 50 katılımcının cevapladığı değerlendirmeye uygun anket elde edilmiştir. 
Örneklem araştırma evrenini temsil edecek niteliktedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket 
kullanılmıştır. Araştırmada örneklemi alınacak yöneticilerin oluşturulmasında olasılığa dayalı olmayan 
örnekleme yöntemlerinden amaca göre örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Zaman,  maliyet zorluğu ve 
COVİD-19 pandemisinden dolayı evrendeki 60’a yakın üst düzey yöneticinin tamamına ulaşılamamıştır. 

4.2. Araştırmanın Yöntemi ve Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın yöntemi nicel araştırma yöntemidir. Verilerin toplaması için yüz yüze anket tekniği 
kullanılmıştır.. Araştırmada uygulanmakta olan anket soruları iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 
anketi cevaplayan yöneticilerin sosyo-demografik özellikleri ve çalıştıkları otel işletmelerinin belli başlı 
nitelikleri hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde ise gelir yönetimi uygulamaları ile ilgili 
öneriler cevaplanmıştır. Yöneticilerin, bu değişkenleri 5’li Likert ölçeğine göre yanıtlamaları istenmiştir (1: 
Kesinlikle Katılıyorum, 2: Katılıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılmıyorum). Toplam 
30 önerme sorulmuş ve anketin oluşturulmasında Unurlu (2010), tarafından kullanılan ölçeklerden 
yararlanılmıştır. Anket çalışması 10 Şubat 2020- 17 Şubat 2020 tarihleri arasında yöneticilerle bire bir görüşme 
yoluyla gerçekleştirilmiştir. Anketler, otel işletmelerinin otel sahibi, genel müdür, ön büro müdürü gibi 
işletmeyi iyi tanıyan yöneticiler tarafından cevaplandırılmıştır. Toplanan veriler uygun paket programı ile 
analiz edilmiştir. 

4.3. Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler uygun paket programı ile çeşitli analizlere tabi tutulmuştur.  Güvenirlilik ve 
geçerlilik ( faktör analizi) testleri ile anket içindeki soruların ne kadar kararlı, tutarlı ve duyarlı olduğu 
ölçülmüştür. Verileri topladıktan sonra değişkenlerin betimsel istatistiği yapılmıştır. Toplanmış verilerin 
standart sapma, aritmetik ortalama, frekans ve yüzde dağılımı, normallik (Kolmogorov-Smirnov) ve farklılık 
(T- testi ve Anova) testleri yapılmıştır. 

4.4. Ölçeklerin Güvenirliliği ve Geçerliliği  

Anketlerde güvenilirlik ve geçerlilik önemli olduğundan, bu iki özelliğin sonuçları dikkate alınmıştır. 
Geçerlilik, bir testin veya ölçeğin ölçülme derecesidir (Altunışık vd. 2010). Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi 
geçerlilik derecesi ölçmek istediğimiz alternatif değişkenlerin ifade edilebilme derecesine bağlıdır. 
Güvenilirlik, ‘bir testin veya ölçeğin ölçmek istediği şeyi istikrarlı ve tutarlı bir şekilde ölçme derecesidir. 
Likert tipli anket çalışmalarında ölçeklerin iç tutarlılığının test edilmesi gerekmektedir. Likert tipli ölçeklerin 
güvenirliliğinin ölçülmesi için, Cronbach Alfa testi yapılmaktadır. Bu tür ölçeklerin güvenilirlik katsayısının 
1’e yakın olması gerekmektedir. Katılımcılar anket uygulamalarını cevapladıktan sonra Demografik sorular 
dışında 12 soruya güvenirlilik testi yapılmıştır. Güvenirlilik analizinin sonuçları aşağıdaki Tablo 3’de 
gösterilmiştir.  

Tablo 3. Cronbach’s Alpha Güvenirlilik Analizi 

Ölçekler Cronbach's Alpha Soru Sayısı 

Gelir Yönetimi 0,953 12 

Ankette Cronbach’s Alpha testinin güvenilir sayıla bilmesi için alfa değerinin en az 0,7 olması gerekmektedir. 
Yukarıda görüldüğü gibi Cronbach’s alpha katsayısı 0,953 olarak ortaya çıkmıştır. Bu değer kabul edilebilen 
sınırlar içerisinde bir değer olduğundan verilerin güvenilir olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Anketteki ölçeklerin geçerlilik katsayısının ölçülmesi için açıklayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Çalışmadakı 
verilerin faktör analizine uygunluğu Kasier-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett testi ile açıklanabilir 
(Büyüköztürk, 2010). Kullanılan örneklemin yeterliliğinin anlaşılmasına yardımcı olan  KMO testinin 
sonucunun 0,60 üzerinde gerçekleşmesi beklenmekte; bu sonucun 0,80 üzerinde olması durumu ise 
mükemmel olarak değerlendirilmektedir. Diğer türlü faktör analizi için şartlar uygun olmayacaktır. KMO 
değerinin ise en az 0,40 olmasına dikkat edilmelidir (Kozak, 2015). 
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Tablo 4. Gelir Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi Ölçeklerinin Faktör Analizi 

Ölçekler Faktör Yükü 
Gelir yönetimi uygulamalarının genel giderlerin azalmasına yardımcı olması ,758 
Gelir yönetimi uygulamalarının maliyetleri azaltması ,842 
Gelir yönetimi uygulamalarının işletme faaliyetlerini kontrole yardımcı olması ,797 
Gelir yönetimi uygulamalarının müşteri ilişkileri yönetiminde etkinliği arttırması ,673 
Gelir yönetimi uygulamalarının kaynakların daha verimli şekilde kullanılmasını sağlaması ,736 
Gelir yönetimi uygulamalarının otelin karlılığını arttırması ,840 
Gelir yönetimi uygulamalarının otelin rekabet edilebilir avantajını arttırması ,868 
Gelir yönetimi uygulamalarının etkin rekabet stratejileri geliştirmesine yardımcı olması ,851 
Gelir yönetimi uygulamalarının oda satışlarını arttırması ,784 
Gelir yönetimi uygulamalarının doluluk oranını arttırması ,806 
Gelir yönetimi uygulamalarının müşteri kitlesini arttırması ,807 
Gelir yönetimi uygulamalarının hizmet kalitesini yükseltmesi ,839 
Açıklanan varyans (%) 74,927 
Cronbach alfa katsayısı 0,847 

KMO: 0,862, Barlett Testi: 561,642, p<0,001 

Tablo 4’deki verile göre KMO=0,862> 0,50 olduğundan dolayı veri setinin faktör analizi için uygun olduğunu 
söyleyebiliriz. Bir diğer Test ise Bartlett testidir. Bartlett testinin sonucuna göre p<0,001 ’dir. Buna görede 
verilerin geçerliliğinin yüksek olası ve faktör analizinin yapılması için uygun olduğu belirlenmektedir. 

5. BULGULAR 

5.1. Katılımcılar ile İlgili Demografik Bilgiler 

Araştırmaya toplam 50 kişi katılmıştır. Katılımcılara ait demografik değişkenler Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Katılımcılara Ait Demografik Değişkenler 

Değişken Frekans Yüzde (%) 
 
Cinsiyet 

Kadın 18 36,0 
Erkek 32 64,0 
Toplam  50 100 

 
 
 
 

Yaş 

18-23 yaş 3 6,0 
24-29 yaş 12 24,0 
30-35 yaş 23 46,0 
36-41yaş 7 14,0 
42-47 yaş 3 6,0 
48-53 yaş 2 4,0 
54 ve üzeri  - - 
Toplam 50 100 

 
Medeni Durum 

Evli 31 62,0 
Bekar  19 38,0 
Toplam  50 100 

 
 
 

Eğitim Durumu 

İlköğretim  1 2,0 

Lise Mezunu 4 8,0 
Üniversite Mezunu  43 86,0 
Yüksek Lisans/ Doktora 2 4,0 

Toplam 50 100 
 
 

0-1000 - - 
1001-2000 - - 
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Aylık Gelir 

2001-3000 23 46,0 
3001-4000 20 40,0 
4000 ve üzeri 7 14,0 
Toplam  50 100 

Anketi cevaplayan katılımcıların 18’i (% 36) kadın, 32’si (% 64) erkeklerden oluşmaktadır. Dağıtılmış anket 
sorularını cevaplayan otel yöneticilerinin yaş durumuna bakıldığında 3 (% 6) kişi 18-23 yaş aralığında, 12’si 
(% 24)  24-29 yaş aralığında, 23’ü (% 46) 30-35 yaş aralığında, 7’si (% 14) 36-41 yaş aralığında, 3’ü (% 6) 42-47 
yaş aralığına, 2’si (% 4) 48-53 yaş aralığındadır. 54 ve üzeri yaşlarda ise katılımcı bulunmamaktadır. 
Katılımcıların medeni durumuna göre 31’i (% 62) evli, 19’u (% 38) bekârdır. Eğitim durumuna baktığımızda 
katılımcıların 43’ü (% 86) Üniversite mezunudur. Lise mezunu katılımcıların sayısı 4 (% 8), Yüksek Lisans ve 
Doktoralı katılımcıların sayısı 2’dir (% 4). Eğitim durumuna baktığımızda katılımcılardan yalnız 1’i (% 2) 
ilköğretim mezunu olduğu görünmektedir. Anket katılımcılarının aylık geliri 0-1000 ve 1001-2000 Aralıkları 
üzerindedir. 2001-3000 Aralığında geliri olan 23 (% 46), 3001-4000 Aralığında geliri olan 20 (% 40), 4000 ve 
üzeri aylık geliri olan 7 (% 14) katılımcı vardır. 

 5.2. Katılımcıların Otel İşletmeleri İle İlgili Genel Bilgiler 

Araştırmaya katılmış olan Otel İşletmelerinin yatak kapasiteleri, otel statüsü ve müşteri profili ile ilgili genel 
bilgiler Tablo 6’da verilmektedir. 

Tablo 6. Otel İşletmeleri İle İlgili Genel Bilgiler 

Değişken Frekans Yüzde (%) 

 
 
Otelin Yatak Kapasitesi 

0-200 - - 
201-400 50 100,0 
401-600 - - 
601-800 - - 
Toplam 50 100,0 

 
 
Otelinizin Statüsü 

Uluslararası zincire bağlı 30 60,0 

Ulusal zincire bağlı 10 20,0 
Ulusal şahıs otel işletmesi 10 20,0 
Toplam  50 100,0 

 
 
 
Müşteri Profil 
 

İş amaçlı 1 2,0 
Tatil amaçlı 1 2,0 
Kongre - - 
Hepsi 48 96,0 
Diğer - - 
Toplam  50 100,0 

 
   Otelin Çalışan Sayısı 
 

1-70 10 20,0 
71-140 30 60,0 
141 ve üzeri 10 20,0 

Toplam  50 100,0 
 
 
Otelin Faaliyet Süresi 
 

1-3 yıl 10 20,0 
4-6 yıl 10 20,0 
7-9 yıl 10 20,0 

10 ve üzeri 20 40,0 

Toplam  50 100,0 

Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılan otel işletmelerinin yatak kapasitelerinin aynı sayıda olduğu 
görülmektedir. Çalışma 1 den fazla otelde yapıldığı için yatak kapasitesi, otel statüsü, müşteri profili  gibi 
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sorular her otelde genellilkle farklı olduğu için katılımcılara sorulmuştur. Yukarıdaki tabloda da bu soruların 
frekans ve yüzdeleri gösterilmektedir. Ayrıca bu sorular farklılıklarında ölçülmesi  için de kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan üst düzey yöneticilerden 30’u (% 60)  otel statüsünü uluslararası zincire bağlı, 10’u (% 20) 
ulusal zincire bağlı, 10’u (% 20) ulusal şahıs otel işletmesi olarak cevaplanmıştır. Bütün katılımcılar görev 
yaptıkları otel işletmelerinde müşteri profillerinin hepsini kullandıklarını söylemektedirler. Katılımcılar 
çalıştığı oteldeki çalışan sayısını 10 (% 20)  kişi 1-70, 30 (% 60) kişi 71-140, 10 (% 20) kişi 141 ve üzeri olarak 
cevaplamışlardır.  Tablo 6’ya baktığımızda otelin faaliyet süresini yöneticilerin 10’u (%20) 1-3 yıl, 10’u (%20)  
4-6 yıl, 10’u (% 20) 7-9 yıl, 20’si (%40)  10 ve üzeri olarak cevaplamışlar. 

5.3. İşletmelerin Gelir Yönetimi Kullanma Durumları İle İlgili Bulgular 

Araştırmaya katılan otel işletmelerinin gelir yönetimi Uygulamalarının kullanım süreleri ile ilgili tablo 7’de 
verilmektedir. 

Tablo 7. Otellerde Gelir Yönetimini Kullanma Süresi 

Gelir Yönetimini Kaç Yıldır 
Kullanıyorsunuz? 

Frekans Yüzde (%) 

Kullanmıyoruz 10 20,0 
1-4 yıl 30 60,0 
5-8 yıl 10 20,0 
9-12 yıl - - 
13 ve üzeri  - - 
Toplam 50 100,0 

Yukardaki Tablo’yu incellediğimizde katılımcıların 10’u (% 20) görev yaptıkları otellerde gelir yönetimini 
kullanmadıkları görülmüştür. Ayrıca katılımcıların 30’u (% 60) 1-4 yıl, 10’u (% 20) 5-8 yıl gelir yönetinmini 
kullandıklarını belirtmiştir. Araştırmanın yapıldığı 5 yıldızlı otellerin gelir yönetimi kullanım sürelerine 
bakıldığında genel olarak son yıllarda kullandığı söylenebilir.  

Tablo 8. Otel İşletmelerinin Gelir Müdürü Olma Durumları 

Otelinizde Gelir Yönetimi Müdürü 
Bulunuyor mu? 

Frekans Yüzde (%) 

Evet 40 80,0 
Hayır 10 20,0 
Toplam 50 100,0 

Araştırmanın yapıldığı otellerde anketi cevaplayan üst düzey yöneticilerin 40’ı (% 80)  görev aldıkları 
işletmelerde gelir yönetimi müdürünün bulunduğunu, 10’u (% 20) gelir yönetimi müdürünün bulunmadığını 
söylemektedirler.  

Tablo 9. Otel İşletmelerinde Gelir Müdürünün Hangi Departmana Bağlı Olması Durumu 
Gelir müdürünün organizasyon içinde 

bağlı olduğu departman? Frekans Yüzde  (%) 

Satış ve pazarlama bölümü  40 80,0 
Ön büro departmanı  - - 
Bağımsız 10 20,0 
Diğer - - 
Toplam 50 100 

Tablo 9’u incelendiğimizde katılımcılar gelir müdürünün organizasyon içinde en çok satış ve pazarlama 
bölümüne bağlı olarak çalıştığını cevaplamışlardır.   
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Tablo 10. Gelir Müdürü Bulunmayan Otel İşletmelerinde Gelir Yönetimi İle İlgili 
Sorumlulukları Yerine Getiren Yönetici 

Gelir Müdürü Yoksa Onun 
Sorumluluklarını Yerine Getiren Yönetici? 

Frekans Yüzde (%) 

Otel müdürü 10 20,0 
Ön büro müdürü - - 
Satış ve pazarlama müdürü 30 60,0 
Rezervasyon Müdürü - - 
Finans direktörü 10 20,0 
Toplam 50 100,0 

Tablo 10’a bakıldığında çalışmanın yapıldığı otellerde yer alan üst düzey yöneticiler(katılımcılar), işletmede 
gelir müdürü bulunmaması durumunda onun sorumluluklarını en çok yerine getiren yöneticinin satış ve 
pazarlama müdürü olarak cevaplamaktadırlar. 

Tablo 11. Otel İşletmelerinde Gelir Yönetimi Uygulamalarını İzlemek İçin Gelir Yönetimi 
Komitesine Sahip Olma Durumları 

Otelinizde Gelir Yönetimi Komitesinin 
Olup Olmadığı 

Frekans Yüzde (%) 

Evet 20 40,0 
Hayır  30 60,0 
Toplam  50 100,0 

Yukarıdaki Tablo incelendiğinde uygulamanın yapıldığı otellerde araştırmaya katılan yöneticilerin 20’si (%40) 
gelir yönetimi komitesinin bulunduğunu 30’u (%60) gelir yönetimi komitesinin bulunmadığı söylemektedirler 

Tablo 12.  Otel İşletmelerinde Gelir Yönetimi Komitesi Varsa Bölüm Yöneticileri 

Gelir Yönetimi Komitesi Kurulduğunda 
Bölüm Yöneticileri 

Frekans Yüzde (%) 

Otel Müdürü 44 88,0 
Satış Ve Pazarlama Müdürü 5 10,0 
Ön Büro Müdürü - - 
Gelir Müdürü 1 2,0 
Rezervasyon Müdürü - - 
Yiyecek İçecek Müdürü - - 
Toplam  50 100,0 

Tablo 12 incelendiğinde gelir yönetimi komitesi kurulduğu zaman bölüm yöneticilerinden biri olarak en çok 
otel müdürünün 44(% 88)  katılımcılar tarafından cevaplandığını görebiliriz. Ayrıca satış ve pazarlama 
müdürünü seçen 5(%10) , gelir müdürünü seçen 1(%2)  katılımcı görünmektedir.   
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5.4. İşletmelerin Gelir Yönetimi Uygulamaları Değerlendirilmesi İle İlgili Bulguları 

Tablo 13. Otel İşletmelerinde Gelir Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi İle İlgili Bulgular 

So
ru

 N
o’

su
 

 
 
 

Otel İşletmelerinde Gelir 
Yönetiminin Uygulamalarının 
Değerlendirilmesi İle İlgili 
Algılar 

 
K
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lik
le

 
K

at
ılm
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um
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ıy

or
um

 

K
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ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

K
es

in
lik

le
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

 
 
 
 
 
ORT 

 
 
1 

 N % N % N % N % N %  

Gelir yönetimi uygulamalarının 
genel giderlerin azalmasına 
yardımcı olması 

  
3 

 
6,0 

 
2 

 
4,0 

 
9 

 
18,0 

 
26 

 

 
52,0 

 
10 

 

  
20,0 

 
3,76 

 
2 

Gelir yönetimi uygulamalarının 
maliyetleri azaltması 

      
2 

 
4,0 

 
4 

 
8,0 

 
7 

 
14,0 

 
24 

 
48,0 

 
13 

 
26,0 

 
3,84 

 
3 

Gelir yönetimi uygulamalarının 
işletme faaliyetlerini kontrole 
yardımcı olması 

 
2 

 

 
4,0 

 
2 

 

 
4,0 

 
8 
 

 
16,0 

 
24 

 

 
48,0 

 
14 

 

 
28,0 

 
3,92 

 
4 

Gelir yönetimi uygulamalarının 
müşteri ilişkileri yönetiminde 
etkinliği arttırması 

 
4 

 

 
8,0 

 
5 

 

 
10,0 

 
8 

 

 
16,0 

 
19 

 

 
38,0 

 
14 

 

 
28,0 

 
3,68 

 
5 

Gelir yönetimi uygulamalarının 
kaynakların daha verimli şekilde 
kullanılmasını sağlaması 

 
2 

 

 
4,0 

 
6 

 

 
12,0 

 
3 
 

 
6,0 

 
26 
 

 
52,0 

 
13 

 

 
26,0 

 
3,84 

 
6 

Gelir yönetimi uygulamalarının 
otelin karlılığını arttırması 

 
3 

 

 
6,0 

 
1 

 

 
2,0 

 
8 
 

 
16,0 

 
19 
 

 
38,0 

 
19 

 

 
38,0 

 
4,00 

 
7 

Gelir yönetimi uygulamalarının 
otelin rekabet edilebilirliğini 
arttırması 

 
4 

 

 
8,0 

 
3 

 

 
6,0 

 
4 

    
8,0 

 
27 
 

 
54,0 

 
12 

 

 
24,0 

 
3,80 

 
8 

Gelir yönetimi uygulamalarının 
etkin rekabet stratejileri 
geliştirmesine yardımcı olması 

 
3 
 

 
6,0 

 
2 
 

 
4,0 

 
10 
 

 
20,0 

 
18 
 

 
36,0 

 
17 
 

 
34,0 

 
3,88 

 
9 

Gelir yönetimi uygulamalarının 
oda satışlarını arttırması 

 
3 

 

 
6,0 

 
2 

 

 
4,0 

 
9 

 

 
18,0 

 
18 

 

 
36,0 

 
18 

 

 
36,0 

 
3,92 

 
10 

Gelir yönetimi uygulamalarının 
doluluk oranını arttırması 

 
2 

 

 
4,0 

 
4 

 

 
8,0 

 
9 

 

 
18,0 

 
20 

 

 
40,0 

 
15 

 

 
30,0 

 
3,84 

 
11 

Gelir yönetimi uygulamalarının 
müşteri kitlesini arttırması 

 
2 

 

 
4,0 

 
1 

 

 
2,0 

 
12 

 

 
24,0 

 
26 

 

 
52,0 

 
9 

 

 
18,0 

 
3,78 

 
12 

Gelir yönetimi uygulamalarının 
hizmet kalitesini yükseltmesi 

 
4  

 

 
8,0 

 
0 

 

 
0,00 

 
9 

 

 
18,0 

 
23 

 

 
46,0 

 
14 

 

 
28,0 

 
3,86 

Tablo 13 ten anlaşıldığı üzere tüm pozisyonların ortalaması 3 ve daha yüksek olduğu için yöneticilerin bu 
faktörleri olumlu olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir. Gelir yönetimi kullanan bir otel işletmesinin gelir 
yönetimi uygulamaları işletmenin faaliyetlerini kontrol etmeye yardımcı olabileceğine inanılmaktadır. Gelir 
yönetimi uygulaması otel şirketlerinin kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamıştır. Gelir yönetimi 
uygulaması otel işletmesinin karlılığını artırmış ve otel işletmesinin rekabet avantajlarını artırmıştır. Otellerde 
gelir yönetimi uygulamalarının kullanılması  oda satışlarını artması ve doluluk oranının yükselmesine büyük 
etki sağladığı  tespit edilmiştir. 
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5.5. Farklılık Analizleri İle İlgili Bulgular 

Konya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde, gelir müdürünü bulunup bulunmaması, otelde 
gelir yönetimi uygulamalarını izlemek için gelir yönetimi komitesinin kurulup kurulmaması, otellerin müşteri 
profili gibi seçilmiş çeşitli gruplarla gelir yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi arasında anlamlı 
farklılıkların olup olmadığı test edilmektedir. Farklılıkların ölçülmesi için ilk önce verilerin normallik testi 
yapılmıştır. Bu test ile ilgili bulgular Tablo 14’te verilmiştir.  

Tablo 14. Verilerin normal dağılımı için Kolmogorov-Smirnov testi ile ilgili bulgular 

Değerler N Ort. SS Kolmogorov-
Smirnov 

P 

Gelir yönetimi uygulamalarının 
değerlendirilmesi 

50 4,091 0,871 0,157 0,06 

p>0,05* 

Tablo 14’de, anketteki verilerin normal dağılımının analiz sonuçları gösterilmiştir. Analizde cevap sayısı 30 
dan fazla olduğu için normallik testlerinden Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. Bu testin sonuçlarına 
göre veriler normal dağılmıştır (p>0,05). 

Çalışmada farklılık analizlerinin yapılması için parametrik dağılmış olan verilerde yapılan ikili guruplar 
arasında T-testi, ikiden fazla gruplar arasında Anova testinin yapılması uygun görülmüştür. 

Tablo 15. İşletmelerde Gelir Müdürünün Bulunmasına Göre Otellerde Gelir Yönetimi Uygulamalarında 
Oluşa Bilecek Farklılıklara İlişkin T-Testi Bulguları 

Otel İşletmenizde Gelir Müdürü 
Bulunuyor mu? 

N Ort. SS T P 

Evet 40 3,777 0,948   
Hayır 10 4,109 0,562 -0,966 0,341 

p<0,05 * 

İşletmelerde gelir müdürünün bulunup bulunmamasına göre otellerde gelir yönetimi uygulamalarının 
değerlendirilmesinde oluşabilecek farklılıkların belirlenmesine yönelik Tablo 15’de verilen T-testinin 
sonuçlarına göre farklılığın olmadığı görülmektedir (p>0,05). Ancak gelir müdürünün bulunma durumuna 
göre otellerde gelir yönetiminin uygulamalarının değerlendirilmesi karşılaştırıldığında, gelir müdürü 
bulunmayan otellerin ortalaması (4,000) olduğu görülmektedir. Buna karşılık gelir yönetimi bulunan otellerin 
ortalaması (3,791) şeklindedir. 

Tablo 16. İşletmelerde Gelir Yönetimi Komitesinin Kurulmasına Göre Otellerde Gelir Yönetimi 
Uygulamalarının Değerlendirilmesinde Oluşa Bilecek Farklılıklara İlişkin T-Testi Bulguları 

Otelde gelir yönetimi komitesi kuruldu 
mu? 

N Ort. SS T P 

Evet  20 3,750 0,988  
0,033 

 
0,974 Hayır 30 3,905 0,768 

p<0,05 * 

Katılımcıların çalıştıkları otellerde gelir yönetimi komitesinin kurulmasının anlamlı bir şekilde farklılaşıp 
farklılaşmadığını test etmek amacıyla bağımsız gruplar için T-testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda otellerde 
gelir yönetimi komitesinin kurulmasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).  İşletmelerde gelir 
yönetimi komitesinin bulunma oranı (3,847), gelir yönetimi komitesi bulunmama oranında (3,839) yüksektir. 
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Tablo 17. Müşteri Profiline Göre Otellerde Gelir Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesinde 
Oluşa Bilecek Farklılıklara İlişkin Anova Testi Bulguları 

Müşteri Profili N Ort. SS F P 
 İş Amaçlı 1 2,670 0  

 
1,457 

 
 

 
 

0,243 
 
 

Tatil Amaçlı 1 3,000 0 
Kongre 0 0 0 
Hepsi 48 3,885 0,863 
Diğer  0 0 0 

p<0,05 * 

İşletmelerin müşteri profiline göre genel gelir yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi karşılaştırıldığında 
anlamlı bir farklılığın olup olmadığını öğrenmek için yapılan Anova testinin sonuçları Tablo 17’de 
gösterilmektedir.  Bu testin sonucuna göre işletmelerin müşteri profilinin genel gelir yönetimi maddeleri ile 
anlamlı bir farklılığının olmadığı (p>0,05) görülmektedir. Ayrıca bu gruplar karşılaştırıldığında en yüksek 
ortalamanın hepsi (3,885) grubuna ait olduğunu söyleyebiliriz. 

 SONUÇ ve TARIŞMA 

Otel işletmelerinin amacı maliyetleri minimize ederek kar maksimizasyonunu sağlamaktır. Bu bağlamda fiili 
kapasiteyi normal kapasiteye yaklaştırarak, atıl kapasiteyi minimize etmeye çalışmaktadır. Bu uygulama 
birim başına sabit maliyetlerin azalmasını sağlamaktadır. Sürekli gelişen gelir yönetimi sistemi, otel işletmeleri 
için yeni uygulamalar ortaya çıkarmaktadır. Gelir yönetiminin uygulanması otellerde sadece odaları satmakla 
değil, aynı zamanda odaların doluluğunu da artırır.  

Otel işletmelerinde gelir yönetimi uygulamaları ülkemizde son yıllarda kullanılmaya başlanılmıştır. Buna 
rağmen araştırmanın yapılmış olduğu Konya’daki 5 yıldızlı otel işletmelerinin bu konuya yanıtları oldukça 
olumludur. Yapılmış olan anket uygulamasını cevaplayan 50 katılımcının (otel yöneticilerinin) 10’u 
işletmelerinde gelir yönetimi uygulamalarını kullanmadıklarını söylemektedirler.  Konya ilinde yapılan anket 
çalışmasında 5 yıldızlı otel işletmelerinde görev alan üst düzey yöneticilerin verdikleri cevaplardan elde 
edilen sonuçlara bakıldığında, katılımcıların % 40’ının görev aldığı otel işletmesinin 10 yıldan fazla faaliyet 
göstermesine rağmen katılımcıların %6’sı 10 yıldır gelir yönetimi uygulamalarını kullandıklarını 
cevaplamaktadırlar. Bu araştırma ve bundan önce gelir yönetimi konusunda ülkemizde yapılan diğer 
akademik çalışmalara baktığımızda gelir yönetimi uygulamalarının 1970 li yıllarda yaranmasına rağmen 
Türkiye’de bu sistem işletmeler tarafından özellikle de otel işletmeleri tarafından henüz yeni gelişmekte ve 
kullanılmaktadır. Buna örnek olarak yapılan çalışmada da otel işletmeleri gelir yönetimi uygulamalarını 
çoğunlukla son 1-4 yıl içerisinde kullandıkları görülmektedir. Araştırma kapsamında çalışmanın yapıldığı 5 
yıldızlı otel işletmelerinin % 80’in de gelir yönetimi müdürünün bulunması ve gelir yönetimi uygulamaları 
ülkemizde yeni olmasına rağmen otel işletmeleri gelir yönetimine önem vermektedir. 

 Katılımcıların % 60’ı araştırmadaki otellerin statülerini uluslararası zincire bağlı olan otel işletmesi olarak 
cevaplamışlar. Konya ilinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde görev alan üst düzey yöneticilere 
yapılan anket sorgulaması sonucunda araştırmanın yapıldığı otellerin bütün müşteri profillerini kullandıkları 
ortaya çıkmaktadır. Araştırma sonrasında otel içerisinde gelir yönetimi uygulamalarının en çok satış ve 
pazarlama bölümüne bağlı olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda işletmelerde gelir 
yönetimi müdürü bulunmadığında gelir yönetimi uygulamalarını da satış ve pazarlama bölümü tarafından 
gerçekleştirilmektedir.  

Konya’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde gelir yönetimi komitesi olmayan oteller, gelir yönetimi 
komitesi oluşturdukları zaman gelir yönetim uygulamalarının daha iyi bir şekilde kullanmalarına, satışlarının 
yükselmesine ve tam kapasite ile çalışmasına imkan sağlayacaktır. Gelir yönetiminden yüksek şekilde 
yararlanmak isteyen işletmeler diğer departmanlardan ayrı bir şekilde gelir yönetimi departmanı oluşturmalı, 
sürekli teknolojik gelişimleri takip etmeli ve çoğunlukla teknolojik yatırımlara önem vermeleri gerekmektedir. 
Uygulamanın yağıldığı otellerde görev alan üst düzey yöneticilerin % 60’ı işletmelerde gelir yönetimi komitesi 
bulunmadığını söylemektedirler.  

Çalışmamızda gruplarla gelir yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi arasında farklılık testleri 
yapılmıştır. Araştırmada verilerin normal dağılıp dağılmadığını anlamak için normallik analizlerinden 
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Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. Bu test sonrasında parametrik veriler için farklılık testleri yapılmıştır. 
İkili guruplar arasında T-testi ikiden fazla gruplar arasında ise Anova testi yapılmıştır. Fakat testler sonucunda 
ikili ve ikiden fazla gruplarla gelir yönetiminin uygulamalarının değerlendirilmesi arasında anlamlı bir 
farklılığın olmadığını sonucuna varılmıştır. 

Bu konudaki literatür gözden geçirilirken, demografik özellikler ve işletmelerin faaliyet süreleri gibi faktörler, 
gelir yönetimi uygulamasında ilgili olabilecek faktörler olarak kabul edilmektedir. Bu araştırmada ise gelir 
yönetimi uygulamaları üzerinde farklı sonuçlar yaratabilecek etkenler olarak; müşteri profili, gelir 
müdürünün bulunması ve gelir yönetimi komitesinin bulunma zorunluluğu gibi faktörler söz konusu 
istatistik analizlere tabi tutulmuştur Analiz sırasında önemli farklılıklar bulunmamasına rağmen, bu çalışma 
hem alana sağladığı farklı bakış açısı yönünden hem de özgün literatür açısından ileride yapılacak 
araştırmalar için referans özelliği taşımaktadır. 

Gelir yönetimi uygulamalarının turizm dalında oteller dışında diğer turizm işletmelerinde de yapılması 
önerilmektedir. Konaklama işletmelerinde, seyahat acentalarında gelir yönetimi uygulamalarının 
kullanılması, işletmelerin yüksek kar elde etmesine, doluluk oranının sürekli yüksek tutulmasına ve 
destinasyon bakımında bölgenin tercih edilmesine ve sosyal refahın yükselmesine büyük katkı sağlaması 
öngörülmektedir. Bu anlamda çalışmamızın ülkemiz açısından turizmin, otelcilik sektörünün gelişimine, 
turizm işletmelerinde sadece periodik olarak değil yıl genelinde doluluk oranını yüksek tutulmasında katkı 
sağlayacağı düşünülmüktedir. Ayrıca araştırma bundan sonra yapılacak olan gelir yönetimi uygulamaları ile 
ilgili çalışmalara referans olacak niteliğe sahiptir.  
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Amaç – Bu araştırmada, Azerbaycan’ın Bakü şehrinde faaliyet gösteren 4 yıldızlı iki otelde konaklama 
yapan turistlerin müşteri memnuniyeti ve sadakat algıları araştırılmıştır. Bu kapsamda araştırmaya 
katılanların demografik özelliklerinin belirlenmesi ve müşteri memnuniyetleriyle sadakatleri arasındaki 
ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Yöntem – Araştırmada müşteri memnuniyetini ve sadakatini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 
ilgili yazında mevcut olan ölçeklerden yararlanılmıştır. Verilere anket tekniği kullanılarak ulaşılmıştır. 
Anket literatür taranması ve alanında uzman kişilerin görüşleri alınarak oluşturulmuştur. Örneklem 
olarak ise Azerbaycan’ın Bakü şehrinde faaliyet gösteren ve birbirine yakın özelliklerde olan 4 yıldızlı 
iki otelde konaklama yapan turistler seçilmiştir. Bu kapsamda kolayda örnekleme tekniğiyle söz konusu 
otellerde konaklama yapan 538 turistten veriler toplanmış ve turistlerin memnuniyet düzeyleri ve 
sadakat algıları belirlenmeye çalışılmıştır.  

Bulgular – Araştırmanın en temel bulgusu katılımcıların müşteri memnuniyetini etkileyen boyutlar ile 
sadakat düzeyleri arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki olduğudur. Bunun yanında müşteri 
memnuniyetini oluşturan boyutların kendi aralarında istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu yönde 
ilişkileri olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmada en yüksek memnuniyet duyulan boyutun personel 
hizmetleri olduğu görülürken en düşük memnuniyet algısı ise özel hizmetler boyutunda saptanmıştır. 

Tartışma – Araştırma sonucunda Azerbaycan’da bulunan söz konusu otel işletmelerinin müşteri 
memnuniyetini sağladığı durumda, müşterilerde sadakat, tekrar satın alma ve ağızdan ağıza pazarlama 
olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur. Bu sonuç literatürdeki diğer çalışmaları 
destekler niteliktedir. Bununla birlikte araştırmada ulaşılan bulgular ışığında çeşitli çözüm önerileri 
sunulmuştur. 
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Purpose – In this study, customer satisfaction and loyalty perceptions of the tourists who stay in two 4 
stars hotels in Baku, the city of Azerbaijan, were searched. In addition, it was aimed to determine the 
demographic characteristics of the tourists visiting these accommodation businesses and to establish the 
relationship between customer satisfaction and loyalty. 

Design/methodology/approach – In the research, the scales available in the relevant literature were 
used to determine the factors affecting customer satisfaction and loyalty. Survey technique was used as 
data collection tool. The questionnaire was created by searching the literature and taking the opinions of 
experts in the field. As a sample, tourists who stay in 4 star hotel businesses in Azerbaijan were selected. 
In this context, a survey was conducted on 538 tourists staying at the hotels in question with the easy 
sampling technique, and the satisfaction levels and loyalty perceptions of the tourists forming the 
sample were tried to be determined. 

Findings – The main finding of the study is that there is a significant and positive relationship between 
the dimensions affecting customer satisfaction and loyalty levels of the participants. Besides, it was 
observed that the dimensions constituting customer satisfaction have statistically significant and 
positive relationships among themselves. Moreover, while the most satisfied dimension in the study was 
the ‘Personnel Services’, the lowest satisfaction perception was determined in the ‘Special Services 
Offered’ dimension.  

Discussion – As a result of the study, it has been revealed that the possibilities about loyalty, buying 
again and word of mouth marketing in customers are higher incase the businesses in question in 
Azerbaijan provide customer satisfaction. This result supports other studies in the literature. Apart from 
this, in the light of the findings obtained in the research, various solution proposals have been offered. 
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1. Giriş 

Turizm, insanların seyahatlerinden ve daimi ikametgahlarının dışındaki geçici konaklamalardan gelen 
ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili bir faaliyettir (Önen, 2008). Bu faaliyetleri karşılayan turizm endüstrisinin 
karmaşık yapısı, birbirinden farklı özelliklere sahip çeşitli işletmelerin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. 
Gelişen dünyada farklı ihtiyaçlardan doğan turizm taleplerinin karşılanmasını sağlayan işletmelerin 
sayılarının fazlalığı ve niteliklerinin birbirinden değişik olması nedeniyle sınıflandırma yapmak daha da 
güçleşmektedir. Turistlerin temel ihtiyaçları dikkate alınarak turizm işletmeleri konaklama sektörü, seyahat 
sektörü, ulaşım sektörü, yemek sektörü, eğlence (eğlence-boş zaman) sektörü ve alışveriş sektörü olarak 
ayrılabilir (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi (MEGEP), 2007). Bu işletmeler arasında 
konaklama işletmeleri, çok çeşitli uygulama ve hizmetleri olan, kapsamlı işletmelerdir. Konaklama ve diğer 
turizm sektörleri arasındaki fark, misafirler için geceleme imkanı sağlamasıdır. Geçmişte hizmet veren 
konaklama işletmeleri, zaman içinde muazzam bir gelişme göstererek, günümüzün değişen hizmet anlayışı 
ile değişmeye ve gelişmeye devam etmektedir (Yıldız, 2010). 

Konaklama işletmeleri, turistik cazibe merkezleri oluşturan işletmeler grubuna dâhildir. Bu grup 
işletmelerin amacı, turistlerin sadece konaklama ihtiyaçlarını değil, yemek ve bazı eğlence ihtiyaçlarını da 
karşılamaktır. Aynı zamanda turistik faaliyetlerin statik (sabit) bir parçasıdır. Konaklama işletmeleri 
arasında oteller en önemli grubu oluşturur. Otel işletmeleri birçok araştırmacı tarafından farklı 
sınıflandırmalara tabidir. Genel kabul gören sınıflandırmalar, otel işletmelerinin bulunduğu yer, verilen 
hizmet, büyüklük ve çalışma sürelerine göre yapılmaktadır (Kozak, 2012). Otel işletmeleri genel olarak 
lokasyonlarına, verilen hizmetlerine, büyüklüğüne ve operasyon süresine göre sınıflandırılmaktadır. 

Günümüzde otelcilik sektöründeki yöneticilerin en çok zorlandığı konulardan birisi müşteri memnuniyetini 
sağlamak ve sürdürmektir (Guzzo, 2010). Müşterilerin ihtiyaç ve isteklerine cevap veren, müşterileri 
memnun eden işletmeler daha kolay ayakta kalmayı başarırken, diğer işletmeler ise bazı zorluklar 
yaşayabilmektedir. Bu bağlamda işletmeler müşteri memnuniyetini sağlama yolunda stratejiler ortaya 
koymuşlardır. Sunulan hizmetlerin kalitesi de, müşteri memnuniyetinde önemli rol oynamaktadır 
(Özgüven, 2008).  

Bu çalışmada Azerbaycan’ın Bakü şehrinde faaliyet gösteren 4 yıldızlı iki otel işletmesinde konaklayan 
turistlerin müşteri memnuniyetinin ve sadakatlerinin ne düzeyde olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Araştırmada ayrıca söz konusu otel işletmelerini ziyaret eden turistlerin memnuniyetleriyle sadakatleri 
arasında bir ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, araştırmanın yazın kısmında otel 
işletmeleri, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati kavramları incelenmiş ve ilgili yazın taranmıştır.  

Otel İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati 

Memnuniyet, bir firma ile müşteri arasında yaşanan tüm deneyimlerin müşteri tarafından değerlendirilmesi 
olarak tanımlanabilir. Otel işletmelerinde ise beklediği hizmeti alan bir müşterinin memnun olması 
muhtemeldir (Bowen ve Shoemaker, 2003). Otellerde müşteri memnuniyeti, otelin atmosferi, müşteriye 
sunulan hizmetin kalitesi gibi birçok unsur ile ölçülebilir (Sim, Mak ve Jones, 2006). Oliver’e (1997:37) göre 
müşteri memnuniyeti, “bir hizmet veya ürünün müşteri tarafından algılanması ile o hizmet veya ürünün 
objektif unsurları arasındaki ilişkiye bağlı olarak müşterinin elde etmiş olduğu tüketim sonrası deneyiminin 
değerlendirilmesidir.” Diğer bir tanımda ise Oliver, müşteri memnuniyetini “bir malın veya hizmetin bir 
özelliğinden veya bütün olarak kendisinden, tüketimle ilgili keyif verici tatminkârlık yargısı” olarak ifade 
etmektedir (Duman, 2003). Zeithaml ve Bitner’e (2000) göre ise müşteri memnuniyeti tanımı, hizmeti satın 
alma sonrasında oluşan, tamamlanmış satın alma sürecinin duygusal olarak değerlendirme şeklidir. 
Gunderson ve arkadaşları (1996), müşteri memnuniyetini ‘Bir konuğun, bir ürün veya hizmet tüketimi 
sonrası kararı, konukların belirli nitelikler üzerindeki bir performans değerlendirmesi’ olarak tanımlamıştır. 
Bowen ve Shoemaker (2003) müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati arasında pozitif bir ilişki olduğunu 
belirtmişlerdir. Ayrıca müşteri beklentilerinin hangi düzeyde karşılandığı, müşterinin memnuniyetini ve 
tekrar ziyaret edip etmeyeceğini gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda sadık müşterilerin tatmin 
edilmiş müşteri olduğu ancak her tatmin edilmiş müşterinin sadık müşteri olmayacağı söylenebilir (Çatı ve 
Koçoğlu, 2008). 
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Günümüzde başarılı yöneticiler, mevcut müşterileri elde tutmak için etkili müşteri memnuniyeti ve sadakat 
stratejileri uygulamaya odaklanmıştır zira yeni müşteri çekmenin maliyeti, mevcut müşterileri elde 
tutmanın maliyetinden daha yüksektir (Guzzo, 2010). Ayrıca memnun olan müşterilerde sadakat oluşturma, 
tekrar satın alma ve ağızdan ağıza pazarlama olasılıklarının daha yüksek olduğuna inanılmaktadır (Sim, 
Mak ve Jones, 2006). 

Sadakat kelimesinin sözlük anlamı, “içten bağlılık, sağlam ve güçlü dostluk” olarak betimlenirken; müşteri 
sadakati ise, “bir markaya, işletmeye duyulan bağlılık” olarak tanımlanmaktadır (Kılıç, 2011). Bir diğer 
ifadeyle sadakat, “müşterinin bir firma ya da marka ile olan ilişkisini devam ettirmek istemesidir” (Çatı ve 
Koçoğlu, 2008). İlgili yazında sadakat kavramıyla ilgili olarak çok sayıda tanım yer almasına rağmen, 
araştırmacılar arasında genel bir uzlaşının bulunmadığı dikkati çekmektedir. Bazı araştırmacılar sadakati, 
“hizmet sağlayıcılara karşı müşteriler tarafından sergilenen bir davranış” olarak tanımlarken; bazıları ise, 
hizmet sağlayıcıların bakış açısıyla değerlendirme yapmaktadır (Çetintürk, 2016).  

1990'dan bu yana, müşteri sadakati konusu pazarlama ve yönetim uygulamalarında giderek daha önemli bir 
konu haline gelmiştir. Bu önem, müşterilerin ürün ve hizmet seçimi kararlarından kaynaklanmaktadır. 
Müşterilerin yeniden kendilerini tercih etmesini sağlayabilen işletmeler, diğer işletmelere göre avantajlı 
konumdadırlar. Öyle ki müşteri sadakati oluşturmak, bir şirketin ayakta kalması ve kar etmesi için önemli 
bir yoldur (Çatı ve diğerleri, 2010).  

Pazarlamacılar son zamanlarda çeşitli çalışmalarda karma perspektifli sadakat tanımları kullanmışlardır. Bu 
tanımlara göre müşterilerin sadık müşteri olabilmeleri onların tekrarlı satın alımlarına ve ürüne yönelik 
olumlu bir tutuma sahip olmaları gerektiği savunmaktadır. Gerçek sadık müşteriler, şirketin ürünlerini veya 
hizmetlerini düzenli olarak satın alanlardır. Bu kişilerin, şirkete karşı olumlu bir tutumları veya duygusal 
bağları vardır (Yıldırım, 2005). 

Müşteri memnuniyetini sağlamak için, müşterilerin ihtiyaçlarını tanımak, öngörmek ve bunları 
karşılayabilmek önemlidir. Müşterilerin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde anlayabilen ve karşılayabilen 
işletmeler, onları anlayamayan ve tatmin etmeyenlerden daha fazla kar elde etmektedir. Son zamanlarda 
bazı oteller, daha iyi müşteri memnuniyeti ve sadakati elde etmek için hizmet kalitesini ve konuklar için 
algılanan değeri geliştirmek amacıyla yatırımlarını artırmakta ve böylece her müşteriyle daha iyi ilişkiler 
kurmaktadır (Guzzo, 2010).  

İlgili Çalışmalar 

Literatürde, işletmelerde müşteri memnuniyeti ve sadakatine yönelik çalışmaların olduğu görülmektedir. 
Bunun yanında turizm alanında konaklama işletmelerinde yapılan müşteri memnuniyeti ve sadakati 
çalışmalarına yönelik literatür tarandığında Sim, Mak ve Jones (2006) çalışmalarında San Francisco Körfez 
Bölgesi'ndeki otel müşterilerinin, Çatı ve Koçoğlu (2008) çalışmalarında Karadeniz’in Batısında bulunan 4 
yıldızlı üç otel işletmesinde konaklama yapan turistlerin, Demir (2012) araştırmasında İstanbul ve Ankara’da 
uluslararası otel işletmelerinde konaklayan otel müşterilerinin ve Erdem ve Gündoğdu (2018) 
araştırmalarında Kırgızistan’da sağlık işletmelerinde konaklama yapan turistlerin müşteri memnuniyetleri 
ile müşteri sadakatleri arasındaki ilişkileri inceledikleri görülmüştür. Öte yandan Emir ve arkadaşları (2010) 
çalışmalarında Antalya’da bulunan 3 yıldızlı otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin, Bulut (2011) 
Samsun’da faaliyetlerini sürdürmekte olan otellerde konaklayan müşterilerin, Fah ve Kandasamy (2011) ise 
Malezya'nın kuzeydoğusunda Kedah eyaletinde yer alan Langkawi, takımadalarında bulunan otellerde 
hizmet alan müşterilerin müşteri memnuniyet düzeylerini ve müşteri memnuniyetini etkileyen faktörleri 
ortaya koymaya çalıştıkları da görülmüştür. Bu kapsamda müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin önemli 
olduğu ve dünyanın çeşitli yerlerinde araştırmacılar tarafından ilgi görerek incelendiği söylenilebilir. Ayrıca 
bu çalışmaların büyük bir bölümünde müşteri memnuniyetinin müşteri sadakatine etkisinin olduğu 
sonuçlarına ulaşılmıştır (Sim, Mak ve Jones, 2006; Çatı ve Koçoğlu, 2008; Demir, 2012; Erdem ve Gündoğdu, 
2018). Azerbaycan’da ise konuyla ilgili Seyidov ve Adomaitienė’nin (2016) yerel turistleri etkileyen faktörleri 
incelediği çalışmalarında yerel turistlerin yaş, aylık gelir ve medeni durumları gibi demografik özelliklerinin 
seyahat durumlarını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bir başka çalışmada Kapiki (2012) Azerbaycan 
turizminde ve konaklama işletmelerinde kalitenin ve müşteri memnuniyetinin önemini ortaya koymaya 
çalışmıştır. Çalışmadaki en temel bulgu ise konaklama işletmelerinin devamlılığını sağlamada en önemli 
faktörlerin müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati ve ağızdan ağıza pazarlamanın olduğunu sonucudur. 
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Bahari ve arkadaşları (2016) ise müşteri memnuniyetinin marka imajına ve müşteri memnuniyetine yönelik 
Doğu Azerbaycan'ın 5 yıldızlı otellerinde müşteriler üzerinde yapmış olduğu araştırmasında müşteri 
memnuniyetinin ve marka imajının marka bağlılığı üzerinde önemli derecede olumlu etkiye sahip olduğu 
ve müşteri memnuniyetinin marka sadakati üzerindeki etkisinin marka imajından daha fazla olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. 

Bu araştırmada ise Azerbaycan’ın Bakü şehrinde faaliyet gösteren 4 yıldızlı iki otel işletmesinde hizmet alan 
turistlerin müşteri memnuniyeti ve sadakati ölçülmeye çalışılmıştır. Bu yönüyle araştırma, Azerbaycan’daki 
otel işletmelerinde farkındalık sağlaması ve literatüre katkısı bakımından önem taşımaktadır.  

2. Yöntem 

Araştırmanın Amacı, Önemi ve Soruları 

Bu çalışma Azerbaycan’ın Bakü şehrinde bulunan 4 yıldızlı iki otel işletmesinde hizmet alan yerli ve yabancı 
turistlerin müşteri memnuniyetlerini ve müşteri sadakatlerini belirleyebilmeyi, bu turistlerin demografik 
özelliklerini ortaya koyabilmeyi ve memnuniyetleriyle sadakatleri arasında bir ilişki olup olmadığını 
belirleyebilmeyi amaçlamaktadır. İlgili yazında otel işletimlerinde müşteri memnuniyeti ve sadakatlerine 
yönelik çalışmalara rastlanmakla birlikte Azerbaycan’ın Bakü şehrinde bulunan otel işletmelerine yönelik 
araştırmalar sınırlıdır. Bu kapsamda çalışmanın ilgili literatüre katkı sağlayacağı öngörülmektedir.  

Azerbaycan’daki otel işletmelerinin mevcut durumunun ortaya konulması, turizm sektörüne ve konaklama 
işletmelerine yönelik talebin artırılabilmesi ve iyileştirme istenen alanlarının belirlenmesi açısından da 
çalışma önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Azerbaycan’da bulunan 4 yıldızlı iki otel işletmesine yönelik 
hizmet alan turistlerin memnuniyet algıları ile hizmet sonrasında otel işletmesine yönelik sadakat düzeyleri 
arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olup olmadığı sorgulanmıştır. Bu kapsamda otel işletmelerinde hizmet alan 
turistlerin müşteri memnuniyeti ve sadakati ölçeğine yönelik boyutlar arasındaki ilişki korelasyon analizi ile 
araştırılmıştır.  

Anlatılanlar ışığında araştırmada aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır: 

• Azerbaycan’ın Bakü şehrinde söz konusu 4 yıldızlı otelleri tercih eden turistlerin genel profilleri 
nedir? 

• Söz konusu turistlerin almış oldukları hizmetlerle ilgili memnuniyet (doyum) düzeyleri nedir? 

• Azerbaycan’ın Bakü şehrinde söz konusu 4 yıldızlı şehir otellerinde hizmet alan turistlerin 
memnuniyetlerini belirleyen faktörler nelerdir? 

• Azerbaycan’ın Bakü şehrinde söz konusu 4 yıldızlı şehir otellerinde hizmet alan turistlerin 
memnuniyetleriyle sadakatleri (yeniden ziyaret etme) arasında bir ilişki var mıdır?  

Anakütle/Örneklem 

Araştırma Azerbaycan’ın Bakü şehrinde faaliyet gösteren 4 yıldızlı iki otel işletmesinde gerçekleştirilmiştir. 
Bu iki işletme sunduğu imkânlar olarak birbirine benzer olup konum açısından da birbirlerine yakındırlar. 
Araştırmanın uygulanmasında bu iki işletmenin gönüllü olması ve Kastamonu Üniversitesi Turizm 
İşletmeciliği öğrencilerinden bazılarının yaz stajlarını bu otellerde gerçekleştirmeleri etkili olmuştur. 

Bu kapsamda araştırmanın örneklemi Azerbaycan’ın Bakü şehrinde faaliyet gösteren 4 yıldızlı iki otel 
işletmesinde hizmet alan turistler oluşturmaktadır. Veriler anket formu aracılığıyla olasılıksız örnekleme 
yöntemi seçeneklerinden kolayda örnekleme yöntemi ile gönüllülük esasına göre yüz yüze görüşmelerle ve 
bırak-topla yöntemleriyle toplanmıştır. Bu çerçevede 2019 yılının Ekim-Aralık ayları arasında 563 turistten 
anket elde edilmiştir. 25 adet anket eksik ve boş olan anket olarak ayıklanmış ve geriye kalan 538 anket 
değerlendirmeye alınmıştır.  

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veriler anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Anket formunun ilk kısmında katılımcıların müşteri 
memnuniyetini belirlemeye yönelik 34 maddeden oluşan bir ölçek yer almıştır. Bu ölçek Çatı ve Koçoğlu 
(2008)’nun çalışmasından uyarlanmıştır. Katılımcılara konakladıkları otelin hizmetlerinden, ne ölçüde 
memnun oldukları sorulmuştur. İkinci kısımda katılımcıların otel işletmelerine yönelik sadakatlerini 
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ölçmeye yönelik bir ölçek kullanılmıştır. Üç önermeden oluşan söz konusu ölçek Zeithaml ve arkadaşlarının 
(1996) çalışmasından uyarlanmıştır. Ölçeğin son kısmında ise araştırmaya katılanlarla ilgili bazı tanıcı 
bilgileri öğrenmeye yönelik sorular sorulmuştur. Kullanılan anket formu görünüş geçerliliği kapsamında 
ilgili literatürden yararlanılarak ve turizm alanında uzman kişilerin görüşleri alınarak oluşturulmuştur.  

3. Bulgular  

Araştırmaya Katılanlarla İlgili Bazı Tanıtıcı Bilgiler  

Tablo 1’de katılımcılara yönelik bazı tanıtıcı bulgular yer almaktadır. Tabloda görüldüğü üzere 
katılımcıların çoğunluğunun erkek (%59,1), bekâr (%59,3), 35-44 yaş arası (%43,7), lisans mezunu (%71,9) ve 
yılda bir defa konaklama yapan (%48,9) kişiler olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların çoğu (%79,9) bu 
otel işletmelerinin en az birinde ilk kez kaldığını ifade etmiştir. 

Tablo 1: Katılanlarla İlgili Bazı Tanıtıcı Bilgiler 
Cinsiyet Frekans (n) Yüzde (%) 
Kadın 210 39,0 
Erkek 318 59,1 
Cevapsız 10 1,9 
Toplam 538 100,0 
Medeni durum Frekans Yüzde 
Evli 214 39,8 
Bekâr 319 59,3 
Cevapsız 5 0,9 
Toplam 538 100,0 
Yaş Frekans Yüzde 
24 yaş ve altında 22 4,1 
25-34 yaş 178 33,1 
35-44 yaş 235 43,7 
45-54 yaş 75 13,9 
55 yaş ve üzeri 24 4,5 
Cevapsız 4 0,7 
Toplam 538 100,0 
Eğitim durumu Frekans Yüzde 
Okur-yazar 4 0,7 
İlköğretim 14 2,6 
Lise 43 8,0 
Lisans 387 71,9 
Lisansüstü 74 13,8 
Cevapsız 16 3,0 
Toplam 538 100,0 
Konaklama sıklığı Frekans Yüzde 
Yılda 3 ve üzeri 43 8,0 
Yılda 2 ve üzeri 209 38,8 
Yılda 1 defa 263 48,9 
Cevapsız 3 0,6 
Toplam 538 100,0 
Bu otele ilk gelişiniz mi? Frekans Yüzde 
Evet 430 79,9 
Hayır 108 20,1 
Toplam 538 100,0 
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Müşteri Memnuniyeti Ölçeğine Yönelik Açıklayıcı Faktör Analizi 

Müşteri Memnuniyeti Ölçeğine yönelik ölçeğin boyutlarını belirlemek, geçerlilik ve güvenilirliklerini test 
etmek amacıyla açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. İlk olarak ölçeğe güvenilirlik testi yapılmış ve içsel 
tutarlılık (cronbach alpha) kat sayısının “0,967” olduğu belirlenmiştir. Çıkan bu sonuç 0,70’in değerinin 
üzerinde olduğundan ölçek güvenilir ve geçerli kabul edilmiştir (Nunnally ve Bernstein, 1994). Ayrıca 
çalışmada açıklayıcı faktör analizleri olarak Temel Bileşenler Analizi ve Direct Oblimin rotasyon tekniği 
kullanılmıştır. Yapılan Barlett Küresellik sonucunun anlamlı olması ve KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değerinin 
0,938 çıkması örneklemin faktör analizine uygun olduğu göstermektedir (Büyüköztürk, 2010). 

Tablo 2: Müşteri Memnuniyeti Ölçeği 

Müşteri Memnuniyeti Ölçeği Faktör 
Yükleri 

Varyans % G. Analizi 

Personel Hizmetleri 15,360 0,953 
Doğru bilgilendirme 0,873 
İşgörenlerin mesleki bilgisi 0,844 
İşgörenlerin tertipli ve düzenli olması  0,790 
İşgörenlerin kibar ve güleryüzlü olması 0,777 
Önerilerin dikkate alınması 0,771 
İşgörenlerin güvenilirliği 0,729 
İşgörenlerin yaptığı hizmette hevesli olması  0,665 
Hizmetlerin hızlı sunulması 0,471 
Sunulan Özel Hizmetler 2,290 0,908 
Otelin animasyon hizmetleri 0,927 
Çocuklar için özel alanlar 0,890 
Bedensel özürlüler için özel alanların bulunması 0,874 
İnternet kullanım olanağı 0,633 
Sigara içilmeyen özel alanların bulunması 0,566 
Otelin sağlık hizmeti olanakları 0,530 
Promosyonlar ve Kolaylıklar 2,058 0,876 
Özel fiyat uygulanması 0,874 
İndirim kuponları ve promosyonlar 0,827 
Menü çeşitliliği 0,685 
Kredi kartı kullanımı ve taksit imkânı 0,513 
Müşteri İlişkileri, Ulaşım ve Güvenlik 1,365 0,925 
Özel günlerin hatırlanması 0,795 
Müşterilere isimleriyle hitap etme 0,764 
İşletmeye ulaşılabilirlik (otobüs/taksi) 0,754 
Otelin güvenli olması 0,670 
Fiziki Unsurlar 1,228 0,941 
Otele giriş-çıkış işlemlerinin hızlı yapılması 0,885 
Otelin eleman sayısı 0,870 
Otelin konumu 0,852 
Otel içi temizlik hijyen 0,789 
Park imkânlarının yeterli olması 0,719 
Rezervasyonun hızlı bir şekilde yapılması 0,664 
Hizmetlerin söz verildiği gibi tutulması 0,505 
Güvenilirlik Analizi: 0,967; Çıkarım Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi;  
Döndürme Yöntemi: Direct Oblimin, İterasyon Sayısı: 24; KMO Uygunluk Ölçütü: 0,938;  Barlett 
Küresellik Testi x2: 16923,590 p: 0,000 Genel ortalama: 3,56 

Yapılan faktör analizinde Kaiser normalleştirmesine göre, özdeğeri 1’den büyük olan faktörler dikkate 
alınmış ve Müşteri Memnuniyetine ilişkin ölçekte 5 ifade binişik olduğu için analizden çıkarılarak ölçeğin 
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altı boyuttan oluştuğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın varyans yüzdelerinin toplamının 72,67 olduğu 
belirlenmiş ve bu oranın %50’den fazla olması analizin geçerli olduğunu desteklemiştir (Scherer vd., 1988).  

Tablo 2’de de görüldüğü üzere, ilk faktör (8 madde) personel hizmetleri, ikinci faktör (6 madde) sunulan 
özel hizmetler, üçüncü faktör (4 madde) promosyonlar ve kolaylıklar, dördüncü faktör (4 madde) müşteri 
ilişkileri, ulaşım ve güvenlik, beşinci faktör (7 madde) fiziki unsurlar olarak isimlendirilmiştir.  

Tablo 3: Müşteri Memnuniyeti Ölçeği Yönelik Boyutların Ortalamaları 

Boyutlar Ortalama S. Sapma 
Personel Hizmetleri 3,66 0,61551 
Sunulan Özel Hizmetler 3,33 0,52358 
Promosyonlar ve Kolaylıklar 3,36 0,60282 
Müşteri İlişkileri, Ulaşım ve Güvenlik 3,65 0,59806 
Fiziki Unsurlar 3,62 0,60428 

Tablo 3’te katılımcıların müşteri memnuniyeti ölçeğindeki boyutlara ilişkin tutumlarının ortalamaları yer 
almaktadır.  En yüksek ortalamaya ait boyutun “personel hizmetleri” (3,66) olduğu, bunu sırasıyla “müşteri 
ilişkileri, ulaşım ve güvenlik” (3,65) ve “fiziki unsurlar” (3,62) boyutlarının izlediği görülmektedir. 
Katılımcıların en düşük tutuma sahip boyutun “promosyonlar ve kolaylıklar (3,36) ve “sunulan özel 
hizmetler” (3,44) olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, katılımcıların müşteri memnuniyetini etkileyen 
boyutlara yönelik oldukça olumlu bir tutuma sahip olduğu söylenebilir.  

Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati Ölçeğine Yönelik Boyutlar Arasındaki İlişki 

Müşteri memnuniyeti ve sadakatine yönelik her bir boyutun birbirileri ile olan ilişkilerini ortaya koymak 
amacıyla pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Literatürde genellikle değişkenler arasındaki ilişki, n > 100 
ve r > 0.70 arasındaysa güçlü; r = 0.40 ile 0.70 arasındaysa orta, r = 0.20 ve 0.40 arasındaysa zayıf olduğu 
kabul edilmektedir  (Sökmen, 2000). 

Tablo 4: Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Yönelik Boyutlar Arasındaki Korelasyon Analizi 
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Personel Hizmetleri 1 0,633** 0,503** 0,717** 0,769** 0,704** 
Sunulan Özel Hizmetler  1 0,432** 0,546** 0,591** 0,673** 
Promosyonlar ve 
Kolaylıklar 

  1 0,736** 0,585** 0,563** 

Müşteri İlişkileri, Ulaşım 
ve Güvenlik    1 0,719** 0,685** 

Fiziki Unsurlar     1 0,713** 
Sadakat      1 

“**p<0.01” 

Tablo 4’e göre tüm değişkenlerin birbirleriyle istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde ilişkili olduğu 
görülmektedir. Personel hizmetleri ile müşteri ilişkileri, ulaşım ve güvenlik (0,717) ve fiziki unsurlar (0,769) 
boyutları arasında promosyonlar ve kolaylıklar ile müşteri ilişkileri ve ulaşım ve güvenlik (0,736) boyutları 
arasında ve müşteri ilişkileri, ulaşım ve güvenlik ile fiziki unsurlar (0,719) boyutları arasında yüksek 
düzeyde; diğer boyutlar arasında ise orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Müşteri memnuniyeti boyutları 
ile sadakat düzeyi arasında da istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Bu 
ilişkiler fiziki unsurlar (0,713) ve personel hizmetleri (0,704) boyutu ile sadakat düzeyi arasında yüksek 
düzeyde; müşteri ilişkileri, ulaşım ve güvenlik (0,685), sunulan özel hizmetler (0,673) ve promosyonlar ve 
kolaylıklar (0,563) ile sadakat düzeyi arasında ise orta düzeyde olarak ortaya çıkmıştır. 
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA  

Konaklama endüstrisi dünyanın en büyük ve en önemli endüstrilerinden biridir. Küresel otelcilik 
sektörünün değeri 2019 yılı itibariyle 570 milyar dolardır ve yine 2019 yılı itibariyle küresel ekonomiye 3,41 
trilyon dolar katkısı olmuştur (Condor Ferries ltd, 2020). Bunun en önemli nedeni sektörün geçmişten 
günümüze hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler tarafından yoğun şekilde ilgi gösterilen bir sektör 
olma özelliğini hala korumasıdır (Yıldız, 2011). Konaklama endüstrisi, turizm hareketlerine katılan insanlara 
güvenli barınma olanağı sunmakla birlikte, onların konfor, dinlenme, yeme-içme, eğlenme gibi 
gereksinimlerini de karşılamaktadır (Kozak, 2012). Günümüzde rekabetin getirdiği sürekli değişim ve 
gelişme talepleri işletmelerin başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu süreci takip edebilen firmalar pazardan 
daha fazla pay alabilseler de zamanın gereklerini karşılayamayan firmaların zamanla giderek küçüleceği 
veya başka alanlara taşınacağı görülmektedir (Demir, 2012). Konaklama sektöründeki müşterileri elde 
tutmak, artan rekabet ile giderek daha önemli hale gelmiştir. Müşterileri çekebilen, onlara her türlü imkânı 
sunan, tatmin eden ve elinde tutabilecek otellerin ayakta kalma olasılığı daha yüksektir (Choi & Chu, 2001). 
Genel olarak, müşteri uzun vadeli ilişkide ne kadar uzun süre kalırsa, ilişki kuruluş için o kadar karlı 
olmaktadır. Hizmet sektöründeki müşteri memnuniyeti yıllardır önemli olmuştur. Kaliteli hizmet ve artan 
müşteri memnuniyeti, otel, catering ve turizm sektörlerindeki şirketlerin başarısına yol açan önemli faktörler 
olarak yaygın bir şekilde kabul edilmektedir (Sim, Mak ve Jones, 2006).  

Azerbaycan’ın Bakü şehrinde bulunan söz konusu 4 yıldızlı otel işletmelerinde hizmet alan kişilerin 
memnuniyet ve sadakat düzeylerinin ölçülmesi ve memnuniyetsizliğe sebep olan faktörlerin belirlenmesine 
yönelik yapılan bu çalışmada, katılımcıların bu otel işletmelerine yönelik memnuniyetlerinin iyiye yakın 
düzeyde (aritmetik ortalama: 3,56) olduğu görülmüştür. Bunun yanında katılımcıların memnuniyet 
düzeylerinin, müşteri sadakatleriyle olumlu yönde bir ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç Sim ve 
arkadaşlarının (2006), San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki otel müşterileri üzerinde yapmış olduğu 
çalışmada; Çatı ve Koçoğlu’nun (2008) Batı Karadeniz’de faaliyet gösteren üç tane dört yıldızlı otel 
işletmesinde müşteriler üzerinde yapmış olduğu çalışmada; Demir’in (2012) İstanbul ve Ankara’da 
uluslararası otel işletmelerinde konaklama yapan turistler üzerinde yaptığı çalışmada ve Erdem ve 
Gündoğdu’nun (2018) Kırgızistan'da sağlık turizmi kapsamında kımız tedavisi gören yerli ve yabancı 
turistler üzerinde yaptığı çalışmada çıkan memnuniyet düzeylerinin, müşteri sadakatleriyle olumlu yönde 
bir ilişkisi olduğu sonuçlarına benzer niteliktedir (Sim, Mak ve Jones, 2006; Çatı ve Koçoğlu, 2008; Demir, 
2012; Erdem ve Gündoğdu, 2018). Bu çalışmada, Azerbaycan’daki söz konusu işletmelerin müşteri 
memnuniyetini sağladığı durumda müşteri sadakatini de sağlayacağı ortaya konulmuştur. Öte yandan, ilgili 
yazındaki önceki araştırmaların çoğunlukla çeşitli ülkelerde yürütüldüğü ve Azerbaycan’da sınırlı düzeyde 
kaldığı görülmüştür. Bu nedenle, araştırmadan elde edilen bulguların ilgili turizm yazınına katkı sağlaması 
beklenmektedir.  

Katılımcıların değerlendirmeleri sonucunda, müşteri memnuniyetini etkileyen 5 boyut ortaya çıkmıştır. Bu 
boyutlar yine ilgili yazındaki bazı araştırmaları desteklemektedir. Bunlar; personel hizmetleri (Çatı ve 
Koçoğlu, 2008; Aymankuy, Akgül ve Akgül, 2012; Erdem ve Gündoğdu, 2018), sunulan özel hizmetler (Çatı 
ve Koçoğlu, 2008; Erdem ve Gündoğdu, 2018), promosyonlar ve kolaylıklar (Çatı ve Koçoğlu, 2008), müşteri 
ilişkileri (Sim, Mak ve Jones, 2006; Çatı ve Koçoğlu, 2008), ulaşım ve güvenlik (Çatı ve Koçoğlu, 2008; 
Aymankuy, Akgül ve Akgül, 2012; Erdem ve Gündoğdu, 2018) ve fiziki unsurlar (Sim, Mak ve Jones, 2006; 
Çatı ve Koçoğlu, 2008; Aymankuy, Akgül ve Akgül, 2012) olarak belirlenmiştir.  

Katılımcılar bu boyutlar arasında personel hizmetleri boyutunda diğer boyutlardan daha yüksek bir 
memnuniyet algısına sahiptirler. Ancak hizmetlerin hızlı sunulması önermesinde katılımcıların 
memnuniyetinin diğer önermelere göre daha az olduğu görülmüştür. Bu durumda söz konusu işletmelerde 
hizmet veren personele servis hızını artıracak eğitimler verilmesi veya personel alımına gidilmesi 
önerilebilir. Bir diğer sorun, bu işletmelerde sigara içilmeyen özel alanların bulunması ve otelin sağlık 
hizmeti olanakları olmuştur. Bu doğrultuda müşterilerin memnuniyetini sağlamak amacıyla otelin belirli 
yerlerinde sigara içilmeyen yeşil alanların yapılması, oda seçiminde sigara içilmeyen odaların olması ve 
otelde sağlık problemleri için bir çalışanının bulundurulması gerektiği görülmektedir. Ayrıca katılımcılar 
kredi kartı kullanımı ve taksit imkânı yeterli olmadığı konusunda memnuniyetsizliklerini bildirmişlerdir. Bu 
kapsamda söz konusu otellerin bazı bankalarla anlaşıp, müşterilerine kredi ve taksit imkânlarını sunmasının 
müşteri memnuniyetine pozitif yönde yansıcağı söylenebilir. Çıkan bir diğer sonuç ise güvenliğin yeterli 
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olmamasıdır. Bu sonuç doğrultusunda ise bu otellerin güvenlik hususlarına yatırım yapması ve işletmedeki 
güvenliği arttırması çözüm önerisi olarak önerilebilir. Son olarak katılımcılar hizmetlerin söz verildiği gibi 
yapılmadığı önermesi konusunda en düşük memnuniyet düzeyine sahiptirler. Katılımcıların söz konusu otel 
işletmelerine yönelik memnuniyetlerinin artırılabilmesi açısından işletmelerin müşterilerine gerekli değeri 
göstermesi, verdiği sözlerde durması ve bu kapsamda nitelikli personel çalıştırması çözüm olabilecektir. 

Sonraki araştırmalarda Azerbaycan’daki diğer konaklama işletmelerine ulaşılarak örneklem sayısının 
çoğaltılması daha genellenebilir sonuçlara ulaşmak bakımından faydalı olabilir. Yine ilerideki araştırmalarda 
konaklama işletmelerinin sahip ya da yöneticileri üzerinde yürütülecek nitel araştırmaların da ilgili 
literatüre katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.  
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Amaç – Araştırma kapsamında örgütsel bağlılığın alt boyutları ile örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) 
ve lider üye etkileşiminin alt boyutları arasındaki ilişkiler incelenmiş ve bu değişkenler arasındaki genel 
ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Yöntem – Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 
yapılabilmesi için oluşturulan ölçekle 02.10.2019 ile 19.12.2019 tarihleri arasında, Ankara ilinde bölge 
müdürlüğü bulunan sigorta şirketlerinde istihdam edilen 158 kişiden, anket yoluyla toplanan veriler 
ışığında SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir. 

Bulgular – Araştırmanın bulguları sonucunda örgütsel bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışı ve lider-
üye etkileşimi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ulaşılan sonuçlar ise literatürde yer alan diğer 
çalışmalarla da desteklenmiştir. Sonuç olarak, sigorta şirketlerinde bağlılık gösteren bireylerin ÖVD 
sergilemesi ve lider üye arasındaki etkileşimde etki, sadakat, katkı ve saygı boyutlarını güdümlemesi 
beklenmektedir. 

Tartışma – Elde edilen sonuçlar dolayısıyla örgütlere bağlılık gösteren çalışanların, motivasyon ve iş 
performanslarını olumlu yönde etkileyeceği örgütsel vatandaşlık davranışı sergilediği ve etki, sadakat, 
katkı ve saygı gibi lider-üye etkileşiminde pozitif yönde bir tutum içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Bu 
sonuçlardan hareketle hem sigorta şirketleri hem de organizasyonlar, gerek küreselleşme ile gerekse de 
küreselleşmenin getirmiş olduğu rekabet şartlarından dolayı kendisine bağlı, örgüt yararına hareket eden 
ve kurumsal ast-üst ilişkisinin bilişsel özelliklerini benliğinde barındıran çalışanların örgüt açısından 
önemini kavramaya başlamışlarsa da bu yapıdaki bireyleri kaybetmemek amacıyla stratejiler 
belirlemeleri, bu ilişkiyi oluşturmak ve korumak amacıyla farklı metotlar uygulamaya başlamaları elzem 
bir hale dönüşmüştür.. 
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Purpose – In the scope of the research, the relationships between the sub-dimensions of organizational 
commitment and the sub-dimensions of organizational citizenship behavior (OCB) and leader-member 
exchange were examined and the general relationship between these variables was tried to be revealed. 

Design/methodology/approach – The comparative survey of method, one of the quantitative research 
methods, was used in the study. The scale created for the research was analyzed with the help of the SPSS 
program in the light of the data collected through the survey from 158 people employed in insurance 
companies located in the regional directorate in Ankara between 02.10.2019 and 19.12.2019. 

Findings – As a result of the study, a significant relationship between organizational commitment and 
organizational citizenship behavior and leader-member interaction was determined. The results were also 
supported by other studies in the literature. As a result, individuals who show commitment in insurance 
companies are expected to exhibit OCB and drive the dimensions of impact, loyalty, contribution and 
respect in the exchange between the leading-member. 

Discussion – Based on these results, both insurance companies and organizations have begun to grasp the 
importance of employees who are loyal to them, who act in favor of the organization and who have the 
cognitive characteristics of the corporate subordinate relationship in terms of the organization due to the 
competition conditions brought about by globalization and globalization, but in order not to lose 
individuals of this nature. It has become indispensable for them to determine strategies and to start 
applying different methods in order to create and protect this relationship. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde örgüt kavramının öneminin artması ve örgütsel davranış üzerine yapılan araştırmalar, 
çalışanların organizasyonlar açısından önemini ortaya koymuş ve firmaların istihdam ettikleri bireylerle 
etkileşim içerisinde olmaları gerektiği sonucunu da doğurmuştur. Örgütlerin, rekabet ortamının sürekli 
yükselen olduğu piyasalarda yanlış stratejiler geliştirmemeleri, kar maksimizasyonu sağlayabilmeleri ve 
varlıklarını ilelebet devam ettirmeleri için iş tanımlarında belirli bir kalıp içerisinde sınırlandırılmış görevlerin 
ötesinde, davranış sergileyen ve organizasyona gerekliliklerinin üzerinde performans göstererek katkı 
sağlayan çalışanlara ihtiyaçları vardır. Firmalar kendi görev tanımları doğrultusunda hedeflerine ulaşabilmek 
amacıyla çalışanlarının bireysel iş performanslarını arttırarak ve bunun sonucunda örgütsel performansını 
maksimize edebilmek için istihdam ettikleri personellerin örgütsel bağlılığını sağlayarak örgütsel vatandaşlık 
davranışı sergileyebilmeleri ve karşılıklı saygı, güven ve etkileşim içerisinde olabilmeleri düşüncesiyle çaba 
sarf etmekte ve birçok şirket içi uygulama gerçekleştirmektedir.  

Örgütsel bağlılık, çalışanların organizasyona yönelik sadakati ve örgütün başarılı olabilmesi için sergilediği 
tüm davranışları ifade ederken, örgütsel vatandaşlık davranışı görev tanımının üzerinde emre dayalı 
olmayan, örgüt yararına davranışları ve lider-üye etkileşimi ise çalışan ile lider arasındaki resmi davranışların 
aksine; kurum yararına sergilenecek olan resmi davranışların arka planında gelişen güven ve saygı temelinde 
gerçekleşen kişilerarası davranışları içermektedir. Araştırma çerçevesinde öncelikle bağımlı ve bağımsız 
değişkenler ile ilgili olan yazın çalışması gerçekleştirilmiş olup, araştırmanın ilk bölümünde örgütsel bağlılık, 
ikinci bölümünde örgütsel vatandaşlık davranışı ve üçüncü bölümde ise lider-üye etkileşimi ile ilgili bilgilere 
yer verilmiştir. Daha sonra araştırmanın bağımsız değişkeni olan örgütsel bağlılık ile bağımlı değişkenler olan 
örgütsel vatandaşlık davranışı ve lider-üye etkileşimi arasındaki daha önce yapılmış olan çalışmalar 
sonucunda ulaşılan ilişkilere değinilmiştir. 

Araştırma kapsamında Ankara ilinde faaliyet gösteren sigorta şirketi bölge müdürlükleri çalışanlarının 
örgütsel bağlılıklarının, örgütsel vatandaşlık davranışına ve lider-üye etkileşimine etkisi incelenecektir. Bu 
amaçla Ankara ilinde bölge müdürlüğü bulunan yedi ayrı sigorta şirketinin toplamda 204 çalışanına anket 
ulaştırılmıştır ve 158 kişiden geri dönüş alınmıştır. Ankete katılan bireylerden elde edilen veriler 
doğrultusunda analizler yapılmış ve bulgular tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda araştırmadan 
elde edilen bulgularla sonuca varılmış ve sigorta sektöründe yer alan şirketlere yönelik öneriler sunulmuştur. 

2. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

Bağlılık, bireylerin birbirlerine karşı saygı, sevgi ve sadakat göstermeleri anlamına gelmektedir (Tutar, 2016: 
224). Çalışanların örgütsel bağlılığı, son zamanlarda hem yöneticiler hem de kurumsal analistler tarafından 
işe alım süreçlerinde ve çalışanların performansını arttırma nedeniyle araştırma literatüründe fazlaca ilgi 
görmüştür. Çalışanın bağlılığı, birkaç nedenden dolayı önemlidir. Son bulgulara göre, başlangıçta bağlılığın 
genellikle iş doyumundan daha iyi bir maliyet öngörücü olduğunu söylemek mümkündür. Dahası, Mowday, 
Porter ve Dubin (1974) tarafından elde edilen bulgular, son derece kararlı çalışanların daha az kararlı 
çalışanlardan daha iyi performans gösterebileceğini göstermektedir. Bunun yanısıra, bazı çalışanların 
bağlılığının bir kuruluşun etkinliği için yararlı bir gösterge temsil edebileceği öne sürülmüştür. Bu bulguların 
ise hem organizasyon teorisi hem de yönetim uygulaması için önemli etkileri vardır. Örgütsel bağlılık, bir 
bireyin belirli bir kuruluşta kimliğini ve o organizasyona dahil edilmesinin göreceli bir gücü olarak 
tanımlanabilir. (1) Kuruluşun amaç ve değerlerine güçlü bir inanç ve kabul, (2) kuruluş adına kayda değer 
çaba gösterme isteği ve (3) örgütün üyeliğini sürdürmek için güçlü bir arzu şeklinde en az üç faktörle 
karakterize edilebilir (Steers, 1997: 46). 

Allen ve Meyer (1990) tarafından önerilen modelin, en sık analiz edilen model olduğu ve yazarlarının örgütsel 
bağlılığa yönelik çok boyutlu yaklaşımın geliştirilmesine en büyük katkısı olduğu söylenir. Bu bağlılığa iki 
ana yaklaşımı bütünleştirmektedir. Birincisi, Mowday vd. (1974)’nin örgütsel bağlılığı, bir bireyin belirli bir 
kuruluşla ilişkisini ve kimliğini tespit etmenin tutumu şeklinde tanımlamasıdır. İkincisi ise Becker (1960)’in 
önerisine dayanarak bağlılığın, onu terk etmenin algılanan maliyetleri nedeniyle örgüt içinde kalma eğilimi 
olarak değerlendirilmesidir. Meyer ve Allen (1984)’in ilk teorik önerisi iki bağlılık bileşeni olan duygusallık ve 
devamlılık kavramlarını ayırt etmekten ibaretti. Daha sonra, model normatif bağlılık denilen üçüncü bir 
bileşenle genişletildi. Duygusal bileşen, bir çalışanın kuruma duygusal bağlılığı ve onunla özdeşleşme 
anlamına gelir. Duygusal bağlılığı güçlü olan kişiler bunu yapmak istedikleri için organizasyonda 
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istihdamlarına devam ederler. Duygusal bağlılık kavramı ise, bağlılık biçiminin en temel yönü olması 
nedeniyle bu bileşenin geliştirilmesinde rol oynayan tüm faktörlerin güçlü pozitif duygulara eşlik ettiği 
inancıyla şekillendirilmiştir. Bununla birlikte, Meyer ve Herscovitz (2001) diğer araştırmacılardan farklı 
olarak; onu yalnızca bireyin duygusal bir şartı olarak ele almayıp ancak bunun bağlılık biçiminin önemli bir 
bilişsel unsuru olduğuna inanmaktadırlar. Devamlılık bileşeni, kurumdan vazgeçme ile bağlantılı maliyetlerin 
farkındalığıdır. Organizasyonla temel bağları devamlılık bileşenine dayanan çalışanlar, ihtiyaç duydukları 
durumlarda organizasyonda kalırlar. Ancak, normatif bağlılık bileşeni, organizasyonda kalmak için ahlaki bir 
görev duygusudur. Normatif bağlılığı yüksek olan kişiler, bunu yapmaları gerektiğini düşünürler. Dolayısıyla 
bağlılık, bir bireyi eylem sürecine bağlayan güçtür. Bu güç, farklı biçimlerde olabilen arzu, algılanan maliyet 
veya eylem sürecinin devamlılık maliyeti gibi bir zihin durumu olarak deneyimlenir. Bu akıl halleri, bağlılık 
kavramının altında yatan ayırt edici unsurlarla yansıtılmaktadır. Bu ise her bir çalışanın gücünü ölçebilme ve 
ortaklaşa bireyin “bağlılık profilini” yansıtabilme olasılığı sağlar (Wolowska, 2014: 129-130). 

3. ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI 

Son yıllarda örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) birçok endüstriyel-örgütsel psikoloğun dikkatini çekmiştir. 
Hatta örgütsel vatandaşlık davranışına olan ilgi en az Katz (1964)’a kadar dayandığı bilinmektedir. Daha sonra 
Smith, Organ ve Near (1983) tarafından daha açık hale getirilen Katz tezi, kuruluşların başarılı bir şekilde 
çalışması için çalışanlarının, işlerini asgari resmi ve belirtilen teknik yönlerinden daha fazlasını yapmaya 
istekli olmaları gerektiğiydi (Rioux ve Penner, 2001: 1306). Örgütsel vatandaşlık davranışı ifadesi ilk olarak 
Smith, Organ ve Near tarafından 1983 yılında yaptıkları çalışmalarda kullanılmıştır. Organ vd., bu ifadeyi 
Chester Barnard (1938)’ın işbirliğine istekli ifadesine ve Daniel Katz (1964)’ın yenilikçi ve kendiliğinden olan 
davranış ifadesine dayanarak geliştirmiştir. Daniel Katz’ın çalışması bugüne kadar tüm ÖVD çalışmaları için 
bir temel haline gelmiştir. Hatta Katz'dan etkilenmeyen ÖVD araştırmasının olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Katz ve Kahn (1966)’a göre, örgütlerin etkili olabilmesi için üç ana üye niteliğine ihtiyaçları vardır. 
Öncelikle, üyeler sempatik olmalı ve insanları organizasyon içinde tutmalıdır. İkincisi, kuruluştaki üyelerin 
olumlu davranışlar göstermesi ve asgari niteliksel ve niceliksel kriterleri karşılaması gerekir. Üçüncüsü, 
organizasyondaki insanlar rollerinin gerektirdiği şeyden daha fazlasını gerçekleştirmeli ve örgütsel 
görevlerini ve amaçlarını yerine getirmeye çalışmalıdırlar. ÖVD'nin tanımında ise bu niteliklerin asıl 
bileşenler olduğu görmek mümkündür. Örgütsel vatandaşlık davranışı literatürde detaylı ve çeşitli şekillerde 
tanımlanmıştır. Bununla birlikte, tüm tanımların merkezi; görev veya iş için kritik olmasa da, örgütsel işleyişi 
kolaylaştırmak amacıyla çalışanların davranışları olduğu fikridir. Bu nedenle, ÖVD örnekleri iş arkadaşlarına 
yardım etmek, zorunlu olmayan fonksiyonlara katılmak vb. gibi aktiviteleri içerir. Bu yüzden çalışanların 
örgütsel vatandaşlık davranışı sergileyip sergilemediklerinin araştırılmasının büyük bir ilgi görmesi şaşırtıcı 
olarak görülmemelidir (Lee ve Allen, 2002: 132). 

Literatürde yaklaşık otuz farklı ÖVD tipi vardır; bunlar; (1) özgecilik, (2) genel uygunluk (aynı zamanda 
literatürde “vicdan” olarak da adlandırılır), (3) sivil erdem, (4) sportmenlik ve (5) nezaket şeklinde beş ana 
grupta düzenlenmiştir. Fedakarlık, örgütsel sorunları ve görevleri olan diğer insanlara yardım etme isteğidir. 
Vicdan, insanların organizasyonda gerekenden fazla örgütsel kuralları kabul edip benimsemelerini ifade 
etmektedir. Bu davranış, hiç kimsenin personeli izlememesi veya denetlememesi durumunda bile, personelin 
kurallara uyma konusuna titizlikle bağlı kalmasıyla sonuçlanmaktadır. Nezaket, örgütsel sorunların 
yaşanmasını önlemek için kullanılan davranışı ima etmektedir. Sportmenlik, tatmin edici olmayan koşullar ve 
hoşlanılmayan durumlar için tolerans gösterme davranışıdır. Sivil erdem, çalışanların yönetime aktif olarak 
katılmaya istekli olma, tehditleri ve fırsatları izleme ve kuruluşun çıkarları için ek görevler yapma gibi 
örgütsel ilişkiler konusundaki durumları içerir. Ayrıca, çalışanların ÖVD'si işin çekiciliğini artırabilir ve 
kuruluşların bu şekilde daha yetenekli ve iyi eğitimli insanları işe almalarını sağlayabilir, böylece kuruluşun 
performansı daha istikrarlı olacaktır (Tongur, 2011: 12-14). 

4. LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ 

Geleneksel olarak liderlik araştırmaları, liderlerin çalışanlara karşı eşit şekilde davrandığını varsayarak liderin 
astlara karşı "tipik" veya "ortalama" davranışına odaklanmışlardır. Üyeler arasındaki bireysel farklılıklar da 
ciddi olarak düşünülmemiş; liderlerin ortalama alt algısındaki sapmalar ise sıklıkla hata varyansı olarak ele 
alınmıştır. Daha sonra, Haga ve arkadaşları (1975) ise “Ortalama Liderlik Tarzı (ALS)” yaklaşımı olarak 
adlandırılan bu uygulamaya itiraz etmiş ve Lider Üye Değişimi (LMX) modeli ile liderlerin astlara karşı 
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muamelelerinde ayrımcılık yaptığını ve rol tanımlarını önemli ölçüde etkilediğini savunmuşlardır. Bu rol 
tanımı, yöneticinin hem kişisel hem de konumsal durumunun, üyelerin örgütsel olarak değerli katkıları ile 
değiştirildiği bir müzakere sürecinden ortaya çıkmaktadır. “Lider-üye etkileşimi”, üyelerin ihtiyaçları ve 
katkıları bakımından farklılık göstermesi ve bir liderin zamanı ve kaynakları sınırlı olması nedeniyle kaliteye 
göre değişiklik gösterecektir. 

Jacobs (1971)’un liderlik ve otorite arasındaki önemli ayrımına dayanarak, lider üye değişimlerinin kalitesi, 
“grup içi” ve “grup dışı” olmak üzere iki temel kategoriye ayrılmıştır. Bir "grup içi" ilişki, yüksek güven, 
karşılıklı etki, destek ve resmi / gayri resmi ödüller ile karakterize edilir. Buna karşılık, bir “grup dışı” ilişki, 
resmi otorite kullanımı, düşük güven, destek ve ödüller ile karakterize edilir. Grup içi etkileşimler, daha fazla 
lider dikkati, destek ve duyarlılık, daha fazla üye memnuniyeti ve daha düşük maliyet, daha iyi üye 
performansı ve iş problemlerinin ciddiyeti konusunda grup dışı etkileşimden daha fazla anlaşma ile 
ilişkilendirilmiştir (Fairhurst ve Chandler, 1989: 215). Dienesch ve Liden (1986), lider üye etkileşiminin 
karşılıklılık yapısına göre gelişmesini önermektedir. Onlara göre karşılıklılığın üç boyutu bulunmaktadır. 
Bunlar etkileşim, sadakat ve etki için algılanan katkılardır. Bu üç boyutun lider üye etkileşimini etkilemesi 
daha muhtemel olup; etkileşim ve sadakati geliştirmek zaman gerektirmektedir. Etki burada, liderin ve üyenin 
birbirleri için kişilerarası çekimine dayanan karşılıklı sevgisi olarak tanımlanmaktadır (Dockery ve Steiner, 
1990: 397). 

LMX teorisinin evrimini yaklaşık 30 yıl boyunca özetleyen Graen ve Uhl-Bien (1995) yakın zamanda LMX 
teorisinin dört aşamadan geçtiğini, her aşamanın ise ondan önceki aşama üzerine (LMX sürecinin teorik olarak 
açıklanması açısından) inşa edildiğini öne sürdü. Birinci aşama araştırması, liderlerin astlarıyla farklı ilişkiler 
geliştirdiğini, liderlerin çalışma birimlerinde (“Ortalama Liderlik Tarzı” veya ALS modeli olarak adlandırılan) 
tüm astlara karşı tutarlı bir davranış sergilediğini varsayan liderliğe hakim yaklaşımdan ayrıldığını 
saptamıştır. İkinci aşama, liderin çalışma biriminde astları arasındaki farklılık ilişkilerine odaklanmış ve LMX 
yapısını çevreleyen nomolojik ağın açıklanması sağlamıştır; LMX araştırmalarının çoğunluğu ise bu iki 
aşamaya göre gerçekleştirilmiştir. Liderlik Yapma Modeli ise LMX araştırmasını değiştirerek aşamayı üçe 
yükseltmiş ve vurguyu liderlerin astları farklılaştırmasından, “her biriyle ortaklık geliştirmek için her bir kişi 
ile birebir nasıl çalışabileceklerini” belirmiştir. Son aşama ise ikiden daha büyük ortaklıklara kadar kapsamı 
genişletmiş, organizasyonel sistem içinde ve dışında ikili ilişkilerin nasıl düzenlendiğini araştırmıştır 
(Schriesheim, Castro ve Cogliser, 1999: 66-76). 

5. DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLER 

5.1. Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki 

Araştırmada ele aldığımız bağımlı değişken örgütsel bağlılık ile bağımsız değişken örgütsel vatandaşlık 
davranışı arasındaki ilişkiyi ele almadan önce, iki değişken arasında yapılmış geçmiş çalışmalara göz atmak 
istersek; Bogler ve Somech (2004)’ün İsrail’de, 25’i ortaokul, 27’si lise olmak üzere toplam 983 öğretmen 
üzerinde yaptığı araştırmada, örgütsel bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif bir ilişki 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde, Yorgancıoğlu vd. (2019)’nin Eskişehir’de faaliyet gösteren 
kamu, özel ve üniversite hastanesinde çalışmakta olan toplam 854 kişi üzerinde basit rastgele örnekleme 
yöntemi ile yapmış olduğu araştırmada örgütsel vatandaşlık davranışı arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Yorulmaz ve Çelik (2016) tarafından İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki ilkokullarda 
istihdam edilen 309 sınıf öğretmeni üzerinde yapılan çalışma sonucunda örgütsel bağlılık ile örgütsel 
vatandaşlık davranışı algıları arasında pozitif, yine aynı şekilde Ibrahim ve Aslinda (2013)’nın 18 çalışma 
biriminde görevlendirilen ve toplamda 176 kişiden oluşan PT Telkom Makassar şirketi çalışanları üzerinde 
yaptığı araştırmada ise örgütsel bağlılığın, örgütsel vatandaşlık davranışı ile olumlu ve önemli ölçüde ilişkili 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

5.2. Örgütsel Bağlılık ile Lider-Üye Etkileşimi Arasındaki İlişki 

Araştırmada ele aldığımız bağımlı değişken örgütsel bağlılık ile bağımsız değişken lider-üye etkileşimi 
arasındaki ilişkiyi ele almadan önce, iki değişken arasında yapılmış geçmiş çalışmalara göz attığımızda ise; 
Eisenberger vd. (2010)’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bir sosyal hizmet kuruluşunda istihdam 
edilen 265 kişi üzerinde yaptığı çalışma sonucunda örgütsel bağlılık ile lider-üye etkileşimi arasında pozitif 
bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine, Göksel ve Aydıntan (2012)’ın Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde 
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çalışan 57 baş, süpervizör/sorumlu hemşire üzerinde yapmış olduğu araştırmada örgütsel bağlılık ile lider-
üye etkileşimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alev ve Taş (2020) tarafından 
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yer alan ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 384 öğretmen üzerinde yapılan 
çalışmada lider-üye etkileşiminin örgütsel bağlılık ile pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişkiye sahip olduğu, 
benzer şekilde Kee vd. (2004)’nin 224 alt ve orta düzey yönetici üzerinde yapmış olduğu araştırmada ise 
örgütsel bağlılığın lider-üye etkileşiminde olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

6. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Çalışma, Ankara’da bölge müdürlüğü bulunan sigorta şirketleri çalışanlarının örgütsel bağlılığın örgütsel 
vatandaşlık davranışına ve lider-üye etkileşimine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Veriler Türkiye’de 
faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin, Ankara’da bulunan bölge müdürlüklerindeki çalışanlarından ilişkisel 
tarama yöntemiyle 02.10.2019 ile 19.12.2019 tarihleri arasında toplanmış olup; ulaşılabilir toplam evren sayısı 
207 olarak saptanmış, evren için varsayılan standart sapma değerinin %5 olması sonucu araştırmanın 
örneklem büyüklüğü, %99 güven düzeyinde, %1’lik bir hata payı dikkate alınarak hesaplanmış ve (𝑛𝑛0= 665,64 
olmak üzere n=𝑛𝑛0/1+𝑛𝑛0/N) 157 olarak tespit edilmiştir (Şahin ve Gürbüz, 2018: 129-130). Ankara’daki sigorta 
şirketlerinin bölge müdürlüklerinde istihdam edilen toplamda 204 çalışana anket ulaştırılmış, ancak 158 
katılımcıdan geri dönüş alınabilmiştir. Ankete geri dönüş sağlanması sırasında, eksik verinin oluşmaması için 
anketin buna uygun tasarlanmış olması ve ankete geri dönüş sağlayanların sayısı örneklem büyüklüğüne göre 
yeterli sayıya ulaşması sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda analizler gerçekleştirilmiştir. 

6.1. Araştırmanın Modeli, Veri Toplama Araçları ve Hipotezleri 

Ankara’da bölge müdürlüğü bulunan sigorta şirketleri çalışanlarının örgütsel bağlılığının örgütsel 
vatandaşlık davranışına ve lider-üye etkileşimine etkisini araştırmak amacıyla oluşturulan araştırma modeli 
Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada örgütsel bağlılık, Meyer ve Allen (1984-1997) tarafından geliştirilmiş ve duygusal bağlılık, devam 
bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyuta ayrılmış olan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ile ölçülmüştür. 
Araştırmada kullanılan örgütsel bağlılık ölçeğinin Türkçe’ye derlemesi daha önce Bolat ve Bolat (2018) 
tarafından yapılmıştır. Araştırmada örgütsel vatandaşlık davranışı, Podsakoff vd. (1990) tarafından 
geliştirilen, 16 soru ve 4 boyuttan oluşan “Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği” ile ölçülmüştür. Araştırmada 
kullanılan örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinin Türkçe’ye derlemesi daha önce Dilek (2005) tarafından 
yapılmıştır. Araştırmada kullanılan diğer bir değişken olan lider üye etkileşimi ise Liden ve Maslyn (1998) 
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tarafından geliştirilen, 12 madde ve 4 boyutta oluşan “Lider Üye Etkileşimi” ölçeğidir. Araştırmada kullanılan 
lider üye etkileşimi ölçeğinin Türkçe’ye derlemesi daha önce Çankır ve Palalar Alkan (2018) tarafından 
yapılmıştır. Çalışmada kullanılan anketlerde Likert ölçeğine sahip; 1. Kesinlikle Katılmıyorum, 2. 
Katılmıyorum, 3. Kararsızım, 4. Katılıyorum, 5. Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 5 ifade bulunmakta olup 
bunun yanısıra kişilerin demografik verileri ile ilgili yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durumları ve işletmede 
çalıştıkları pozisyonları gibi sorulara yer verilmiştir. Araştırma kapsamında kurulan hipotezler ise şu 
şekildedir; 
H1a: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
özgecilik arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H1b: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
nezaket arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H1c: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
vicdanlılık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H1d: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
sivil erdem arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H1e: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılık ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan etki 
arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H1f: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılık ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan sadakat 
arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H1g: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılık ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan katkı 
arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H1h: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılık ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan saygı 
arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H2a: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
özgecilik arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H2b: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
nezaket arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H2c: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
vicdanlılık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H2d: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
sivil erdem arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H2e: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan etki arasında 
pozitif bir ilişki vardır. 

H2f: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan sadakat 
arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H2g: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan katkı 
arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H2h: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan saygı 
arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H3a: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
özgecilik arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H3b: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
nezaket arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H3c: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
vicdanlılık arasında pozitif bir ilişki vardır. 
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H3d: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
sivil erdem arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H3e: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan etki 
arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H3f: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan sadakat 
arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H3g: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan katkı 
arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H3h: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan saygı 
arasında pozitif bir ilişki vardır. 

6.2. Araştırmanın Bulguları 

6.2.1. Demografik Veriler 

Araştırma kapsamında Ankara ilinde bölge müdürlüğü bulunan sigorta şirketlerinde çalışan 158 kişiden elde 
ettiğimiz veriler ışığında; katılımcıların %77,8’i kadın, %22,2’si erkek, %27,2’i evli ve %72,8’u bekârdır. Kadın 
katılımcıların %16,5’i evli, %61,4’ü bekâr ve erkek katılımcıların ise %10,8’i evli ve %11,4’ü bekâr sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan bireylerin çoğunluğunun %76,6 ile lisans mezunlarından oluştuğu, yüksek lisans (%11,4) 
ve önlisans (%11,4) mezunlarının eşit olduğu, bunu ise lise (%0,6) mezunlarının takip ettiği, bunun yanısıra 
ilkokul ve doktora mezunu çalışanın olmadığı görülmektedir. Araştırmaya katılanların çalışma süreleri 
incelendiğinde, çalışanların %81’i gibi büyük bir çoğunluğunun 1-9 yıl arası kıdeme sahip olduğu 
görülmektedir. 

6.2.2. Korelasyon, Güvenilirlik ve Normal Dağılım Analizi 

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin güvenirliği hem korelasyon hem de regresyon analizleri 
açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle yapılan analiz sonucu Tablo 1’de elde edilen Cronbach Alpha 
sayıları incelendiğinde, tüm değişkenlerin 0,7’nin üzerinde bir değere sahip olmakla güvenilir olduğu tespit 
edilmiştir. Çalışma kapsamında incelenen değişkenler arasındaki ilişkilerin derecesinin ve yönünün 
belirlenebilmesi amacıyla çoklu korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz neticesinde elde edilen sonuçlar Tablo 
1’de yer almaktadır.  

Tablo 1 incelendiğinde, ilk bağımsız değişken olan örgütsel bağlılığın alt boyutu duygusal bağlılık ile bağımlı 
değişkenlerden ilki olan örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutları özgecilik, nezaket, vicdanlılık ve sivil 
erdem arasında pozitif yönlü, orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Diğer 
bağımlı değişken olan lider üye etkileşiminin alt boyutları etki, sadakat, katkı ve saygı arasında da pozitif 
yönlü, orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. İkinci bağımsız değişken 
olan örgütsel bağlılığın alt boyutu devam bağlılığı ile bağımlı değişkenlerden ilki olan örgütsel vatandaşlık 
davranışının alt boyutları özgecilik, nezaket, vicdanlılık ve sivil erdem arasında pozitif yönlü, orta düzeyde 
ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Diğer bağımlı değişken olan lider üye 
etkileşiminin alt boyutları etki, sadakat, katkı ve saygı arasında da pozitif yönlü, orta düzeyde ve istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Diğer bir bağımsız değişken olan örgütsel bağlılığın alt boyutu 
normatif bağlılık ile bağımlı değişkenlerden ilki olan örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutları özgecilik, 
nezaket, vicdanlılık ve sivil erdem arasında pozitif yönlü, zayıf düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir. İkinci bağımlı değişken olan lider üye etkileşiminin alt boyutları etki ile anlamlı bir 
ilişki bulunmaz iken; sadakat, katkı ve saygı arasında da pozitif yönlü, zayıf düzeyde ve istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Ancak değişkenler arasında ilişkinin olması veya olmaması onların 
nedenselliği hakkında bilgiyi tam olarak veremediğinden regresyon analizi yapılmıştır. Değişkenler 
arasındaki nedensellik ilişkilerini incelemek amacıyla regresyon analizi yapılmadan önce dağılımın, normal 
olup olmadığına bakmak için çarpıklık ve basıklık değerleri test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda 
verilerin ±1,5 aralığı içerisinde olması nedeniyle parametrik analizler için yeterli normalliğe sahip olduğu 
görülmüştür (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2014: 89-150), (Fidell ve Tabachnick,2015:117-143).
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Tablo 1. Çoklu Korelasyon, Güvenirlik ve Normal Dağılım Analiz Sonuçları 

 
**  Korelasyonlar %99 güven aralığı içinde istatistiksel olarak anlamlıdır (2-tailed). 
*  Korelasyonlar %95 güven aralığı içinde istatistiksel olarak anlamlıdır (2-tailed). 

6.2.3. Faktör ve Regresyon Analizi 

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin yapısal geçerliliği test etmek amacıyla yapılan keşfedici faktör 
analizi (KFA) sonucunda, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik değerinin 0,865 olduğu ve örneklem 
büyüklüğünün faktör analizi için çok iyi seviyede olduğu görülmüştür (Field, 2009: 627). Ayrıca Bartlett 
küresellik testinin anlamlı olması [x2 (1035) = 4952,992 p<,001] maddeler arasındaki korelasyon ilişkilerinin 
faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir (Şahin ve Gürbüz, 2018: 317). Bununla birlikte faktör 
analizi kapsamında; “Her zaman dakik olmaya çalışırım.”, “Hiçbir zaman uzun öğle araları almak istemem.”, 
“Liderim, işle ilgili olarak açıkça bir hata yapsam bile beni başkalarına karşı savunur.”, “Liderim, benim görev 
tanımımın dışında olan işlere de destek verir ve gerekli kaynakları sağlar.”, “Bu kuruluşun sorunlarını 
gerçekten kendi sorunlarım gibi hissediyorum.”, “Benim için avantajlı da olsa kuruluşumdan şu anda 
ayrılmanın doğru olmadığını hissediyorum.”, “Kuruluşumdan şimdi ayrılsam kendimi suçlu hissederim.”, 
“Kuruluşuma çok şey borçluyum.”, “Şu anda kuruluşumdan ayrılmak istediğime karar versem, hayatımın 
çoğu alt üst olur.” maddelerinin faktör yükleri beklenilen değerin altında olduğu için analize dahil 
edilmemiştir. 

Ankara ilinde bölge müdürlüğü bulunan sigorta şirketleri çalışanları üzerine yapılan araştırma sonucunda ilk 
bağımsız değişken olan örgütsel bağlılığın alt boyutu duygusal bağlılığın ile bağımlı değişkenlerden ilki 
örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutları özgecilik, nezaket, vicdanlılık ve sivil erdem ile diğer bağımlı 
değişken olan lider üye etkileşiminin alt boyutları etki, sadakat, katkı ve saygıyı ne oranda açıkladığını 
anlamak amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri anlayabilmek için yapılan 
regresyon analizine dair sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. Buna göre R2 değerleri bağımlı değerdeki 
değişimin ne kadarının bağımsız değişkenler tarafından açıklandığını göstermektedir (Şahin ve Gürbüz, 2018: 
268). Görüldüğü üzere, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin ayrı ayrı test edildiği regresyon sonuçları 
istatistiksel olarak anlamlıdır (p<,05). Değerler incelendiğinde, ilk bağımlı değişken olan örgütsel vatandaşlık 
davranışının alt boyutu özgeciliğin %32’sinin, nezaketin ve vicdanlılığın %36’sının ve sivil erdemdeki 
değişimin %46’sının; ikinci bağımlı değişken olan lider üye etkileşiminin alt boyutu etkinin %53’ünün, 
sadakatin %50’sinin, katkının %52’sinin ve saygının %54’ünün bağımsız değişken olan örgütsel bağlılığın alt 
boyutu duygusal bağlılık tarafından açıklandığı görülmektedir. 
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Tablo 2. Örgütsel Bağlılık Alt Boyutu olan Duygusal Bağlılık ile Bağımlı Değişkenlerin 
Alt Boyutlarına ait Regresyon Analiz Sonuçları 

Değişkenler R2 B SH β t F (Sig.)p 
Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu 
Duygusal Bağlılık 
Blı D.   : ÖVD Alt Boyutu Özgecilik 

,327 ,355 4,23 ,327 4,32 18,70 ,000 

       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu 
Duygusal Bağlılık 
Blı D.   : ÖVD Alt Boyutu Nezaket 

,367 ,398 4,16 ,367 4,93 24,31 ,000 

       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu 
Duygusal Bağlılık 
Blı D.   : ÖVD Alt Boyutu Vicdanlılık 

,362 ,373 3,97 ,362 4,85 23,58 ,000 

       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu 
Duygusal Bağlılık 
Blı D.   : ÖVD Alt Boyutu Sivil Erdem 

,462 ,581 4,61 ,462 6,49 42,23 ,000 

       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu 
Duygusal Bağlılık 
Blı D.   : LDE Alt Boyutu Etki 

,536 ,706 4,60 ,536 7,92 62,74 ,000 

       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu 
Duygusal Bağlılık 
Blı D.   : LDE Alt Boyutu Sadakat 

,503 ,092 ,657 ,503 7,26 52,76 ,000 

       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu 
Duygusal Bağlılık 
Blı D.   : LDE Alt Boyutu Katkı 

,522 ,586 3,96 ,522 7,63 58,30 ,000 

       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu 
Duygusal Bağlılık 
Blı D.   : LDE Alt Boyutu Saygı 

,546 ,095 ,602 ,546 8,13 66,08 ,000 

       

Analizler doğrultusunda hipotez sonuçları şu şekildedir; 

H1a: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
özgecilik arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H1b: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
nezaket arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H1c: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
vicdanlılık arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H1d: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
sivil erdem arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H1e: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılık ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan etki 
arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H1f: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılık ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan sadakat 
arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H1g: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılık ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan katkı 
arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H1h: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılık ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan saygı 
arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

İkinci bağımsız değişken olan örgütsel bağlılığın alt boyutu devam bağlılığı ile bağımlı değişkenlerden ilki 
olan örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutları özgecilik, nezaket, vicdanlılık ve sivil erdem ile diğer 
bağımlı değişken olan lider üye etkileşiminin alt boyutları etki, sadakat, katkı ve saygıyı ne oranda açıkladığını 
anlamak amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri anlayabilmek için yapılan 
regresyon analizine dair sonuçlar Tablo 3’de gösterilmiştir. Buna göre R2 değerleri bağımlı değerdeki 
değişimin ne kadarının bağımsız değişkenler tarafından açıklandığını göstermektedir (Şahin ve Gürbüz, 2018: 
268). Görüldüğü üzere, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin ayrı ayrı test edildiği regresyon sonuçları 
istatistiksel olarak anlamlıdır (p<,05). Değerler incelendiğinde, ilk bağımlı değişken olan örgütsel vatandaşlık 
davranışının alt boyutu özgeciliğin %33’ünün, nezaketin %28’inin, vicdanlılığın %32’sinin ve sivil erdemdeki 
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değişimin %41’inin; ikinci bağımlı değişken olan lider üye etkileşiminin alt boyutu etkinin %47’sinin, 
sadakatin %55’inin, katkının %53’ünün ve saygının %55’inin bağımsız değişken olan örgütsel bağlılığın alt 
boyutu devam bağlılığı tarafından açıklandığı görülmektedir. 

Tablo 3. Örgütsel Bağlılık Alt Boyutu olan Devam Bağlılığı ile Bağımlı Değişkenlerin  
Alt Boyutlarına ait Regresyon Analiz Sonuçları 

Değişkenler R2 B SH β t F (Sig.)p 
Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu 
Devam Bağlılığı 
Blı D.   : ÖVD Alt Boyutu Özgecilik 

,330 2,35 4,23 ,330 4,36 19,04 ,000 

       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu 
Devam Bağlılığı 
Blı D.   : ÖVD Alt Boyutu Nezaket 

,281 2,00 4,30 ,281 3,65 13,35 ,000 

       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu 
Devam Bağlılığı 
Blı D.   : ÖVD Alt Boyutu Vicdanlılık 

,329 ,537 4,02 ,329 4,34 18,87 ,000 

       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu 
Devam Bağlılığı 
Blı D.   : ÖVD Alt Boyutu Sivil Erdem 

,410 3,39 4,74 ,410 5,61 31,47 ,000 

       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu 
Devam Bağlılığı 
Blı D.   : LDE Alt Boyutu Etki 

,475 4,11 4,79 ,475 6,74 45,47 ,000 

       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu 
Devam Bağlılığı 
Blı D.   : LDE Alt Boyutu Sadakat 

,559 ,675 ,630 ,559 8,41 70,72 ,000 

       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu 
Devam Bağlılığı 
Blı D.   : LDE Alt Boyutu Katkı 

,532 3,93 3,93 ,532 7,84 61,58 ,000 

       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu 
Devam Bağlılığı 
Blı D.   : LDE Alt Boyutu Saygı 

,555 ,635 ,597 ,555 8,33 69,52 ,000 

       

Analizler doğrultusunda hipotez sonuçları şu şekildedir; 

H2a: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
özgecilik arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H2b: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
nezaket arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H2c: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
vicdanlılık arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H2d: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
sivil erdem arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H2e: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan etki arasında 
pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H2f: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan sadakat 
arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H2g: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan katkı 
arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H2h: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan saygı 
arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

Üçüncü ve son bağımsız değişken olan örgütsel bağlılığın alt boyutu normatif bağlılık ile bağımlı 
değişkenlerden ilki olan örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutları özgecilik, nezaket, vicdanlılık ve sivil 
erdem ile diğer bağımlı değişken olan lider üye etkileşiminin alt boyutları etki, sadakat, katkı ve saygıyı ne 
oranda açıkladığını anlamak amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri 
anlayabilmek için yapılan regresyon analizine dair sonuçlar Tablo 4’de gösterilmiştir. Buna göre R2 değerleri 
bağımlı değerdeki değişimin ne kadarının bağımsız değişkenler tarafından açıklandığını göstermektedir 
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(Şahin ve Gürbüz, 2018: 268). Görüldüğü üzere, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin ayrı ayrı test edildiği 
regresyon sonuçları ÖVD’nin alt boyutu olan özgecilik ve LMX’in alt boyutu olan etki haricinde istatistiksel 
olarak anlamlıdır (p<,05). Değerler incelendiğinde, ilk bağımlı değişken olan örgütsel vatandaşlık 
davranışının alt boyutu nezaketin %19’unun, vicdanlılığın %29’unun ve sivil erdemdeki değişimin %24’ünün; 
ikinci bağımlı değişken olan lider üye etkileşiminin alt boyutu sadakatin %29’unun, katkının %22’sinin ve 
saygının %26’sının bağımsız değişken olan örgütsel bağlılığın alt boyutu normatif bağlılık tarafından 
açıklandığı görülmektedir. Ancak bağımsız değişken olan örgütsel bağlılığın alt boyutu normatif bağlılık ile 
ÖVD’nin alt boyutu olan özgecilik (p=,054) ve LMX’in alt boyutu olan etki (p=,242) arasında anlamlı bir 
ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 4. Örgütsel Bağlılık Alt Boyutu olan Normatif Bağlılık ile Bağımlı Değişkenlerin  
Alt Boyutlarına ait Regresyon Analiz Sonuçları 

Değişkenler R2 B SH β t F (Sig.)p 
Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu  
                Normatif Bağlılık 
Blı D.   : ÖVD Alt Boyutu Özgecilik 

,154 4,35 4,43 ,154 1,94 3,76 ,054 
       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu  
                Normatif Bağlılık 
Blı D.   : ÖVD Alt Boyutu Nezaket 

,195 5,508 4,39 ,195 2,47 6,14 ,014 
       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu  
                Normatif Bağlılık 
Blı D.   : ÖVD Alt Boyutu Vicdanlılık 

,292 7,86 4,07 ,292 3,81 14,54 ,000 
       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu  
                Normatif Bağlılık 
Blı D.   : ÖVD Alt Boyutu Sivil Erdem 

,245 8,062 5,04 ,245 3,16 9,98 ,002 
       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu  
                Normatif Bağlılık 
Blı D.   : LDE Alt Boyutu Etki 

,094 3,22 5,42 ,094 1,71 1,38 ,242 
       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu  
                Normatif Bağlılık 
Blı D.   : LDE Alt Boyutu Sadakat 

,298 1,43 ,726 ,298 3,89 15,18 ,000 
       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu  
                Normatif Bağlılık 
Blı D.   : LDE Alt Boyutu Katkı 

,228 6,70 4,52 ,228 2,93 8,58 ,004 
       

Bsız D. : Ö.Bağ. Alt Boyutu  
                Normatif Bağlılık 
Blı D.   : LDE Alt Boyutu Saygı 

,263 1,19 ,693 ,263 3,40 11,59 ,001 
       

Analizler doğrultusunda hipotez sonuçları şu şekildedir; 

H3a: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
özgecilik arasında pozitif bir ilişki vardır. (Red) 

H3b: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
nezaket arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H3c: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
vicdanlılık arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H3d: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu olan 
sivil erdem arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H3e: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan etki 
arasında pozitif bir ilişki vardır. (Red) 

H3f: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan sadakat 
arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H3g: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan katkı 
arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 

H3h: Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile lider üye etkileşiminin alt boyutu olan saygı 
arasında pozitif bir ilişki vardır. (Kabul) 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma çerçevesinde son zamanlarda hem örgütsel düzeyde çalışma yapan bilim adamlarının hem de 
işverenlerin işe alım süreçlerinde ve mevcut çalışanların bireysel performanslarının arttırılması amacıyla 
üzerinde durdukları örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve lider-üye etkileşimi kavramları ve 
bunların alt boyutları ile ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Genel olarak; örgütsel bağlılık 
organizasyonunun kuruluş ve amaçlarını benimsemiş ve resmi gerekliliklerinden fazla çaba gösteren 
çalışanları, örgütsel vatandaşlık davranışı, temel iş gereksinimlerinin üzerinde örgüte yönelik sergilenen iş 
yeri davranışlarını ve lider üye etkileşimi ise, lider ile çalışan arasında iş gerekliliklerinin yerine getirilmesi 
sırasında oluşabilecek davranışsal boyutları içermektedir.  

Çalışma Ankara ilinde bölge müdürlüğü bulunan sigorta şirketleri çalışanlarının örgütsel bağlılığının örgütsel 
vatandaşlık davranışına ve lider üye etkileşimine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma 
bulgularından hareketle, örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılık ile örgütsel vatandaşlık 
davranışının alt boyutları olan özgecilik, nezaket, vicdanlılık ve sivil erdem ile arasında pozitif bir ilişki 
olduğu ve aynı zamanda lider üye etkileşiminin alt boyutları olan etki, sadakat, katkı ve saygı ile de arasında 
pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Örgütsel bağlılığın diğer bir alt boyutu olan devam bağlılığı ile ÖVD’nin 
alt boyutları olan özgecilik, nezaket, vicdanlılık ve sivil erdem arasında pozitif bir ilişki olduğu ve yine lider 
üye etkileşiminin alt boyutları olan etki, sadakat, katkı ve saygı ile arasında pozitif bir ilişki olduğu 
saptanmıştır. Araştırmanın son kıstası, örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile ÖVD’nin alt 
boyutları olan nezaket, vicdanlılık ve sivil erdem arasında pozitif bir ilişki görülürken, özgecilik ile arasında 
anlamlı bir ilişkinin olmadığı ve lider üye etkileşiminin alt boyutları olan saygı, sadakat ve katkı ile arasında 
pozitif bir ilişki olduğu fakat etki ile arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın 
sonuçlarından yola çıkarak örgütsel bağlılığın alt boyutları olan duygusal bağlılık ve devam bağlılığı ile ÖVD 
ve lider-üye etkileşiminin alt boyutları arasında pozitif bir ilişkinin olması daha önce farklı alanlarda bu konu 
ile ilgili yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Ancak örgütsel bağlılığın diğer bir alt boyutu olan 
normatif bağlılık ile ÖVD’nin nezaket vicdanlılık ve sivil erdem alt boyutları ile pozitif, özgecilik ile anlamsız; 
lider-üye etkileşiminin saygı, sadakat, katkı ile pozitif, fakat etki ile anlamsız bir korelasyon içerisinde olması 
normatif bağlılığın bireylerin kişisel özelliklerinden çok, kültürel farklılıklarından ve örgüt kültürü 
anlayışından etkilendiğini bu nedenle de sigorta sektöründe çalışanların normatif bağlılık düzeylerinin, 
özgecilik (yardımseverlik) ve etki boyutlarına doğrudan etki etmediğini söylemek mümkün olacaktır. Aynı 
şekilde elde edilen sonuçlar, literatürde yer alan birçok çalışma ile desteklenmiş olsa da ilaveten çalışmanın 
bulguları; araştırmanın sadece Ankara ilinde faaliyet gösteren sigorta şirketleri üzerinde yürütülmesi 
nedeniyle, Türkiye veya dünya genelinde sigorta şirketlerinden elde edilecek daha fazla veri ile de 
genellenebilir. 

Sonuç olarak; sigorta sektöründe iş verenlerin veya yöneticilerin gerek rekabet koşullarının hakim olduğu bir 
piyasada devamlılıklarını sürdürebilmeleri gerekse de çalışanlarının iş performanslarını arttırabilmeleri 
amacıyla istihdam edilen personellerin örgütsel bağlılıklarının sağlanması için stratejiler belirlemeleri kurum 
içi sadakatin oluşması için ödül ve ücret sistemleri geliştirmeleri tavsiye edilmektedir. Ayrıca tüm bu 
önerilerin yerine getirilmesi ile lider-üye etkileşiminin otonom olarak gelişeceği ve çalışanların kendilerini 
örgütün doğal bir parçası görerek ve vatandaşlık davranışları sergileyerek kurum çıkarlarını her şeyden üstün 
tutacaklarını söylemek mümkün olacaktır. Bu bakımdan çalışma, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık 
davranışı ve lider-üye etkileşimi ile ilgili çalışma yapacak olan araştırmacılara yol gösterebilir, işverenlerin işe 
alım süreçlerinde ve mevcut çalışanlar üzerinde uygulayacağı stratejiler ile ilgili de öneriler sunabilir. Ayrıca 
araştırma ileriki çalışmalarda farklı sektörlere uygulanarak veya Türk sigorta sektöründe daha fazla kişiye 
ulaşılarak genişletilebilir. Ek olarak araştırma, bu konuda yapılacak çalışmalar için bir dayanak olmak ile 
birlikte araştırmacılara yeni fikirler ve değişkenler arası ilişkilerde farklı kombinasyonların denenmesi 
dolayısıyla yeni bulguların ortaya çıkmasına da fayda sağlayabilecek niteliktedir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, X ve Y Kuşağının çalışma yaşamında motivasyonunu etkileyen faktörleri 
ortaya koymaktır. 

Yöntem – Çalışma, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) deseninde 
yürütülmüştür. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik 
örneklemesi kullanılmıştır. Bu amaçla, eğitim düzeyi, sektör, görev, çalışma süresi bakımından çeşitlilik 
gösteren X Kuşağı temsilcisi 15 ve Y Kuşağı temsilcisi 15 kişi olmak üzere toplam 30 çalışan araştırma 
örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak üzere görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, 
içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Bulgular – Araştırma, X ve Y Kuşağının motivasyonunu etkileyen pek çok husus ortaya koymakla beraber, 
ekonomik faktörler ile birlikte çalışma ortamının anlayış, uyum, cana yakınlık, hoşgörü, saygı gibi 
psikolojik yönlerinin X Kuşağı çalışanların motivasyonunda öncelikli faktörler olduğunu göstermektedir.  
Y Kuşağı çalışanlar ise ekonomik araçlar ve kariyer gelişimi ile birlikte kendilerini değerli hissettikleri, 
samimi, esnek ve rahat bir çalışma ortamını motivasyonda öncelikli hususlar olarak belirtmiştir. 
Çalışmada, X ve Y Kuşağının motivasyonunda benzerliklere de vurgu yapılmıştır. 

Tartışma – Çalışma, X ve Y Kuşağının iş yaşamındaki ihtiyaç, istek ve beklentilerinin daha iyi anlaşılması 
ve motivasyonu açısından ortaya koyduğu önemli sonuçlar ile çok kuşaklı bir çalışma ortamının daha iyi 
yönetilmesinde literatüre ve uygulamacılara katkı sunmaktadır. Bu bağlamda, örgütlerin arzu edilen bir 
çalışma ortamı oluşturmalarında bu sonuçlardan faydalanmaları büyük önem taşımakta; araştırmacıların 
ise bu kuşakların çalışma dinamiklerini anlamaya ilişkin daha fazla araştırma ortaya koymaları 
gerekmektedir.   
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Purpose – This study aimed to reveal the factors affecting the motivation of Generations X and Y in 
business life. 

Design/methodology/approach – The study was conducted in the phenomenology design, one of the 
qualitative research designs. Maximum diversity sampling, one of the purposeful sampling methods, was 
used in determining the participants. To this end, a total of 30 employees, including 15 individuals from 
Generation X and 15 individuals from Generation Y who varied in terms of the level of education, sector, 
duty and working time, constituted the sample of the study. The interview method was used to collect the 
data in the study. The data were analyzed by the content analysis method. 

Results – While the study revealed many issues affecting the motivation of Generations X and Y, it also 
showed that the psychological aspects of the work environment, such as understanding, harmony, 
friendliness, tolerance and respect, along with economic factors were primary factors in the motivation of 
employees of Generation X. The employees of Generation Y indicated that a friendly, flexible and 
comfortable work environment, where they felt valuable, along with economic tools and career 
development, were the primary issues in motivation. The similarities in the motivation of Generations X 
and Y were also emphasized in the study. 

Discussion – With the important results revealed by this study for a better understanding of the needs, 
wishes, and expectations of Generations X and Y in business life and their motivation, it contributes to the 
literature and practitioners with regard to better management of a multi-generational work environment. 
In this context, it is of great importance for organizations to use these results in creating the desired work 
environment, and researchers should conduct more studies on understanding the working dynamics of 
these generations.   
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1. Giriş 

Günümüz iş dünyası, özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, artan küreselleşme ve rekabet 
ile birlikte önemli değişiklikler yaşamaktadır. Örgütsel faaliyetlerin şeklinin ve konumunun değiştiği bu yeni 
çalışma düzeni, örgütlere fırsatlar sunduğu gibi, zorluklara da neden olmaktadır. Rakiplerine kıyasla daha 
esnek, hızlı ve çevik olmak zorunda olan örgütlerin bu hareket kabiliyeti, insan kaynağına dayanmaktadır. 
Örgütler için büyük bir rekabet avantajı kaynağı olan çalışanlar, yönetilemediğinde büyük bir zorluk haline 
de gelebilmektedir. Benzer doğum yılları ve özellikle tarihsel ve sosyokültürel bağlam dolayısıyla ortak 
deneyimler ile değer, inanç, beklenti, tutum ve davranış benzerliğine sahip kişilerin oluşturduğu topluluk 
şeklinde ifade edilebilen kuşaklar, önceki dönemler ile kıyaslandığında, örgütlerde daha çok bir arada 
çalışarak “çok kuşaklı bir çalışma ortamı” yaratmakta; bu yüzden bu kuşak çalışanların ihtiyaç, istek ve 
beklentilerini anlayarak onları mutlu ve motivasyonu yüksek bireyler olarak örgütsel amaçlara yönlendirmek 
daha da önem kazanmaktadır.  Bireyin bireysel ve örgütsel yaşamında hedeflerini gerçekleştirebilmek için ne 
kadar çok çaba gösterdiğini, bu çabanın ulaşılmak istenen hedefler doğrultusunda olup olmadığını ve ne 
kadar süre ile devam ettiğini ifade eden motivasyon kavramı, son derece karmaşık bir doğaya sahip olduğu 
gibi, bu karmaşıklık çok kuşaklı bir işgücü ile birleştiğinde, farklı kuşakların çalışma yaşamındaki motivasyon 
kaynaklarının anlaşılması, dikkate değer bir konu haline gelmektedir. 

Bu bağlamda, literatürdeki yaygın sınıflandırmada X Kuşağı (1965-1979) ve Y Kuşağı (1980-1999) şeklinde 
adlandırılan, ülkemiz nüfusu ve işgücündeki yeri ile dikkat çeken bu kuşakların motivasyonunu etkileyen 
faktörleri tespit etme amacını taşıyan bu çalışma, kuşaklar ve motivasyon ilişkisinin daha fazla çalışma ile 
incelenmesi gereken özellikle yerli literatüre katkı sağladığı gibi, örgütlere de yol gösterici niteliğinde sonuçlar 
ortaya koymaktadır. 

Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseninde yürütülmüştür. Amaçlı 
örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ile araştırmanın örneklemi belirlenmiştir.  Eğitim 
düzeyi, sektör, görev ve çalışma süresi itibariyle çeşitlilik gösteren X Kuşağından 15 ve Y Kuşağından 15 olmak 
üzere toplam 30 çalışan, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler, görüşme yöntemi ile Ocak-Şubat 
2019 tarihlerinde toplanmış olup, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Çalışmada, öncelikle kuşak kavramı ile X ve Y Kuşağına ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. 
Sonrasında, motivasyon kavramı ele alınmış; devamında yerli ve yabancı literatürde yer alan araştırma 
bulguları ile bu kuşakların çalışma yaşamında motivasyonunu etkileyen faktörler sunulmuştur. Sırasıyla 
diğer bölümlerde araştırma metodolojisi ayrıntıları ile anlatılmış ve bulgular ortaya konmuştur. Araştırmanın 
sonuç bölümünde, elde edilen bulgular literatürdeki diğer çalışmalar ile karşılaştırmalara da yer vererek 
yorumlanmış; uygulamacılara ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Kuşak Kavramı  

Kuşak kavramı, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, siyaset gibi pek çok disiplinin konusu olmakla birlikte, son 
yıllarda özellikle yönetim disiplininde üzerinde giderek artan araştırma sayısı ile önemli bir konu haline 
gelmiştir. Kuşak kavramının tanımı, disiplinler arasında farklılık göstermektedir. Ancak yaygın görüşe göre 
kuşak, “kritik gelişim evrelerinde doğum yıllarını paylaşan, aynı tarihsel ve sosyokültürel bağlamda doğmuş, 
bir dizi ortak yaşam olayları deneyimlemiş, aynı değerleri, inançları, beklentileri, tutumları ve davranışları 
paylaşan bir grup insan veya topluluk” şeklinde tanımlanmaktadır (Eriş vd., 2013: 152; Yusoff ve Kian, 2013: 
98; Fatimah vd., 2015: 22; Kicheva, 2017: 104). Mannheim (2018: 331-332), aynı kuşağa ya da yaş grubuna ait 
olma olgusunun, ortak olan bireyleri hem toplumsal ve tarihsel süreçte ortak bir yerleşimle donattığını hem 
de kendine özgü belirli bir düşünce ve deneyim tarzına, tarihsel olarak uygun bir eylem kalıbına önceden 
yatkın kılmak suretiyle onları mümkün deneyimin özel bir menziliyle sınırladığını belirtmektedir. 
Araştırmacılara göre, bir kuşağı karakterize eden doğum yılları ve o zamanki olaylar olmak üzere iki ana 
faktör bulunmaktadır (Kicheva, 2017: 104). Ancak, doğum yılları kuşaklar arasında ayrım yaparken göz 
önünde bulundurulan nispeten küçük bir faktördür. Bunun yerine, çoğu araştırmacı kuşakların kronolojik 
tarihlerden çok “tarih”e göre şekillendiğini savunmaktadır (Jiří, 2016: 108). Kuşakların yaşamını etkilemiş 
önemli tarihsel, politik, sosyoekonomik ve kültürel olaylar, kuşaklara ait özellikleri şekillendiren hususlar 
olduğu gibi, aynı zamanda kuşaklar arasındaki farkların da belirleyicilerindendir (Süral Özer, 2016: 358; Jiří, 
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2016: 110). Bu yüzden, her kuşağın kendine özgü deneyimleri, beklentileri, alışkanlıkları, tutumları, 
davranışları ve motivasyon vasıtaları, nitekim kendine özgü bir benzersizliği vardır (Yusoff ve Kian, 2013: 98; 
Fatimah vd., 2015: 22; Kicheva, 2017: 103). 

Literatürde kuşakları sınıflandırmak için standart bir terminolojinin olmadığı görülmektedir. Kuşakları 
tanımlamak için kullanılan isimler ve kuşakların yaş sınırları üzerine bir görüş birliğinin olmadığını, bu 
hususların yapılan çalışmalarda araştırmacıların referans aldıkları kaynaklara göre şekillendiğini söylemek 
mümkündür. Eriş vd. (2013: 152), kuşakların nasıl belirlendiğinin dünya genelinde farklılık gösterdiğini, 
örneğin, İsrail'de kuşakların savaşlarla, ABD'de ise genellikle doğum oranlarına ve büyük olaylara dayalı 
olarak tanımlandığını belirtmektedir. Bir kuşağın süresi hakkında da oldukça değişik değerlendirmeler 
vardır. Çoğu araştırmacı bu süreyi on beş yıl olarak belirlerken, kimileri kuşak kelimesiyle otuz yılı 
kastetmektedir (Mannheim, 2018: 316). Diğer yandan, araştırmacılar teknoloji kullanımı, iletişim, vb. alanlarda 
değişimin hızı arttıkça, kuşakların potansiyel olarak kısaldığını ve kuşaklar arasındaki farkların 
keskinleştiğini vurgulamaktadır (Jiří, 2016: 120; Kicheva, 2017: 103). 

Bu bilgiler ışığında literatürde yaygın sınıflandırma, Sessiz Kuşak (1925-1944), Bebek Patlaması Kuşağı (1945-
1964), X Kuşağı (1965-1979), Y Kuşağı (1980-1999) ve Z Kuşağı (2000-2018) olmak üzere beş ayrı kuşak ortaya 
koymaktadır. “Gelenekçiler (Traditionalists)”, “Erişkinler (Matures)”, “Gaziler (Veterans)” olarak da 
adlandırılan Sessiz Kuşak (Jiří, 2016: 107-108), iki dünya savaşı arasında doğmuş, dünya ekonomik bunalımına 
tanık olmuş, 20. yüzyıl başlangıcının en genç ve Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi’nin ilk kuşağıdır (Kuran, 
2019a: 41). Otoriteye saygı, disiplin, sadakat ve fedakarlık, bu kuşağın en temel değerleri arasında yer 
almaktadır (Zemke vd., 2000: 2; Jiří, 2016: 108-109). “Savaş Sonrası Kuşak” (Kicheva, 2017: 106), “Sandviç 
Kuşak” (Kuran, 2019a: 60) şeklinde adlandırılan Bebek Patlaması Kuşağının temel değerleri iyimserlik ve 
katılımdır (Jiří, 2016: 108). Rekabetçi, çalışkan, sadık, eylem odaklı, sabırsız ve “çalış ve sonra öl” anlayışını 
benimseyen bu kuşak için iş her şeyden önemlidir (Kicheva, 2017: 110). X Kuşağına, “MTV Kuşağı”, “Me (Ben) 
Kuşağı”, “Boynunda Anahtar Olan Çocuklar”, “13. Kuşak” ve Türkiye’de “Özal Kuşağı” gibi çeşitli isimler 
verildiği görülmektedir (Kuran, 2019a: 82). Kendine güvenen, kendine yeten, küresel düşünen, özgürlüğe ve 
sorumluluğa değer veren, bağımsız, görev yönelimli, şüpheci ve genellikle sabırsız X Kuşağı (Jiří, 2016: 108-
109; Kicheva, 2017: 110-111), iş-yaşam dengesine önem vermekte; “ilk sırada yaşam, ikinci sırada iş” anlayışını 
benimsemektedir (Kicheva, 2017: 110). “Milenyum Kuşağı” (Ng vd., 2010: 281-292; Gross, 2017: 10), 
“Sonrakiler (Nexters)” (Zemke vd., 2000: 1-8) gibi pek çok isimle anılan ve kendine güven, sosyallik, çoklu 
görev yapma, eğitim odaklı olma, esnekliğe ihtiyaç duyma, eğlence arama ve sabırsızlık özelliklerine sahip Y 
Kuşağı, “yaşam tarzının bir parçası olarak iş” anlayışını benimsemektedir (Kicheva, 2017: 110). “Dijital 
Yerliler”, “Yeni Sessiz Kuşak” olarak da adlandırılan Z Kuşağı (Jiří, 2016: 109), bugüne kadarki en teknoloji 
meraklısı kuşak olup, kendilerini nüfuzlu, girişimcilik zihniyetine sahip, düşünceli, sadık, şefkatli, açık fikirli, 
sorumlu, sosyal konulara duyarlı, biz merkezli bireyler olarak tanımlamaktadırlar (Loveland, 2017: 36). Bilgi 
teknolojisi ve sosyal medya becerilerinin, bu kuşağın çalışma yaşamına getireceği en güçlü özellikler olduğu 
düşünülmektedir (Deloitte, 2017: 30).  

Yukarıda kuşakların sınıflandırılması ve özelliklerine ilişkin yapılan değerlendirme, şüphesiz önemli bir 
perspektif sunmakla birlikte, araştırmacılar belirli bir yılda doğmuş bir bireyin o kuşağın tüm özelliklerine 
mutlaka sahip olacağını veya başka bir kuşağın özelliklerine kesinlikle sahip olamayacağını varsaymanın 
uygun olmayacağını (Jiří, 2016: 107), bu özelliklerin aile üyeleri, arkadaşlar ve iş yerindeki insanlar arasındaki 
ilişkilerin genel kalıplarının bir göstergesi olduğunu, tarih aralığının bir ucunda veya diğerinde doğan 
bireylerin önceki veya sonraki kuşaklar ile örtüşen özellikleri gösterebileceğini belirtmektedirler (Jiří, 2016: 
109). Bununla birlikte, araştırmacılar bu değerlendirmelerde referans olarak çoğunlukla ABD gibi Batılı 
kaynakların kullanıldığına dikkat çekmektedir (Kicheva, 2017: 106). Ulusal kültürün kuşaklar arasındaki 
farkları önemli ölçüde etkilediğini, bu yüzden kuşakların özelliklerinin ülkeden ülkeye farklılık göstereceğini 
belirten araştırmacılar, her ülkede kuşakların özelliklerini belirlemeye yönelik özel araştırmalar yapılarak her 
kültürün kendi kuşak taksonomisini tanımlaması gerektiğini vurgulamaktadır (Eriş vd., 2013: 153; Süral Özer, 
2016: 358; Kicheva, 2017: 106). Diğer yandan, küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, 
travmatik olayların küresel olarak deneyimlenmesine neden olmaktadır. Bazı araştırmacılar, bu hususların, 
kendi ülkelerindeki önceki kuşaklarla kıyaslandığında dünyadaki gençlerin birbirlerine daha çok 
benzemelerinin önemli bir sebebi olduğunu belirtmekte; bu yüzden “küresel kuşaklar” kavramının 
geliştirilmesini önermektedir (Eriş vd., 2013: 153). Sonuç olarak, kuşakları ayıran sınırları belirlemenin 
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zorluğu, kuşak kavramının “ulusal” ve “küresel” boyutlarının olduğu ve çalışmalarda bu hususların dikkate 
alınması gerektiği unutulmamalıdır. 

2.2. X Kuşağı 

X Kuşağı, 1965-1979 yılları arasında doğanlar olarak varsayılan ve “Köprü Kuşak”, “Görünmez Kuşak”, 
“Kayıp Kuşak”, “Survivor Kuşak” gibi çeşitli isimler ile anılan kuşaktır (Zemke vd., 2000: 5; Yusoff ve Kian, 
2013: 98; Gross, 2017: 17; Kuran, 2019a: 83). İki gelirli ve/veya boşanmış ailelerden gelen bu kuşağın 
temsilcileri, “Anahtarlı Çocuklar” olarak da adlandırılmaktadır (Jiří, 2016: 108; Kicheva, 2017: 107). Türkiye’de 
ilk renkli televizyonu, ilk cep telefonunu, ilk e-postayı deneyimlemiş X Kuşağı (Kuran, 2019a: 83), ülke 
nüfusunun yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır (TÜİK, 2020). 

 Literatürde şüphecilik, formaliteye uymama, özerklik, teşvik, başarılı olma, pozitif katkı sağlama, güçlüklerle 
mücadele etme, dürüstlük, alçak gönüllü olma, güven inşa etme, X kuşağının temel değerleri arasında 
gösterilmekte (Jiří, 2016: 108; Kicheva, 2017: 110; Bayramoğlu, 2018: 15-29); araştırmacılar genellikle onları 
bireysel, özgüven sahibi, bağımsız, yaşamlarını etkileyebilecek konularla karşılaştıklarında taleplerini 
belirten, muazzam küresel farkındalık sahibi, girişimci, hırslı ve yeni beceriler öğrenmek için istekli, 
adaptasyon ve öğrenme kabiliyeti yüksek, pragmatik, tedbirli, kuşkucu bireyler olarak tanımlamaktadır 
(Yusoff ve Kian, 2013: 98; Kicheva, 2017: 110-111; Kuran, 2019a: 24). 

İşe ilişkin bakışı “yaşamak için çalışmak” şeklinde özetlenebilecek bu kuşak, iş-yaşam dengesine önem 
vermekte; bu nedenle esnek çalışma tarzını tercih etmektedir (Zemke vd., 2000: 2; Yusoff ve Kian, 2013: 98; 
Kicheva, 2017: 107-108; Gross, 2017: 18; Kuran, 2019a: 83). Bununla birlikte, Çetin Aydın ve Başol (2014: 1-15), 
X Kuşağı temsilcilerinin çoğunun işi bir “geçinme kaynağı” olarak gördüklerini belirtmektedir. Para 
konusunda ise muhafazakâr olan X Kuşağı, ölçülü davranmakta ve tasarruf etmektedir (Jiří, 2016: 108; 
Kicheva, 2017: 107). Araştırmacılara göre bu kuşak çalışanlar, işlerini yaparken bağımsız çalışmayı ve 
kendilerine ait yollar bulmayı tercih etmekte (Kicheva, 2017: 107); bürokrasiye ve örgütsel düzenlemelere, 
özellikle performanslarını zorlayacak prosedürlere düşük tolerans göstermekte; doğrudan ve anında takdir 
ve ödüllendirme beklemekte (Yusoff ve Kian, 2013: 98); yapıcı ve sürekli geribildirime ihtiyaç duymaktadır 
(Zemke vd., 2000: 5; Gross, 2017: 18). Teknolojiyi iş yaşamının vazgeçilmez bir unsuru olarak değerlendiren 
bu kuşak, yeni teknolojiye uyabilme becerisi ile bilgisayar, internet, e-posta gibi teknolojik araçları kişisel ve 
iş yaşamında kullanmaktadır (Zemke vd., 2000: 5; Yusoff ve Kian, 2013: 98; Gross, 2017: 18; Kicheva, 2017: 110; 
Taş ve Kaçar, 2019: 643-675). X Kuşağı, şirket gelişiminden daha çok kişisel kariyer gelişimine yatırım yapmayı 
tercih etmektedir (Kicheva, 2017: 107-108). Yusoff ve Kian (2013: 98), bu kuşak çalışanların gelecekteki kariyer 
imkanları için şanslarını arttırmak üzere mesleki becerilerini geliştirme istekleri ile motive olduğunu, örgütte 
kalma veya ayrılma kararlarının temel olarak mesleki gelişim fırsatlarına dayandığını, bu yüzden çoğunun 
bir örgütte uzun süre kalmakla daha az ilgilendiğini, yeterli ve rekabetçi yetenekleri ile iş değiştirmenin daha 
yüksek terfi ve maaş fırsatları sağlayacağına inandığını belirtmektedir. 

2.3. Y Kuşağı 

Y Kuşağı, 1980-1999 yılları arasında doğduğu kabul edilen ve “Patlama Kopyası”, “Gelecek Kuşak” “Dijital 
Kuşak”, “Net Kuşağı” gibi farklı isimler ile anılan kuşaktır (Jiří, 2016: 107-108; Gross, 2017: 56). Usenet ve 
bilgisayarlı bilgi sistemleri gibi sosyal dijital teknolojilerin çevrimiçi hale geldiği bir dönemde dünyaya gelmiş 
ve bu dijital dünyayı deneyimleyen ilk kuşak olan Y Kuşağı, “Dijital Yerliler” olarak da adlandırılmaktadır 
(Palfrey ve Gasser, 2017: 1; Kicheva, 2017: 117). Türkiye’de refah ve kriz dönemlerinin iç içe geçtiği yıllarda 
büyüyen bu kuşak (Kuran, 2019a: 97), ülke nüfusunun yaklaşık %32’sini oluşturmaktadır (TÜİK, 2020).  

Yapılan çalışmalarda gerçekçilik, dürüstlük, alçak gönüllü olma, güven inşa etme, teşvik, özerklik, Y 
Kuşağının temel değerleri arasında gösterilmektedir (Bayramoğlu, 2018: 15-29; Kicheva, 2017: 110; Jiří, 2016: 
108; Eriş vd., 2013: 150-161). Bayramoğlu (2018: 15-29) tarafından yapılan araştırma, başarılı olma isteğinin, Y 
kuşağını yaşamda harekete geçiren ilk faktör olduğunu ortaya koymaktadır. KONDA Araştırma ve 
Danışmanlık Şirketi (2011: 1-28) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, bu kuşak üyeleri başarıyı 
en çok “mutluluk/huzur” ve “kariyer” kavramları ile tanımlamakta; ellerinde güç ve para olduğunda 
kendilerini mutlu hissedeceklerini belirtmektedirler. Ayrıca, bağımsızlık Y Kuşağı için önemli bir diğer husus 
olarak literatürde yer almaktadır. Nitekim, Sosyal Demokrasi Vakfı (2020: 1-12) tarafından yapılan 
araştırmanın sonuçları, kendi düşüncelerini özgürce ifade edebilme ile başkalarının düşüncelerini özgürce 
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ifade edebilmesinin, bu bireyler için yaşamda en öncelikli hususlar olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar, 
genellikle bu kuşak üyelerini eğlenceli, sosyal, hoşgörülü, kültürel farkındalığı yüksek, değişikliklere kolayca 
uyum sağlayan, kendine güvenen, cesur, hırslı, girişimci, hedef odaklı, proaktif, yoğun teknoloji kullanan, 
sabırsız bireyler şeklinde tanımlamaktadır (Zemke vd., 2000: 2; Eriş vd., 2013: 150-161; Kubátová ve 
Kukelková, 2014: 513; Jiří, 2016: 108; Kicheva, 2017: 110; Ekşili ve Antalyalı, 2017: 90-111).  

İşi, hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak gören ve parayı harcamak için kazanan Y Kuşağı (Jiří, 2016: 108), 
iş-yaşam dengesine önem vermekte; esnek çalışma düzenlemelerini tercih etmektedir (Ng vd., 2010: 282; 
Kubátová ve Kukelková, 2014: 513; Kicheva, 2017: 110). Nitekim, Türkiye’den 300 katılımcının aralarında yer 
aldığı 30 ülkede 7900 Y Kuşağı üyesi ile gerçekleştirilen araştırmanın bulguları, kurumlarındaki esnek çalışma 
uygulamalarının, bu bireylerin kişisel refahlarını, sağlıklarını ve mutluluklarını olumlu yönde etkilediğini, 
verimliliği, işe bağlılığı ve motivasyonu arttırdığını ortaya koymaktadır (Deloitte, 2017: 1-33). Bu kuşak 
çalışanlar, sürekli mesleki gelişim fırsatı sunan, ilginç ve anlamlı işler tercih etmektedir (Ng vd., 2010: 283; 
Kubátová ve Kukelková, 2014: 513; Gross, 2017: 103). İş birliği yapmaktan hoşlanan, samimi ve yöneticilerin 
geribildirim için sürekli hazır oldukları bir çalışma ortamı beklentisine sahip Y Kuşağı çalışanları için, 
katkılarının örgüt tarafından onaylanması ve değerli görülmesi büyük önem taşımaktadır (Ng vd., 2010: 283; 
Yusoff ve Kian, 2013: 98; Gross, 2017: 30; Kicheva, 2017: 110-111). Anlık mesaj, e-posta, sesli posta ile 
diğerleriyle sürekli iletişim halinde ve 7/24 mobil bu kuşak temsilcileri (Jiří, 2016: 109; Kicheva, 2017: 110), 
kişisel yaşamlarını ve çalışma ortamlarını daha ilginç ve verimli kılmak üzere teknolojik tüm imkanları 
ustalıkla kullanmaktadır (Gross, 2017: 21). Teknolojiyi iş hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri olarak 
değerlendiren Y Kuşağı (Taş ve Kaçar, 2019: 643-675), teknolojinin işleri ile sosyal yaşamları arasındaki çizgiyi 
belirsizleştirdiği konusunda hemfikirdir (Hays, 2013a: 1-24). Y Kuşağı, açık ve ayrıntılı şekilde tanımlanmış 
bir kariyer planı istemekte (Gross, 2017: 97); uluslararası kariyeri öncelikli hedefleri arasında göstermektedir 
(Ng vd., 2010: 283; Kubátová ve Kukelková, 2014: 513; Kuran, 2018: 42-63). Hızlı terfi etme beklentisine sahip 
bu kuşak çalışanlar (Ng vd., 2010: 281-292; Eriş vd., 2013: 150-161; Taş ve Kaçar, 2019: 643-675), kariyerleri 
boyunca birçok kez iş değiştirebileceklerini belirtmektedir (Hays, 2013a: 1-24; Hays, 2014: 1-28). 

2.4. Motivasyon 

Motivasyon, dünyada ve örgütsel yaşamda gün geçtikçe hızını arttıran değişim ile birlikte, yönetim alanında 
güncelliğini koruyan bir konu olarak varlığını sürdürmektedir. Motivasyon kelimesinin kökeni Latincede 
“hareket etmek” anlamını taşıyan “movere” kelimesine dayanmaktadır (Steers vd., 2004: 379; Adair, 2013: 9). 
Bu anlama dayanarak, motivasyon “bireyin belirli bir hedefe ulaşmak için gösterdiği çabaların yoğunluğu, 
yönü ve kararlılığı” şeklinde tanımlanabilir (Schermerhorn, 2012: 362; Yusoff ve Kian, 2013: 99). Tanımdaki üç 
temel unsurdan biri olan yoğunluk, bireyin ne kadar çok çaba gösterdiğini ifade etmekte olup, motivasyona 
ilişkin değerlendirmelerde en çok odaklanılan boyuttur. Ancak, çaba bireye veya örgüte fayda sağlayacak bir 
yönde olmadıkça, yüksek yoğunluğun olumlu performans sonuçlarına yol açması olası değildir. Bu nedenle, 
çabanın yoğunluğu kadar kalitesi de çok önemlidir. Çabanın, hedeflere yönelik ve bu hedeflerle uyumlu 
olması gerekmektedir. Motivasyonun son unsuru olan kararlılık ise, bireyin çabasını ne kadar süre 
koruyabileceğini göstermektedir. Bir hedef doğrultusunda motive olmuş birey, hedefe ilişkin görevleri uzun 
süre sürdürebilmektedir (Robbins ve Judge, 2013: 236). 

Motivasyonu anlamaya ilişkin ilk yaklaşımların Yunan filozofları döneminde yer aldığını ve temel itici güç 
olarak, bireylerin çabalarını zevk almaya ve acı çekmekten kaçınmaya yönelttikleri “hedonizm” kavramına 
odaklandığını söylemek mümkündür. Bu ilke daha sonra, on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda Locke, 
Bentham, Mill ve Helvetius gibi filozofların çalışmalarında geliştirilmiştir. On dokuzuncu yüzyılın sonlarına 
doğru, motivasyon konusu felsefe dünyasından yeni ortaya çıkan psikoloji bilimine geçmeye başlamıştır. 
Ancak, hedonistik varsayımın ampirik bir içeriğinin olmaması ve test edilemezliği yönündeki görüşlerle 
birlikte, davranış bilimciler motivasyonu açıklamak için daha deneysel temelli modeller aramaya 
başlamışlardır. İlk modelleri arasında James, Freud ve McDougall tarafından önerilenlerin de yer aldığı, 
davranışı oldukça rasyonel olarak görmek yerine, pek çok davranışın içgüdüden kaynaklandığını savunan 
içgüdüsel teoriler, 1920’lerin başından itibaren teorinin artan kısıtlamaları ortaya çıkmaya başladıkça yerini 
dürtü veya pekiştirme temelli modellere bırakmıştır. Thorndike, Woodworth ve Hull gibi psikologların 
öncülüğünde teorisyenler, motive olmuş davranışta öğrenme kavramını ortaya koymuş ve şimdiki veya 
gelecekteki davranışlarla ilgili kararların büyük ölçüde geçmiş davranışla ilişkili ödüllerin sonuçlarından 
etkilendiğini belirtmiştir. Psikologlar içgüdülere ve itici güçlere odaklanırken, yöneticiler daha pragmatik 
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konularla ilgilenmiştir. Burada kilit bir gelişme, Frederick Taylor ve meslektaşlarının bilimsel yönetim 
hareketindeki çalışmaları olmuştur. Dikkatini giderek artan sanayileşmiş bir dönemde fabrika üretiminin 
etkinliğine odaklayan, ergonomi, iş eğitimi, performans için ödeme teşvik sistemleri, gelişmiş çalışan seçim 
teknikleri, işin yeniden tasarımı gibi çalışanların yönetimine ilişkin yeni bir bakış sunan bilimsel yönetim 
yaklaşımının itibarı,  giderek daha karmaşık bir işgücünün yükselişi, şirketin aynı anda çalışan ödüllerini 
arttırmadan verimliliği en üst düzeye çıkarma çabaları ve sonuçta 1930’larda sendikalaşma hareketlerinin 
yaygınlaşması ile azalmaya başlamıştır. Bu arada, sosyal bilimciler ve yöneticiler, 1930'larda sosyal etkilerin 
davranış üzerindeki rolünü dikkate almaya başlamış; grup dinamiğinin rolü ve çalışanların çoklu 
motivasyonel etkiler ile karmaşık varlıklar olarak görülmesinin gerekliliği, performansta önemli hususlar 
olarak kabul edilmiştir (Steers vd., 2004: 380-381). 1950’lerde davranışı güçlendiren, yönlendiren, destekleyen 
ve durduran faktörlere odaklanan içerik teorileri (Fatimah vd., 2015: 23), 1960’lı yılların ortalarından itibaren 
ise motivasyon sürecindeki bireysel değişkenlerin başlangıcını, sürdürülmesini ve sonlandırılmasını inceleyen 
süreç teorileri (Barreto vd., 2018: 320), alanın gelişmesine katkı sağlayan önceki görüşler ile birlikte, 
günümüzde örgütsel yaşamın dinamiklerini anlamada önemli bir rol üstlenmektedir.  

Araştırmacılar, motivasyon faktörlerinin bireyler arasında farklılık gösterebileceği gibi, aynı bireyin farklı 
zaman dilimlerinde de değişebileceğini vurgulamaktadır (Robbins ve Judge, 2013: 236; Kian vd., 2013: 57). Öte 
yandan, bireyler ortak istek, ihtiyaç ve beklentilere de sahiptir. Nitekim, Herzberg (2017: 45), çok az insanın 
maaş almadan çalışabileceğini vurgulamaktadır. Bununla birlikte, anlamlı iş, başarılı olma isteği, özerklik 
(Capital, 2010: 190-193), çekici çevre, kararlara katılım, takdir etme, ödüllendirme, yükselme ve gelişme 
fırsatları, etkin iletişim (Sökmen, 2013: 114-118), motivasyonu etkileyen bazı hususlar olarak çalışmalarda yer 
almaktadır. Bu bağlamda, örgütlerin, çalışanların benzerlik ve farklılıklarına ilişkin net bir anlayış ile 
beklentileri karşılayan uygulamalar ortaya koyarak, “arzu edilen bir çalışma ortamı” yaratmaları en önemli 
görevleri arasında yer almaktadır. 

2.5. X ve Y Kuşağının Motivasyonunu Etkileyen Faktörler 

Literatürde ortaya koydukları sonuçlar ile X ve Y Kuşağının çalışma yaşamında motivasyonuna ışık tutan 
çeşitli yerli ve yabancı araştırmalar yer almaktadır. Can (2018: 1-235), Ankara ili içerisinde faaliyet gösteren 4 
ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışanlar üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında, terfi etme 
olanaklarının hem X Kuşağı hem de Y Kuşağı için motivasyonu etkileyen en önemli husus olduğunu 
belirtmektedir. Ayrıca, maaşa yapılacak zamlar, aynı önem sırası ile her iki kuşak çalışanlar tarafından ilk üç 
faktör arasında gösterilmektedir. X Kuşağı için motivasyonu en çok etkileyen bir diğer husus, önerilerin 
değerlendirilerek uygulamaya konulması iken, Y Kuşağı için iş yerinde saygı görmek ve kendini değerli 
hissetmek, motivasyonu en çok etkileyen ilk üç faktörden diğeridir. Aksu ve Doğan (2020: 2040-2060) 
araştırmalarında, ücret, prim, kara katılma, güvenlik ve sosyal haklar, emeklilik planları, ekonomik ve maddi 
ödülleri kapsayan ekonomik araçların, X Kuşağı katılımcılar tarafından ilk sırada gösterildiğini 
belirtmektedir. Y Kuşağı temsilcileri için ise ekonomik araçlar ile çalışma ortamı ve koşullarının iyileştirilmesi, 
kararlara katılım, etkili iletişim, eğitim ve yükselme imkanları gibi faktörlerin de aralarında yer aldığı 
örgütsel-yönetsel araçlar, aynı önem sırası ile motivasyonu etkileyen en önemli iki faktör olarak yer 
almaktadır. Benzer şekilde, Universum tarafından Türkiye’de yapılan araştırmanın sonuçları, iyi bir maaş ile 
profesyonel eğitim ve gelişimin, Y Kuşağı tarafından ilk iki sırada belirtilen hususlar olduğunu ortaya 
koymaktadır (Kuran, 2019b: 42-61). Taş ve Kaçar (2019: 643-675) tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, iş 
yaşamında bireye duyulan güvenin hem X Kuşağı hem de Y Kuşağı çalışanları için motivasyonu arttıran 
önemli bir unsur olduğunu göstermektedir. Çökerdenoğlu (2019: 1-112), öğretmenler üzerinde 
gerçekleştirdiği çalışmasında, kurumdan değer görme ile yöneticilerden olumlu geribildirim almayı X Kuşağı 
katılımcılarının motivasyonunu arttıran faktörler arasında gösterirken, iş-yaşam dengesizliğinin bu kuşağın 
motivasyonunu azaltan faktörlerden biri olduğunu belirtmektedir. Araştırmada maaş, hem motivasyonu 
arttıran hem de azaltan bir faktör olarak X Kuşağı öğretmenler tarafından gösterilmektedir. Y Kuşağı temsilcisi 
öğretmenler ise, kişisel ve mesleki gelişim ile meslektaşlar arası informel ilişkileri motivasyonu arttıran, 
bürokratik beklentilerin fazlalığı, yönetici desteğinin olmaması, özgürce çalışamama ve teknolojik kısıtları 
motivasyonu azaltan faktörler arasında belirtmektedir. Baran (2018: 1-98) tarafından otomotiv sektöründe 
satış danışmanları üzerinde yapılan araştırma, iş ortamının eğlenceli olması, sosyal aktivitelerin 
düzenlenmesi, çalışma arkadaşları ile anlaşabilme, yöneticinin esnek ve demokratik olması unsurlarını 
kapsayan ve araştırmada “iş yaşamı” şeklinde tanımlanmış faktörün X Kuşağının motivasyonunda ilk sırada, 
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anlamlı bir işin ise ikinci sırada yer aldığını ortaya koymaktadır. Y Kuşağı için yönetici ile iş ortamı ve dışında 
rahatça iletişim kurabilme, kişisel ofis imkanı, iş yerinin eve yakınlığı, işi kolaylaştırıcı teknolojik imkanlara 
sahip olma faktörlerini kapsayan “rahat çalışma” şeklinde tanımlanmış unsur ile çalışma saatlerinin esnekliği, 
işte kendi yöntemlerini kullanabilme ve karar alma sürecine dahil olmayı kapsayan “hareket alanı” şeklinde 
adlandırılmış faktör, çalışmada sırasıyla en önemli iki husus olarak belirtilmektedir. 

Kicheva (2017: 103-121) araştırmasında, X Kuşağı için ahlaklı, sosyal sorumluluk sahibi ve hoşgörülü işvereni, 
Y Kuşağı için ise kariyer gelişim fırsatlarını, motivasyonda en önemli husus olarak göstermektedir. Çaba ve 
sonuçların takdir edilmesi, çalışmada her iki kuşak katılımcıların en önemli faktörler arasında gösterdikleri 
bir diğer unsurdur.  Yusoff ve Kian (2013: 97-103) tarafından yapılan araştırmanın sonuçları ise X Kuşağı için 
çalışma koşulları, işin kendisi, şirket politikası ve yönetimin, Y Kuşağı için terfi, şirket politikası ve yönetim 
ile çalışma koşullarının sırasıyla en öncelikli hususlar olduğunu ortaya koymaktadır. Raganowicz-Gargasz 
(2014: 1-109) İrlandalı çalışanlar üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında, maaş, emeklilik maaşı, sağlık planı 
vb. hususları kapsayan tazminat ve ödüllerin hem X Kuşağı hem de Y Kuşağı temsilcileri için motivasyonda 
en öncelikli hususlardan biri olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde, Hays (2013b: 1-28) tarafından Y Kuşağı 
temsilcisi 1000 Japon üzerinde yapılan araştırma, finansal ödüllerin en önemli faktör olduğunu gösterirken, 
bu ödüller içerisinde ücret ve primleri, ilk iki sırada belirtmektedir.   Fatimah vd. (2015: 22-30) yaptıkları 
çalışmada, işte güvenlik duygusu, meslektaşlar, astlar ve üstler ile ilişkiler ve çalışma koşullarını kapsayan 
dışsal motivasyon olarak belirttikleri faktörün, iş performansı ödülleri, sorumluluk netliği, zorlu iş, kariyer 
netliği unsurlarını kapsayan içsel motivasyon olarak belirttikleri faktörden her iki kuşak için de daha yüksek 
olduğunu ortaya koymaktadır. Leavitt (2014: 1-117) ise çalışmasında, iş yaşamında zevkli ve eğlenceli 
faaliyetlere katılmanın, Y Kuşağında X Kuşağına göre daha önemli bir faktör olarak değerlendirildiğini 
belirtmektedir. 

3. Araştırma Metodolojisi 

Bu araştırmanın amacı, X ve Y Kuşağının çalışma yaşamında motivasyonunu etkileyen faktörleri 
belirlemektir. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) deseninde 
yürütülmüştür. Olgubilim deseni, farkında olduğumuz ancak, derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip 
olmadığımız olgulara odaklanmakta; bu olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için uygun bir araştırma 
zemini oluşturmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 69). Ülkemiz nüfusunun ve işgücünün önemli bir kısmını 
oluşturduğu için X ve Y Kuşağı temsilcileri araştırma kapsamına alınmış; katılımcıların belirlenmesinde 
amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Bu yöntemde amaç, göreli 
olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin 
çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır. Böyle bir araştırma sonucunda ortaya çıkabilecek bulgular ve 
sonuçlar, herhangi başka bir yöntemle ulaşılan sonuçlara kıyasla daha zengin olabilir. Maksimum çeşitliliğe 
dayalı bir örneklem oluşturmada amaç, genelleme yapmak için bu çeşitliliği sağlamak değildir; tam tersine 
çeşitlilik gösteren durumlar arasında ne tür ortaklıkların veya benzerliklerin, aynı ölçüde de farklılıkların var 
olduğunu bulmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 119-120). Bu amaçla, eğitim düzeyi, sektör, görev, çalışma 
süresi bakımından çeşitlilik gösteren X Kuşağı temsilcisi 15 kişi ve Y Kuşağı temsilcisi 15 kişi olmak üzere 
toplam 30 çalışan araştırma örneklemini oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplamak üzere görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme 
formu, ilgili alandan iki araştırmacının görüşleri ışığında revize edilmiş ve son şekli verilmiştir. Katılımcıların 
demografik özellikleri ve çalışma durumlarına ilişkin sorular ile motivasyonu azaltan ve arttıran faktörler ve 
işletmeden beklentilere ilişkin soruların yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veri toplanmıştır. 
Araştırmada ses kayıt cihazı da kullanılmak istenmiş; ancak katılımcıların çoğu bu konuda olumsuz veya 
çekimser görüş bildirdikleri için, bu veri toplama aracı çalışmaya dahil edilmemiştir. Veriler Ocak-Şubat 2019 
olmak üzere iki aylık bir dönemde toplanmış olup, her bir katılımcı ile 20-30 dakika süren görüşmeler 
yapılmıştır. Her bir katılımcı ile yapılan görüşmenin hemen sonunda, araştırmacı tarafından toplanan veriler 
özetlenmiş; katılımcılara eklemek istedikleri hususlar olup olmadığı sorulmuş; ilave değerlendirmeler 
yazılmış ve görüşmeden elde edilen tüm bilgilerin görüşme formuna doğru yansıtıldığına ilişkin katılımcı 
teyidi alınarak görüşme sonlandırılmıştır. 

Veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. İçerik analizi, hacimli olan nitel materyali alarak temel 
tutarlılıkları ve anlamları belirlemeye yönelik herhangi bir nitel veri indirgeme ve anlamlandırma girişimlerini 
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ifade etmektedir (Patton, 2014: 453). Bu çerçevede, öncelikle X Kuşağı için X1’den X15’e, Y Kuşağı için Y1’den 
Y15’e kadar belirlenen katılımcı kodları, görüşme formlarına eklenmiştir. Sonrasında, tüm formlar, 
araştırmacı tarafından birkaç kez dikkatlice okunarak ilgili kavramsal çerçeve ışığında kodlamalar yapılmış 
ve temalar ortaya çıkarılmıştır. Bu aşamada uzman görüşüne başvurulmuş, alandan iki araştırmacının 
geribildirimleri doğrultusunda kodlamalar ve temalar revize edilmiştir. Son şekli verilen temalar ile bulgular 
ortaya konmuş; bulguları desteklemek amacıyla katılımcıların kendi ifadelerinden alıntılara yer verilmiştir. 

Araştırmanın geçerliğini ve güvenirliğini sağlamak amacıyla, Yıldırım ve Şimşek (2018: 277) tarafından 
belirtilen bazı stratejiler kullanılmıştır. Bu çerçevede çeşitleme, uzman incelemesi, katılımcı teyidi, ayrıntılı 
betimleme ve amaçlı örnekleme yöntemlerine başvurulmuştur. Yukarıda belirtildiği üzere, veri kaynaklarının 
çeşitliliğini sağlamak üzere araştırmaya farklı özelliklere sahip katılımcılar dahil edilmiştir. Bununla birlikte, 
görüşme formunun oluşturulması ile kodların ve temaların oluşturulması aşamalarında uzman görüşüne 
başvurulmuş; görüşmelerden elde edilen veriler ise katılımcılar tarafından teyit edilmiştir. Ayrıca, 
araştırmada doğrudan alıntılar ile ayrıntılı betimleme yapılmış; aktarılabilirliği arttırmayı sağlayan amaçlı 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

4. Bulgular 

X Kuşağı ve Y Kuşağı temsilcisi çalışanların demografik özellikleri ve çalışma durumları ile ilgili bilgiler ve 
motivasyonlarına ilişkin cevaplar, aşağıdaki bölümlerde ayrıntıları ile yer almaktadır. 

Katılımcıların demografik özellikleri ve çalışma durumlarına ilişkin bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir. X Kuşağı 
katılımcılarının 8’i kadın, 7’si erkek olup, yaşları 40 ile 53 arasındadır. Eğitim düzeyleri ilköğretim ile yüksek 
lisans arasında çeşitlilik gösteren katılımcılar, eğitim, yiyecek-içecek hizmetleri, plastik ürünleri, sağlık, 
perakende, gıda, tekstil, turizm otelcilik, inşaat, bankacılık ve telekomünikasyon olmak üzere çeşitli 
sektörlerde ve farklı görevlerde çalışmaktadır. Toplam mesleki deneyimleri 6 ile 33 yıl arasında değişen 
çalışanların, şu an görev yaptıkları kurumda çalışma süreleri ise 1 ile 11 yıl arasındadır. 9’u erkek, 6’sı kadın 
olan Y Kuşağı katılımcılarının yaşları 25 ile 35 arasında olup, çoğunluğu lisans mezunudur. Toplam mesleki 
deneyimleri 2 ile 10 yıl, şu an bulundukları kurumda çalışma süreleri 6 ay ile 5 yıl arasında değişen 
katılımcılar, gümrük müşavirlik, gayrimenkul değerleme ve danışmanlık, sağlık, tekstil, yönetim yazılımları, 
bankacılık, enerji, perakende, vergi, inşaat malzemeleri, güvenlik, inşaat ve AVM işletmeciliği, demir-çelik 
üretim ve eğlence-oyun olmak üzere farklı sektörlerde ve görevlerde çalışmaktadır. 
 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Çalışma Durumlarına İlişkin Bilgiler 

Katılımcı 
Kodu 

Cinsiyet Yaş 
Eğitim 
Düzeyi 

Sektör Görev 
Kurumda 
Çalışma 
Süresi 

Toplam 
Çalışma 
Süresi 

X1 Kadın 53 Lisans Eğitim Öğretmen 2 yıl 25 yıl 

X2 Erkek 48 İlköğretim 
Yiyecek İçecek 

Hizmetleri 
Aşçı 5 yıl 33 yıl 

X3 Erkek 47 Lisans Eğitim Öğretmen 11 yıl 24 yıl 

X4 Erkek 43 Lise Plastik Ürünleri 
Güvenlik 
Personeli 

2 yıl 20 yıl 

X5 Erkek 44 Lisans Eğitim Müdür 4 yıl 20 yıl 

X6 Kadın 40 İlköğretim Sağlık 
Temizlik 
Personeli 

2 yıl 14 yıl 

X7 Erkek 42 Lisans Perakende 
Mağaza 
Müdürü 

4 yıl 14 yıl 

X8 Kadın 40 İlköğretim Gıda 
Çay ve Temizlik 

Elemanı 
1 yıl 6 yıl 

X9 Kadın 41 Lise Tekstil Tasarımcı 4 yıl 25 yıl 

X10 Erkek 40 
Yüksek 
Lisans 

Eğitim Öğretmen 4 yıl 15 yıl 

X11 Kadın 40 Lise 
Turizm ve 
Otelcilik 

Kat Görevlisi 2 yıl 8 yıl 
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X12 Erkek 45 
Yüksek 
Lisans 

Eğitim Öğretmen 4 yıl 15 yıl 

X13 Kadın 43 
Yüksek 
Lisans 

İnşaat  
Halkla İlişkiler 

Yöneticisi 
4 yıl 18 yıl 

X14 Kadın 42 Lisans Bankacılık 
Sermaye 
Yönetimi 
Uzmanı 

2 yıl 15 yıl 

X15 Kadın 40 Lisans Telekomünikasyon 
Saha Satış 
Yöneticisi 

2 yıl 14 yıl 

Y1 Erkek 27 
Yüksek 
Lisans 

Gümrük 
Müşavirlik 

Muhasebe ve 
Finans Müdürü 

5 yıl 5 yıl 

Y2 Erkek 27 Lisans 
Gayrimenkul 
Değerleme ve 
Danışmanlık 

Gayrimenkul 
Değerleme 

Uzmanı 
2 yıl 2 yıl 

Y3 Kadın 33 
Yüksek 
Lisans 

Sağlık Hemşire 6 ay 9 yıl 

Y4 Erkek 28 Lisans Tekstil 
Müşteri 

Temsilcisi 
3 yıl 6 yıl 

Y5 Kadın 30 Lisans Sağlık 
Satınalma 
Uzmanı 

1 yıl 10 yıl 

Y6 Erkek 25 Lisans 
Yönetim 

Yazılımları 
Uygulama 

Kıdemli Uzmanı 
1 yıl 8 yıl 

Y7 Kadın 25 Lisans Bankacılık 
Müşteri 

Danışmanı 
1,5 yıl 3 yıl 

Y8 Erkek 32 Lisans Enerji 
Bayii Ağı 
Yöneticisi 

2,5 yıl 6 yıl 

Y9 Kadın 31 
Yüksek 
Lisans 

Perakende 
Eğitim ve 

Gelişim Uzmanı 
3,5 yıl 9 yıl 

Y10 Erkek 30 Lisans Kamu-Vergi 
Vergi İnceleme 

Uzmanı 
4,5 yıl 8 yıl 

Y11 Erkek 27 Lisans İnşaat Malzemeleri 
Bölge Satış 
Temsilcisi 

3 yıl 3 yıl 

Y12 Kadın 25 Lisans 
İnşaat ve AVM 

İşletmeciliği 

İnsan 
Kaynakları 
Personeli 

2,5 yıl 2,5 yıl 

Y13 Erkek 32 Lisans Güvenlik 
İnsan 

Kaynakları 
Personeli 

4,5 yıl 10 yıl 

Y14 Kadın 35 Lisans 
Demir-Çelik 

Üretim 
Satınalma 
Müdürü 

4 yıl 10 yıl 

Y15 Erkek 25 Lisans Eğlence-Oyun 
Projeler 

Süpervizörü 
2 yıl 6 yıl 

 

X Kuşağı katılımcılarının motivasyonunu azaltan faktörler Tablo 2’de yer almaktadır. Motivasyonu azaltan 
hususlara ilişkin alınan 45 cevabın üçte birini geciken ve yetersiz ücret, çalışanların sorumluluklarını yerine 
getirmemesi ve görev tanımlarının belirsizliği faktörleri oluşturmaktadır. Uzun ve yorucu çalışma saatleri, 
çalışma arkadaşları ile uyumsuzluk, dedikodu, yöneticilerin bilgi ve beceri eksikliği, dikkat çeken diğer dört 
faktördür. İzleyen cevapların, ödüllendirme sisteminin olmayışı, kaynakların yetersiz olması, nitelikli 
personel eksikliği, iş süreçlerinde şeffaf olmama, adam kayırmacılık ve çalışanı küçümseme şeklinde olduğu 
görülmektedir.  Son sırada yer alan faktörler ise katı hiyerarşik yapı, düşük düzeyde kararlara katılım, sert ve 
kaba iletişim, iş güvencesizliği, çalışanların birbirlerinin yaptıkları işleri gözetlemesi ve sosyal aktivitelerin 
yetersizliği şeklinde belirtilmiştir. 
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Katılımcıların motivasyonunu azaltan faktörlere ilişkin kendi ifadelerinden bazıları aşağıda gösterilmiştir. 

“Ülkedeki ekonomik belirsizliklerin doğal olarak kuruma yansımasından kaynaklanan maaşların zamanında 
ödenememesi, maaş zamlarının yok denecek kadar az olması motivasyonumu ciddi ölçüde düşürüyor.” (X5) 

“İnsanların başkalarının işlerini takip edip -okula geliş gidiş saatlerini ya da ders programlarını karşılaştırması- kendi 
işlerini yapmaması çok can sıkıcı bir durum.” (X10) 

“Kendi işinden başka işleri de yapmak, sen çalışırken başkalarının oturması, sonra onların işinin de sana yüklenmesi, en 
çok yaşadığım sıkıntılar bunlar.” (X11) 

Tablo 2. X Kuşağının Motivasyonunu Azaltan Faktörler 

Tema f % 
Zamanında ödenmeyen ve yetersiz ücret 6 13,4 
Sorumluluklarını yerine getirmeyen çalışanlar 5 11,2 
Belirsiz görev tanımları 4   9,0 
Uzun ve yorucu çalışma saatleri 3   6,7 
Çalışma arkadaşları ile uyumsuzluk 3   6,7 
Kurum içi dedikodu 3   6,7 
Yöneticilerin bilgi ve beceri eksikliği 3   6,7 
Ödüllendirme sisteminin olmaması 2   4,4 
Kaynakların yetersizliği 2   4,4 
Nitelikli personel eksikliği 2   4,4 
İş süreçlerinde şeffaf olmama 2   4,4 
Adam kayırmacılık 2   4,4 
Çalışanı küçümsemek 2   4,4 
Katı hiyerarşik yapı 1   2,2 
Kararlara katılımın düşük düzeyde olması 1   2,2 
Kurum içi sert ve kaba iletişim dili 1   2,2 
İş güvencesizliği 1   2,2 
Çalışanların birbirlerini gözetlemesi 1   2,2 
Sosyal etkinliklerin yetersizliği 1   2,2 
Toplam 45 100 

Tablo 3, X Kuşağı katılımcılarının motivasyonunu arttıran faktörleri göstermektedir. X Kuşağı çalışanlar, 
anlayışlı, güler yüzlü ve uyumlu çalışma arkadaşlarını, motivasyonu arttıran en önemli husus olarak 
belirtmişlerdir. Ardından gelen iki faktör, saygı ve hoşgörü gösterilmesi ile ücret artışı şeklindedir. İzleyen 
cevaplar, işte başarı, özerklik, ödüllendirme sisteminin varlığı, etkin iletişim ve geribildirim, yönetim 
tarafından çalışan problemlerine hızlı ve etkili çözümler bulunması, çalışanlar arasında ayrımcılık 
yapılmaması, dedikodu yapılmaması, genç kuşak ile birlikte olma ve sosyal etkinlikler şeklinde sıralanmıştır. 
İşi sevmek, takdir edilmek, eğitim düzeyi yüksek çalışanlar, anlayışlı, çalışana güven duyan yöneticiler, açık 
ve net görev tanımları, dinamik çalışma ortamı ve iş anlayışı, iş bölümü ve hiyerarşide düzen ve uyum ile 
kurum başarısı, motivasyonu arttıran diğer faktörler olarak yer almaktadır. 

Katılımcıların motivasyonunu arttıran faktörlere ilişkin kendi ifadelerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir. 

“Bütün personelin ve çalışma arkadaşlarımın güler yüzlü ve anlayışlı olması motivasyonumu yükseltiyor.” (X15) 

“Bana ve tüm iş arkadaşlarıma saygı gösterilmesi, güzel muamele edilmesi çalışmamdaki en önemli kriter.” (X12) 

“Bu şirkette çalışanların hakları önemseniyor; aldığım maaş da iyi ama daha yüksek olsa daha da memnun olurum tabi 
ki.” (X9) 
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Tablo 3. X Kuşağının Motivasyonunu Arttıran Faktörler 

Tema f % 
Anlayışlı, güler yüzlü ve uyumlu çalışma arkadaşları 9 21,0 
Çalışana saygı ve hoşgörü gösterilmesi 4   9,5 
Ücret artışı 3   7,1 
İşte başarılı olmak 2   4,8 
Özerk çalışma alanı 2   4,8 
Ödüllendirme sisteminin olması 2   4,8 
Etkin iletişim ve geribildirim 2   4,8 
Yönetimin, çalışanların problemlerine hızlı ve etkili çözümler bulması 2   4,8 
Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaması 2   4,8 
Dedikodu yapılmaması 2   4,8 
Genç kuşak ile bir arada olmak 2   4,8 
Sosyal etkinliklerin düzenlenmesi 2   4,8 
İşi sevmek 1   2,4 
Takdir edilmek 1   2,4 
Eğitim düzeyi yüksek çalışanlar 1   2,4 
Anlayışlı, çalışana güven duyan yöneticiler 1   2,4 
Açık ve net görev tanımları 1   2,4 
Dinamik çalışma ortamı ve iş anlayışı 1   2,4 
İş bölümü ve hiyerarşide düzen ve uyum 1   2,4 
Kurumun başarılı olması 1   2,4 
Toplam 42 100 

X Kuşağı katılımcılarının, çalıştıkları kurumlardan beklentileri Tablo 4’te gösterilmiştir. Bu kuşak çalışanların 
ilk sırada yer alan beklentisi, ücret artışıdır. Cazip yan haklar ise ikinci sırada gelmektedir. İzleyen iki beklenti, 
ödüllendirme sisteminin kurulması ile günün koşullarına uygun çalışma araç-gereçlerinin sağlanması 
şeklindedir. Ardından belirtilen hususlar, ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanması, çalışan haklarına saygı 
gösterilmesi, ayrımcılık yapılmaması, çalışma ortamının huzurlu olması, birimler arasında iş birliği ve sosyo-
kültürel etkinliklerdir. Daha az iş yükü, etkin iletişim ve geribildirim, çalışan sorunlarına zaman ayrılması, 
fikirleri özgürce ifade edebilme fırsatı, açık ve net görev tanımları, iş güvencesi, sosyal yardımlar ve kurumun 
başarılı olması, diğer beklentiler olarak sıralanmaktadır.  

Katılımcıların beklentilerine ilişkin kendi ifadelerinden bazıları aşağıda yer almaktadır. 

“İndirim, özel gün, tatil gibi dönemlerde çok yoğun çalışıyoruz; fazla mesai için yol yardımı almak veya bu yoğun 
zamanların telafisini yapabileceğimiz ekstra tatil gibi haklara çok ihtiyacımız var.” (X7) 

“Yıl boyunca fazladan birçok üniversite gezisi, sınav, seminer düzenledim. Öğrenciler ve veliler çok memnun oldu ama 
yönetim bu çabamı ödüllendirmedi. Çünkü kurumda ödül politikası diye bir şey yok.” (X3) 

“Bu kurum değişen koşullara ayak uydurmak zorunda. Bir akıllı tahta bile benim işimi daha eğlenceli hale getirebilecek. 
Söylememe rağmen, olumlu bir sonuç yok.” (X1) 
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Tablo 4. X Kuşağının İşletmeden Beklentileri 

Tema f % 
Ücret artışı 8 21,1 
Cazip yan haklar sunulması 4 10,5 
Ödüllendirme sisteminin kurulması 3  7,9 
Günün koşullarına uygun çalışma araç-gereçlerinin sağlanması 3  7,9 
İhtiyaç duyduğu kaynakların çalışana verilmesi 2  5,3 
Çalışan haklarına saygı gösterilmesi 2  5,3 
Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaması 2  5,3 
Huzurlu çalışma ortamı 2  5,3 
Birimler arası iş birliği 2  5,3 
Sosyo-kültürel etkinlikler 2  5,3 
Daha az iş yükü 1  2,6 
Etkin iletişim ve geribildirim 1  2,6 
Yönetimin çalışanların sorunlarına zaman ayırması 1  2,6 
Fikirleri özgürce dile getirme fırsatlarının sağlanması 1  2,6 
Açık ve net görev tanımları 1  2,6 
İş güvencesi 1  2,6 
Sosyal yardımlar 1  2,6 
Kurumun başarılı olması 1  2,6 
Toplam 38 100 

Y Kuşağı katılımcılarının motivasyonunu azaltan faktörler Tablo 5’te yer almaktadır. Gereksiz, uzun ve yavaş 
bürokratik süreçler, bu kuşak çalışanlar tarafından motivasyonu azaltan en önemli husus olarak gösterilmiştir. 
İkinci sırada ise fiziki çalışma koşullarının yetersizliği gelmektedir. Yetersiz ücret, kariyer planlama ve 
geliştirme uygulamalarının eksikliği, fazla ve dengesiz dağıtılmış iş yükü, katı hiyerarşik yapı, iletişim 
sorunları ve adam kayırmacılık, dikkat çeken diğer faktörlerdir. İzleyen cevaplar, özerklik verilmemesi, değer 
görmeme, hedeflerin tutturulması konusunda baskı yapılması, fikirleri ve yetenekleri ortaya koymaya izin 
vermeyen örgüt kültürü ile yönetici ve iş arkadaşları ile fikir ayrılıkları kaynaklı çatışmalar şeklindedir. Saygı 
gösterilmemesi, takdir edilmeme, prim sistemi ve yan haklarda yapılan anlık değişiklikler, ardından gelen 
diğer üç faktördür. Sonrasında gelen hususların ise çalışana güvensizlik, esnek çalışma imkanlarının olmayışı, 
ödüllendirme sisteminin olmaması, eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin yetersizliği, görev tanımlarının 
belirsizliği, yöneticilerin bilgi ve beceri eksikliği, yönetimin misyon ve amaç inşa edememesi, birimler 
arasındaki hak ayrıcalıkları, nitelikleri benzer olmayan kişilerin aynı pozisyonda çalıştırılması, iyi niyetli 
davranışların suiistimal edilmesi ve içeriği belirsiz, etkisiz toplantılar şeklinde olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların motivasyonunu azaltan faktörlere ilişkin kendi ifadelerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir. 

“Süreçler ve akışlar çok yavaş ilerliyor; bürokrasi her an kendini gösteriyor. Bunlar olmasın demiyorum fakat hızlı ve 
akıcı ilerlememe engel olan sebepler de bunlar. Bu yüzden zaman zaman motivasyonum düşüyor.” (Y6) 

“Ofisin düzenli ve hijyenik olmaması motivasyonumu bozuyor. Ayrıca, açık ofiste çalıştığımdan dolayı gürültü kirliliği 
çalışma performansımı ve motivasyonumu engelliyor.” (Y4) 

“Motivasyonumu en çok etkileyen faktörlerden birisi, iş dağılımının adaletsiz olması. Yani ben bir sürü işle aynı anda 
uğraşırken, benim yaptığım işi diğerleri tüm güne yayarak yapıyor. Bu durumda ben ilerlemeyi beklerken ve yardım 
edilmesi gereken ben iken, işleri bitirdiğim için ben yardımcı olurken buluyorum kendimi.” (Y13) 
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Tablo 5. Y Kuşağının Motivasyonunu Azaltan Faktörler 

Tema f % 
Gereksiz, uzun ve yavaş bürokratik süreçler 7 10,3 
Fiziki çalışma koşullarının yetersizliği 5   7,4 
Yetersiz ücret 4   5,9 
Kariyer planlama ve geliştirme uygulamalarının eksikliği 4   5,9 
İş yükünün fazla ve dengesiz dağıtımı 4   5,9 
Katı hiyerarşik yapı 4   5,9 
İletişim sorunları 4   5,9 
Adam kayırmacılık 4   5,9 
Çalışana işinde özerklik verilmemesi 3   4,4 
Çalışana değer verilmemesi 3   4,4 
Hedeflerin tutturulması konusunda baskı yapılması 3   4,4 
Fikirleri ve yetenekleri ortaya koymaya izin vermeyen örgüt kültürü 3   4,4 
Yönetici ve iş arkadaşları ile fikir ayrılıkları kaynaklı çatışmalar 3   4,4 
Çalışana saygı gösterilmemesi 2   2,8 
Yapılan işin takdir edilmemesi 2   2,8 
Prim sistemi ve yan haklarda yapılan anlık değişiklikler 2   2,8 
Çalışana güvenmeme 1   1,5 
Esnek çalışma imkanlarının olmaması 1   1,5 
Ödüllendirme sisteminin olmaması 1   1,5 
Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin yetersizliği 1   1,5 
Belirsiz görev tanımları 1   1,5 
Yöneticilerin bilgi ve beceri eksikliği 1   1,5 
Yönetimin misyon ve amaç inşa edememesi 1   1,5 
Birimler arası hak ayrıcalıkları 1   1,5 
Nitelikleri benzer olmayan çalışanların aynı pozisyonda çalıştırılması 1   1,5 
İyi niyetli davranışların suiistimal edilmesi 1   1,5 
İçeriği belirsiz, etkisiz toplantılar 1   1,5 
Toplam 68  100 

Tablo 6, Y Kuşağı katılımcılarının motivasyonunu arttıran faktörleri göstermektedir. Y Kuşağı çalışanlar, 
samimi ve huzurlu çalışma ortamını, motivasyonu arttıran en önemli husus olarak belirtmişlerdir. Esnek 
çalışma ve kararlara katılım imkanının sağlanması, dikkat çeken diğer iki faktördür. Ardından gelen diğer üç 
cevap, başarıların takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi, etkin iletişim ve geribildirim ile güler yüzlü, 
yardımsever, anlayışlı yöneticiler şeklindedir. İzleyen hususlar, uzun süreli dostluklar ve çalışma 
arkadaşlarının desteği, değer verilmesi, saygı görme, adam kayırmacılıktan uzak durulması, kültürel 
zenginliğe sahip, öğrenme sağlayan çalışma ortamı, yetki ve sorumluluk verilmesi, iş garantisi, prim sistemi 
ve yan haklar ile sosyal aktiviteler şeklinde sıralanmıştır. Sonrasında ise çalışana güven duyma, özerklik, 
kariyer planlaması ve terfi imkanlarının varlığı, eğitim ve geliştirme faaliyetleri, ücretlerin zamanında 
ödenmesi, zam oranlarının adil olması, benzer yaş grupları ile çalışma, denk yetki ve yeterlilik seviyesinde 
çalışma arkadaşları faktörleri yer almaktadır. 

Katılımcıların motivasyonunu arttıran faktörlere ilişkin kendi ifadelerinden bazıları aşağıda gösterilmiştir. 

“Ekip ortamında her sabah mutlaka bir araya geliyoruz. Zaman varsa kahvaltı, kısa bir vakit varsa mutlaka çay, kahve 
sohbetlerimiz oluyor. Bunun bir zorunluluk olmadığını bilmek ve arkadaşlarımızla buluşuyormuş gibi olması işe erken 
gitmemi ve güne güzel başlamamı sağlıyor.” (Y7) 

“Esnek çalışma saatleri ve pozisyonum için izin günlerini kendim belirliyor olmam, çok motive edici bir durum.” (Y15) 

“Bir konuda değişiklik yapılacaksa, mutlaka çalışanlara soruluyor. Hazırladığımız rapor veya projelerde değişiklik 
yapılırken mutlaka fikrimiz alınıyor.” (Y9) 
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Tablo 6. Y Kuşağının Motivasyonunu Arttıran Faktörler 

Tema f % 
Samimi ve huzurlu çalışma ortamı 6 12,2 
Esnek çalışma imkanlarının olması 4   8,3 
Kararlara katılım imkanının sağlanması 4   8,3 
Başarıların takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi 3   6,1 
Etkin iletişim ve geribildirim 3   6,1 
Güler yüzlü, yardımsever, anlayışlı yöneticiler  3   6,1 
Uzun süreli dostluklar ve çalışma arkadaşlarının desteği 2   4,1 
Çalışana değer verilmesi 2   4,1 
Saygı görmek 2   4,1 
Adam kayırmacılıktan uzak durulması 2   4,1 
Kültürel zenginliğe sahip, öğrenme sağlayan çalışma ortamı 2   4,1 
Yetki ve sorumluluk verilmesi 2   4,1 
İş garantisi 2   4,1 
Prim sistemi ve yan hakların olması 2   4,1 
Sosyal etkinlikler 2   4,1 
Çalışana güven duyulması 1   2,0 
Özerklik 1   2,0 
Kariyer planlaması ve terfi imkanlarının varlığı 1   2,0 
Eğitim ve geliştirme faaliyetleri 1   2,0 
Ücretlerin zamanında ödenmesi 1   2,0 
Zam oranlarının adil olması 1   2,0 
Benzer yaş grupları ile çalışma 1   2,0 
Çalışma arkadaşlarının denk yetki ve yeterlilik seviyesinde olması 1   2,0 
Toplam 49  100 

Y Kuşağı katılımcılarının, çalıştıkları kurumlardan beklentileri Tablo 7’de gösterilmiştir. Ücret artışı, bu kuşak 
çalışanların ilk sırada yer alan beklentisidir. Dikkat çeken diğer iki faktör, kariyer planlama uygulamalarına 
ve terfi imkanlarına yer verilmesi ile çalışana değer verilmesi şeklindedir. İlk üç sırada yer alan bu beklentiler, 
alınan 60 cevabın üçte birini oluşturmaktadır. Eğitim ve geliştirme fırsatları ile prim, yan haklar ve sosyal 
yardımlar, belirtilen diğer iki faktördür. Ardından gelen hususların ise fiziki çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi, etkin kişilerarası ilişki ve iletişim ortamının sağlanması, yönetim tarafından çalışanlara amaçlar 
ile uyumlu ve gerçekçi hedefler belirlenmesi, etkin ve adil iş dağılımı şeklinde olduğu görülmektedir. İzleyen 
faktörler, esnek çalışma imkanları, etkin performans değerleme sisteminin kurulması, kararlara katılım 
imkanının sağlanması, çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaması ve takım çalışmalarına yer verilmesi 
şeklinde sıralanmıştır. Sonrasında yer alan beklentiler ise düşüncelere saygı duyulması, özerklik, 
ödüllendirme sisteminin kurulması, işletmenin kurumsallaşma çalışmaları yapması, yöneticilik becerilerine 
sahip kişilerin ilgili pozisyonlarda yer alması, yetki ve sorumluluk denkliği, hedeflere ulaşmada daha az baskı 
yapılması ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi şeklindedir. 

Katılımcıların beklentilerine ilişkin kendi ifadelerinden bazıları aşağıda yer almaktadır. 

“Her çalışanda muhakkak maaş beklentisi vardır. Biz insanların doyumsuz olduğu konu da elbette ki paradır. Şirketin 
maaş skalası daha yüksek olabilir.” (Y8) 

“Para odaklı değil, insan odaklı bir politika benimsemesi ve çalışanına daha çok değer veren bir kuruma dönüşmesi tek 
beklentim.” (Y3) 

“Kendimi daha fazla geliştirebilmek için eğitim fırsatı bekliyorum.” (Y14) 
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Tablo 7. Y Kuşağının İşletmeden Beklentileri 

Tema f % 
Ücret artışı 8 13,3 
Kariyer planlama uygulamalarına ve terfi imkanlarına yer verilmesi 6 10,0 
Çalışana değer verilmesi 6 10,0 
Eğitim ve geliştirme fırsatlarının sağlanması 5   8,3 
Prim, yan haklar ve sosyal yardım sağlanması 5   8,3 
Fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi 3   5,0 
Etkin kişilerarası ilişki ve iletişim ortamının yaratılması 3   5,0 
Yönetimin, çalışanlara amaca uygun, gerçekçi hedefler belirlemesi 3   5,0 
Etkin ve adil iş dağılımı 3   5,0 
Esnek çalışma imkanlarının sağlanması 2   3,3 
Etkin performans değerleme sisteminin kurulması 2   3,3 
Çalışanların kararlara katılımının sağlanması 2   3,3 
Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaması 2   3,3 
Takım çalışmalarına yer verilmesi 2   3,3 
Düşüncelere saygı duyulması 1   1,7 
Özerklik 1   1,7 
Ödüllendirme sisteminin oluşturulması 1   1,7 
İşletmenin kurumsallaşma çalışmaları yapması 1   1,7 
Yöneticilik becerilerine sahip kişilerin ilgili pozisyonlarda yer alması 1   1,7 
Yetki ve sorumluluk denkliği 1   1,7 
Hedeflere ulaşmada daha az baskı yapılması 1   1,7 
Sosyal etkinlikler yapılması 1   1,7 
Toplam 60 100 

Tablo 8, X ve Y Kuşağı katılımcılarının öncelikli cevaplarında benzerlikleri göstermektedir. Her iki kuşak da 
yetersiz ücreti, motivasyonu azaltan öncelikli bir faktör olarak belirtmektedir. Çalışma ortamının güler yüz, 
anlayış, uyum, huzur gibi psikolojik yönleri, her iki kuşak tarafından motivasyonu arttıran öncelikli bir husus 
olarak gösterilmiştir. Ücret artışı, cazip yan haklar gibi faktörler ise her iki kuşağın işletmelerinden öncelikli 
ortak beklentisidir. 

Tablo 8. X ve Y Kuşağının Öncelikli Cevaplarında Benzerlikler 

Motivasyonu Azaltan Faktörler Motivasyonu Arttıran Faktörler İşletmeden Beklentiler 
X Kuşağı Y Kuşağı X Kuşağı Y Kuşağı X Kuşağı Y Kuşağı 

 
*Zamanında 
ödenmeyen ve 
yetersiz ücret 

 
*Yetersiz ücret 

 
*Anlayışlı, güler 
yüzlü ve 
uyumlu çalışma 
arkadaşları 

 
*Samimi ve 
huzurlu çalışma 
ortamı 
 
*Güler yüzlü, 
yardımsever, 
anlayışlı 
yöneticiler 
 

 
*Ücret artışı 
 
*Cazip yan 
haklar 
sunulması 

 
*Ücret artışı 
 
*Prim, yan 
haklar ve 
sosyal yardım 
sağlanması 

5. Sonuç ve Tartışma 

Dünya, özellikle son yüzyılda büyük bir dönüşüme sahne olmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
gelişmeye hızla devam ettiği, küreselleşme ile rekabetin şiddetini arttırdığı, insan haklarının yükselişe geçtiği 
21. yüzyıl, çalışma ortamlarını da değiştirmektedir. Değişime ayak uydurarak sürdürülebilir rekabet avantajı 
ve yaşam gücüne sahip olmak isteyen örgütlerin bu isteklerini gerçekleştirebilmesinin bir yolu da işgücü 
çeşitliliğinin giderek arttığı, birbirinden farklı özelliklere sahip çalışanların oluşturduğu “çok kuşaklı” bir 
çalışma ortamını daha iyi anlamaktan geçmektedir. Çalışan motivasyonunu sağlamak hiçbir dönemde kolay 
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olmamıştır. Ancak, neredeyse dört farklı kuşağın bir arada çalıştığı günümüz örgütlerinde motivasyon, daha 
da önemli ve zorlu bir konu haline gelmiştir. Özellikle ülkemiz nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan ve 
çalışma hayatında aktif görev alan X ve Y Kuşağının ihtiyaç, istek ve beklentilerini anlamak ve karşılamak 
büyük önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda, X ve Y Kuşağı çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörleri tespit etme amacını taşıyan 
çalışmanın, bu kuşaklara ilişkin farkındalıkta literatüre ve uygulamacılara katkı sunacak sonuçlar ortaya 
koyduğu düşünülmektedir. 

Araştırmanın sonuçları, X Kuşağı çalışanların motivasyonunu azaltan dikkate değer pek çok unsur ortaya 
koymakla birlikte, zamanında ödenmeyen ve yetersiz ücretin en önemli husus olduğunu göstermektedir. 
Sorumluluklarını yerine getirmeyen çalışanlar ile belirsiz görev tanımları, sırasıyla belirtilen diğer önemli iki 
faktördür. X Kuşağı tarafından öncelikli belirtilen bu faktörler, çalışanların ekonomik kaygıları ile birlikte 
sorumluluğa verdikleri önemi ve üstlendikleri görev içeriğine ilişkin netlik ihtiyacını vurgulamaktadır. 
Bununla birlikte, çalışma arkadaşları ile uyumsuzluk ve kurum içi dedikodudan rahatsızlığını dile getiren 
çalışanlar, huzurlu bir çalışma ortamı aramaktadır. Bu kuşak çalışanların, motivasyonu arttıran ilk faktör 
olarak gösterdikleri anlayışlı, güler yüzlü ve uyumlu çalışma arkadaşları, bu ihtiyacı destekleyen bir 
bulgudur. Motivasyonu arttıran sırasıyla diğer iki faktör, saygı ve hoşgörü gösterilmesi ile ücret artışıdır. İşte 
başarı, özerklik, ödüllendirme, etkin iletişim ve geribildirim hususlarının da X Kuşağının motivasyonunda 
önemli faktörlerden olduğu görülmektedir. Ücret artışı ve cazip yan haklar, X Kuşağının işletmelerinden en 
öncelikli beklentileri olup, bu sonuçlar ekonomik kaynakların bu kuşak çalışanlar için önemini ortaya 
koymaktadır. Ayrıca, ödüllendirme sisteminin kurulması ve değişen koşullara uygun çalışma araç-
gereçlerinin sağlanması, çalışanların öncelikli olarak belirttikleri diğer iki husustur.  

Araştırma, Y Kuşağının motivasyonunu etkileyen birçok faktör ortaya koymakla beraber, Y Kuşağı için 
motivasyonu azaltan en önemli faktör, gereksiz, uzun ve yavaş bürokratik süreçlerdir. Fiziki çalışma 
koşullarının yetersizliği ikinci sırada yer alırken, yetersiz ücret, kariyer planlama ve geliştirme 
uygulamalarının eksikliği, iş yükünün fazla ve dengesiz dağıtımı, katı hiyerarşik yapı, iletişim sorunları ve 
adam kayırmacılık, Y Kuşağı çalışanlar tarafından gösterilen diğer önemli hususlardır. Y Kuşağı tarafından 
en öncelikli belirtilen bu faktörler, bürokrasi ve hiyerarşiye mesafeli duruşlarını gösterdiği gibi, esneklik 
ihtiyacı ve sabırsızlık özelliklerini de vurgulamaktadır. İletişim ve adalet konularında duyarlı bu çalışanlar, 
mesleki gelişime verdikleri önem kadar, ücreti de önemsemektedir. Y Kuşağı katılımcılar, motivasyonu 
arttıran ilk faktör olarak samimi ve huzurlu çalışma ortamını belirtmektedir. Esnek çalışma ile kararlara 
katılım imkanları, diğer önemli iki faktördür. Başarıların takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi, etkin iletişim ve 
geribildirim, güler yüzlü, yardımsever, anlayışlı yöneticiler bu kuşak çalışanlar tarafından gösterilen diğer 
önemli hususlardır. Motivasyonu öncelikli azaltan faktörlerde görülen bürokrasi ve hiyerarşiye düşük 
tolerans, motivasyonu arttıran öncelikli faktörlerde samimiyet, esneklik, katılım bulgularını destekler 
niteliktedir. Çalışanların işletmelerinden en önemli beklentisi, ücret artışıdır. Kariyer planlama uygulamaları 
ve terfi imkanlarına yer verilmesi ile kendilerine değer verilmesi, diğer önemli iki beklentidir. Ayrıca, eğitim 
ve geliştirme fırsatları ile prim, yan haklar ve sosyal yardım sağlanması, belirtilen diğer öncelikli hususlardır. 
Öte yandan, ücreti motivasyonu azaltan öncelikli bir faktör olarak gösterirken, arttıran öncelikli bir faktör 
olarak görmeyen, ancak ilk sıradaki beklentisine koyan Y Kuşağı katılımcılarının, bu faktörü yokluğu 
tatminsizliğe yol açan, ancak varlığı motivasyon artışı sağlamayan, bir başka deyişle, gerekli ancak yeterli 
olmayan bir “hijyen faktör” olarak değerlendirdiği de söylenebilir. Benzer bir durum, fiziki çalışma koşulları 
için geçerlidir. Motivasyonu azaltan ikinci faktör olarak gösterilen bu husus, katılımcılar tarafından 
motivasyonu arttıran bir faktör olarak gösterilmemiş olup, beklentilerde öncelikli faktörler arasında yer 
almaktadır. Dolayısıyla, fiziki çalışma koşullarının da bir “hijyen faktör” olarak görüldüğünü söylemek 
mümkündür.  

Araştırmanın bulguları birlikte değerlendirildiğinde, ekonomik faktörlerin X Kuşağı çalışanların 
motivasyonunda çok büyük öneme sahip olduğu görülmektedir. Çünkü bu husus, katılımcıların motivasyonu 
azaltan ve arttıran faktörler ile işletmeden beklentilere ilişkin verdikleri öncelikli ortak cevaptır. Araştırma 
ortaya koyduğu bu sonuç ile Aksu ve Doğan (2020: 2040-2060) ve Çökerdenoğlu (2019: 1-112) tarafından 
yapılan araştırmanın bulguları ile benzerlik göstermektedir. Ayrıca, çalışma ortamının anlayış, uyum, cana 
yakınlık, hoşgörü, saygı gibi psikolojik yönlerinin bu kuşak çalışanların motivasyonunda önemli bir diğer 
boyut olduğu bulgusu ile araştırma, Baran (2018: 1-98) ve Kicheva (2017: 103-121) tarafından gerçekleştirilen 
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çalışmaların sonuçları ile paralellik göstermektedir. Bununla birlikte, çalışmada işte başarı, özerklik ve 
sorumluluğa yaptıkları vurgu ile X Kuşağı çalışanlar, yerli ve yabancı literatürde kendileri için yapılmış bu 
tanımlamalara da uymaktadır. Öte yandan, literatürde X Kuşağı için önemli bir husus olarak belirtilen iş-
yaşam dengesi, bu çalışmada yalnızca “uzun ve yorucu çalışma saatleri” görüşü ile sınırlı kalmış; katılımcılar 
tarafından özellikle vurgulanan bir cevap olmamıştır. Araştırma, ekonomik araçlar ile birlikte kariyer 
gelişiminin Y Kuşağının motivasyonunu etkileyen önemli hususlar olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırma 
bu sonuçları ile Kuran (2019b: 42-61) ve Aksu ve Doğan (2020: 2040-2060) tarafından yapılan çalışmalar ile 
benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte, Y Kuşağı değer gördükleri, samimi, esnek ve rahat bir ortamda 
çalışmayı istemektedir. Araştırma bu bulguları ile Keleş (2011: 129-139), Can (2018: 1-235), Baran (2018: 1-98) 
ve Çökerdenoğlu (2019: 1-112) tarafından yapılan araştırmaların sonuçları ile paralellik göstermektedir. 
Ayrıca, araştırmanın öncelikli bu sonuçları, Y Kuşağı katılımcılarının, yerli ve yabancı literatürde kendileri 
için yapılmış tanımlamalara uyduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, çalışmada X ve Y Kuşağı 
katılımcılarının öncelikli cevaplarında bazı benzerlikler dikkat çekmektedir. Her iki kuşak da çalışma 
ortamının güler yüz, anlayış, uyum, huzur gibi psikolojik yönlerini, motivasyonu arttıran öncelikli bir faktör 
olarak göstermiştir. Ayrıca, ekonomik faktörler, her iki kuşağın motivasyonunu azaltan ortak husus olduğu 
gibi, aynı zamanda işletmelerinden ortak beklentisidir. Bu bulgu, Raganowicz-Gargasz (2014: 1-109) ve Can 
(2018: 1-235) tarafından yapılan araştırmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, X ve Y Kuşağının motivasyonunu etkileyen öncelikli faktörlerde 
farklılıklar olduğu gibi, bu kuşakların bazı hususlarda birleştiklerini de söylemek mümkündür. Bu bağlamda, 
örgütler, günümüz çok kuşaklı çalışma ortamının dinamiklerini anlamaya ilişkin daha yüksek düzeyde çaba 
göstermelidir. Örgütlerin kuşaklar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri dikkate alarak oluşturacağı çalışma 
ortamı, bu kuşakların motivasyonunu arttıracağı gibi, yeteneklerin elde tutulması ve çalışan bağlılığının 
sağlanması ile birlikte örgütün rekabet gücü, performansı ve sürdürülebilirliğine katkı sunacaktır. 

Araştırma, kullandığı metodoloji itibariyle genelleme yapma amacı taşımamaktadır. Gelecekteki 
araştırmaların, aynı kuşaklar ile veya Z Kuşağını da kapsayan örneklemlerde genelleme yapılabilecek nicel 
yöntemler ile yapılması veya nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı çalışmaların tasarlanması, özellikle 
yerli literatüre önemli katkı sağlayacağı gibi, uygulamacılara, bu kuşakların istek ve beklentilerine uygun bir 
çalışma ortamı oluşturmalarında yol gösterici olacaktır.    
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Amaç – Katılım bankalarının uyguladığı fon kullandırma yöntemleri içerisinde murabaha’nın payı %90’ı 
aşmaktadır. Söz konusu yöntemle ilgili olarak en çok yapılan tartışma ise bu bankaların fon kullandırmada 
uyguladıkları vade farkının geleneksel bankaların uyguladığı faiz oranıyla hemen hemen aynı seviyelerde 
olduğu ve aynı yönde seyrettiğidir. Bu bağlamda çalışmamızda hem bu iddianın ekonometrik olarak test 
edilmesi hem de bu olgudan hareketle murabaha yönteminin faizli kredi benzeri olduğu iddialarına ilişkin 
bir değerlendirme ve öneri yapılması amaçlanmıştır.  

Yöntem – Bu amaçla katılım bankaları ortalama 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli kar payı oranları, geleneksel 
bankalar 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli ağırlıklı ortalama mevduat faizi oranları, TÜFE ve USD/TL döviz kuru 
arasındaki ilişki yapısal kırılmaları dikkate alan tek kırılmalı eşbütünleşme ve Fourier Granger nedensellik 
analizleriyle test edilmiştir. Analiz için kullanılan veri seti Ocak 2003 ile Ocak 2018 dönemini kapsayan 
aylık verilerden oluşmaktadır.  

Bulgular – Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olmadığı gözlenmiştir. 1, 3, 6, 12 ay vadeli mevduat faizi 
oranlarından 1, 3, 6, 12 ay vadeli kar payı oranlarına doğru aynı vadelerde tek yönlü nedensellik ilişkisinin 
olduğu ve USD/TL döviz kuru ile TÜFE’den kar payı oranlarına doğru nedensellik ilişkisi olmadığı 
görülmüştür. 

Tartışma – Katılım bankalarının faiz riskine maruz kaldığı, bu riske karşı önlem alması gerektiği ve 
faizden kaçınmak isteyen katılım bankalarındaki mevduat sahiplerinin de karar verirken TÜFE ve 
USD/TL döviz kuru makroekonomik değişkenlerinden ziyade faizi göz önünde bulundurması gerektiği 
belirtilebilir. Çalışmada, katılım bankaları vade farklarının geleneksel bankaların faiz oranlarıyla aynı 
yönde hareket etmesi ve hemen hemen aynı olması ile ilgili bir değerlendirme de yapılmıştır. Konuyla 
ilgilenenlerin çoğu ‘murabaha’ yönteminin aslında faizsizlik iddiasına uymadığını ileri sürmektedir. 
Çalışmada ise bu olguya ters yönden de bakılabileceği, dolayısıyla devletin sıkı düzenlemeleri ve denetimi 
altında çalışan geleneksel bankalardaki mevduat ve kredi faizinin riba olup olmadığının tartışılması 
gerektiği belirtilmiştir.  

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

Islamic Banking 
Profit Share Rate 
Fractured Cointegration 
Fourier ADF 
Fourier Granger  

Received 1 September 2020 
Revised 27 December 2021 
Accepted 7 March 2021 

Article Classification:  
Research Article  

Purpose – The share of murabaha among the funding methods applied by participation banks exceeds 
90%. The most common discussion regarding the method in question is that the maturity difference 
applied by these banks in the use of funds is almost at the same level with the interest rate applied by 
traditional banks and it is in the same direction. In this context, in this study, it was aimed to test this claim 
econometrically and to make an evaluation and suggestion regarding the claims that the murabaha 
method is like a loan with interest, based on this fact. 

Design/Methodology/Approach – The relationship between profit share rates and deposit interest rates, 
the CPI and the USD / TL exchange rate has been tested with single-break cointegration and Fourier 
Granger causality analyzes considering structural breaks. For this purpose, participation banks average 1, 
3, 6 and 12-month dividend rates, traditional banks 1, 3, 6 and 12-month maturity weighted average 
deposit rates, the relationship between CPI and USD / TL exchange rate has been tested with single-break 
cointegration and Fourier Granger causality analyzes considering structural breaks. The data set used for 
the analysis consists of monthly data covering the period January 2003 and January 2018. 

Findings – It was determined that there was no cointegration relationship. It is determined, that there is 
one way casuality relationship from deposit interest rates  in 1, 3, 6, 12 month(s) maturities to profit share 
rates  in 1, 3, 6, 12 month(s) maturities in each maturity levels and there is no causal relationship between 
USD / TL exchange rate and CPI to profit share rates. 
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Discussion – It can be stated that participation banks are exposed to interest risk, they should take 
measures against this risk, and depositors in participation banks who want to avoid interest should also 
consider interest rate rather than macroeconomic variables of CPI and USD / TL exchange rate when 
making decisions. In the study, an evaluation has been made about the fact that the interest rates of 
participation banks move in the same direction with the interest rates of traditional banks and are almost 
the same. Most of those who are interested in the issue argue that the "murabaha" method does not actually 
comply with the interest-free claim. In the study, it was stated that this phenomenon can be viewed from 
the opposite side, so it should be discussed whether the deposit and loan interest rates in traditional banks 
operating under the strict regulations and control of the state should be discussed. 

1. GİRİŞ 

Ribanın (faizin) İslam’da yasak olması nedeniyle faizsiz bankacılık iddiasıyla hayata geçen ‘katılım bankaları’, 
bu amaçla birçok ürün geliştirmişlerdir. Teorik olarak fon kullandırmaya yönelik birçok ürün sayılmakla 
birlikte, uygulamada en yoğun olarak kullanılan ürün, kar/zarar ortaklığı esaslı yöntemler değil ‘murabaha’ 
isimli fon kullandırma yöntemidir. 

Çalışmamızda, konuyla ilgili olarak gözden geçirebildiğimiz çalışmalardan farklı olarak, kar payı oranları ile 
mevduat faizi oranları ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki yapısal kırılmalar dikkate alınarak 
incelenmiştir. Bir VAR modelinde, modeldeki değişkenlerde dikkate alınmayacak yapısal kırılmalar, modelin 
ortaya koyduğu sonuçların gerçekten sapmasına neden olabilir. Ancak kurulacak modellerde yapısal 
kırılmaların keskin bir biçimde olduğunu dikkate almak da gerçeği yansıtmayabilir. Bu nedenle araştırmadaki 
değişkenlerle kurulacak VAR modelinde yapısal kırılmaları keskin olmayan biçimde (Fourier) dikkate almak 
sonuçların gerçekten daha az sapmasını sağlayabilir. Bu yüzden kar payının; mevduat faizi, TÜFE ve USD/TL 
ile ilişkisinin yapısal kırılmaları dikkate alan analizlerle incelenmesi önem arz etmektedir. 

Katılım bankalarında fon kullandırma yöntemleri arasında murabaha’nın payı %90’ı aşmaktadır. Söz konusu 
yöntemle ilgili olarak en çok yapılan tartışma ise bu bankaların fon kullandırmada uyguladıkları vade farkının 
geleneksel bankaların uyguladığı faiz oranıyla hemen hemen aynı seviyelerde olduğu ve aynı yönde 
seyrettiğidir. Çalışmamızda hem bu iddia ekonometrik olarak test edilmiş hem de bu olgudan hareketle 
murabaha yöntemi ve faiz ile ilgili bir değerlendirme yapılmıştır. 

Birçok yazar; belirttiğimiz durumun ortaya çıktığı ‘murabaha’ uygulamasının aslında faizsiz bir yöntem 
olarak kabul edilmesi hususunu tartışmaktadırlar. Biz ise aynı gerçeğe diğer taraftan bakarak; devletin çok 
ciddi düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren klasik bankalardaki mevduat ve kredi faizinin Kur’an-ı 
kerimde yasaklanan riba ile aynı şey olup olmadığının da tartışılmasının gerektiğini belirtmek istiyoruz. Bazı 
alimler ‘Kur’an’da yasaklanan ribanın katlı veresiye faizi olduğunu buna mukabil ilk akit sırasındaki fazlalığın 
(faizin) riba kapsamında olmadığını’ belirtmişlerdir. 

Her çeşit banka faizinin İslam’ın yasakladığı riba olduğu biçimindeki anlayış ülkemizde genel kabul görmüş 
bakış açısı olarak belirtilebilir. Bu yöndeki görüşlerin özü ve özetini 20. yüzyıl Türkiye’sinin en   önde gelen 
tefsir alimi Elmalı Hamdi Yazır’ın ‘Hak Dini, Kur’an Dili’ adlı tefsirinde bulabiliriz.  

Söz konusu eleştirilerin tümü iki taraflı borç verme ilişkisi çerçevesinde bir anlam ifade edebilir. Halbuki 
günümüzde faiz deyince banka dediğimiz kurumlar akla gelir öncelikle. Burada ise üç taraflı bir ilişki söz 
konusudur: Bankaya tasarruflarını yatıran mevduat sahipleri, aracı kurum olarak banka ve bankanın kredi 
verdiği işletme veya fertler. Buradaki faiz yasağına ilişkin gerekçelerle ilgili olarak söylenmesi gereken esas 
husus şudur: Bütün bu ve benzeri eleştiriler klasik banka mevduat faizi ve kredi faiziyle ilgili olarak geçerliyse, 
faizsiz bankacılık yaptığı ifade edilen katılım bankalarının mevduata verdiği kar payı ve kredi kullandırmada 
uyguladığı vade farkının söz konusu olduğu ‘murabaha’ uygulaması için de aynen geçerlidir. Tefsirde 
belirtilen gerekçelerin tümü iki taraflı borç verme ilişkisi çerçevesinde anlamlı olabilir. 

Değerlendirmemizin başlangıcında da katılım bankacılığı uygulamasının başlamasından çok önceleri bile 
klasik bankalardaki mevduat ve kredi faizinin Kur’an’da yasaklanan riba ile aynı şey olmadığını savunan 
birçok alim olduğunu belirtmiştik. Katılım bankacılığının kredi kullandırma uygulamasının %90’ından 
fazlasının ‘murabaha’ yöntemi olduğu, bu yöntemde ise bankaya fon yatıranlara ödenen kar payı ve kredi 
kullananlara uygulanan vade farkı oranlarının klasik banka mevduat ve kredi faizleriyle çok yakın ve aynı 
yönde seyrettiği gerçeğinin açık biçimde görülmesinden sonra bu değerlendirmenin daha da büyük önem 
kazandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.  



M. K. Çonkar – H. Gökgöz 13/1 (2021) 235-251 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 237 

Bizi bu yönde bir tartışmanın anlamlı olacağı kanısına yönelten diğer bir hususun son zamanlarda ciddi din 
alimlerinden bazılarının makale ve kitaplarındaki değerlendirmeleri olduğunu belirtmek isteriz. 

Değerlendirmemizi aşağıdaki sorularla sonuçlandırmanın uygun olacağı kanısına varmış bulunuyoruz. Bu 
durumda katılım bankalarının fon kullandırma uygulamaları içinde çok geniş yer tutan murabahayı fıkhi 
açıdan eleştirenlerin şu sorulara net bir cevap üretmeleri gerekmektedir: Kısa vadeli kredi için fıkhi açıdan 
murabahadan daha uygun bir seçenek öneriyor musunuz? Aksi halde geleneksel bankaların devletin sıkı 
düzenlemeleri ve denetimi çerçevesinde yürüttükleri kısa vadeli kredi uygulamasındaki faizin riba 
olmadığıyla ilgili daha açık ve net bir tavır ortaya koymak gerekmez mi? 

2. LİTERATÜR 

Geleneksel bankaların mevduat faizi oranları ile İslami bankalar kar payı oranları arasındaki ilişkiye ilişkin 
literatür incelendiğinde konuyla ilgili çok sayıda çalışma yapıldığı gözlenmiştir. İncelenen çalışmaların 
hepsinde de iki faktörün aynı yönde ve birbirine çok yakın seyrettikleri belirlenmiştir. Mevduat faizi oranları 
ve kar payı oranlarından hangisinin hangisini etkilediği ile ilgili olarak fikir birliği olmayıp; genel olarak 
mevduat faiz oranlarının kar payı oranlarını etkilediği; kar payı oranlarının mevduat faizi oranlarını 
etkilemediği savunulmuştur. Konuya ilişkin çalışmalar kronolojik olarak incelenmiş ve ayrıntıları aşağıda 
sunulmuştur. 

Haron ve Ahmad (2000) tarafından yapılan çalışmada Malezya’da mevduat faiz oranları ve kar payı 
oranlarının İslami bankacılık sistemine yatırılan fonlar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada Ocak 1984- 
Aralık 1998 dönemi geleneksel banka mevduatları tutarı, İslami banka mevduatlarının beklenen kar oranı, 
geleneksel bankaların vadeli mevduat faiz oranı, İslami bankaların mevduatları tutarı, İslami banka 
mevduatlarının beklenen kar oranı ve geleneksel bankaların mevduat faiz oranı aylık verilerinden oluşan veri 
seti kullanılmıştır. Yapılan regresyon analizleri sonucunda geleneksel bankaların mevduat faiz oranı ile İslami 
banka mevduat tutarı arasında negatif ilişki, İslami banka mevduat kar payı oranı ile mevduat tutarı arasında 
pozitif ilişki ve geleneksel banka mevduat tutarları ile İslami bankaları mevduat tutarları arasında negatif 
ilişki olduğu gözlenmiştir. 

2003 yılında Kaleem ve Isa tarafından yapılan çalışmada Malezya’da İslami ve geleneksel bankacılık araçları 
arasındaki ilişki Granger nedensellik analiziyle test edilmiştir. Çalışmanın veri setini Ocak 1994-Aralık 2002 
arası ticari bankalar ve finans şirketleri altında sunulan 1, 3, 6, 9 ve 12 aylık İslami ve geleneksel mevduat 
getirilerinin aylık verileri oluşturmaktadır. Analiz sonucunda genel olarak geleneksel mevduat getirilerinin 
İslami mevduat getirilerinin nedeni olduğu gözlenmiştir.  

Bacha (2004) tarafından yapılan çalışmada geleneksel ve İslami bankaların getiri oranları ve mevduat 
miktarları arasındaki ilişki test edilmiştir. Çalışmada Ocak 1994-Temmuz 2003 dönemi mevduat miktarları ve 
getiri oranları aylık verileri kullanılmıştır. Yapılan regresyon ve Granger nedensellik analizi sonucunda 
geleneksel banka faiz oranı ile İslami bankaların kar payı oranları arasında ilişki olduğu ve geleneksel 
bankaların faiz oranlarından İslami bankaların kar payı oranlarına doğru güçlü ve tek yönlü nedensel ilişki 
olduğu gözlenmiştir. Ayrıca analiz sonucunda getiri oranlarına benzer sonuçların olduğu ve geleneksel 
bankaların mevduat tutarının İslami bankaların mevduat tutarının nedeni olduğu görülmüştür. 

2009 yılında Chong ve Liu tarafından yapılan çalışmada geleneksel ve İslami bankaların mevduat getiri 
oranları ve mevduat tutarları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada Nisan 1995-Nisan 2004 dönemi 
geleneksel ve İslami bankaların 1 aydan 12 aya kadar mevduat getiri oranları aylık verileri veri seti olarak 
kullanılmıştır. Yapılan Granger analizi sonucunda geleneksel bankaların mevduat getiri oranlarından (1 
aydan 12 aya kadar) İslami bankaların mevduat getiri oranlarına doğru tek yönlü nedensel ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. Elde edilen bulgular İslami bankacılık uygulamalarının pratikte faizsiz olmadığını gösterdiği ve 
İslami bankacılığın geleneksel bankacılığa ve İslami mevduatların geleneksel banka mevduatlarına çok 
benzediği belirtilmiştir. Ayrıca çalışma sonucunda İslami bankaların geleneksel bankalarla benzer şekilde 
denetlenip düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.  

Zainol ve Kassim (2010) tarafından yapılan çalışmada İslami bankaların 3 aylık kar payı oranları ile geleneksel 
bankalar 3 aylık mevduat faizi arasındaki ilişki ve her iki bankanın toplam mevduatları arasındaki ilişki test 
edilmiştir. Analiz için Ocak 1997-Ekim 2008 dönemi aylık verileri kullanılmıştır. Çalışmada VAR, VECM, 
eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizleri uygulanmıştır. Analiz sonucunda 3aylık vadeli mevduat faizi 
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oranları ile İslami banka kar payı oranları arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Sonucun bu 
şekilde çıkması, literatürdeki benzer çalışmaların sonuçlarından farklılaştığını göstermektedir. 

2013 yılında Ito tarafından yapılan çalışmada Malezya mevduat piyasasında İslami bankacılık getiri oranları 
ile mevduat faiz oranları arasındaki ilişi test edilmiştir. Çalışmada Mayıs 2005-Aralık 2012 dönemi 1, 3, 6 ve 
12 aylık mevduat faiz oranları ile aynı vadelerdeki İslami mevduat getiri oranları aylık verileri veri seti olarak 
kullanılmıştır. Yapılan Granger nedensellik analizi neticesinde literatürdeki benzer çalışmaların tersine İslami 
getiri oranlarından mevduat faiz oranlarına doğru nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Avcı ve Aktaş (2015) tarafından katılım bankalarının kar payı ödemeleri ile mevduat bankalarının faiz 
ödemelerinin birbirine yakın olmasının nedenleri araştırılmıştır. Çalışmada 2010-2014 dönemi katılım 
bankalarının kullandırdıkları fon yöntemleri trend analizi yöntemiyle incelenmiştir. Analiz sonucunda katılım 
bankaları kar payı oranlarının mevduat bankaları faiz oranlarına eşit denebilecek derecede yakın olmasının 
sebebinin, katılım bankalarının murabaha fon kullandırma yöntemini ağırlıklı olarak kullanması olduğu 
belirtilmiştir. 

Cevik ve Charap (2015) tarafından yapılan çalışmada Malezya ve Türkiye’de geleneksel ve İslami getiriler 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Söz konusu çalışmada analiz için Ocak 1997- Ağustos 2010 dönemi Malezya ve 
Türkiye geleneksel, İslami mevduat getirileri ve enflasyon oranları aylık verileri kullanılmıştır. Analiz 
sonucunda İslami mevduat getirilerinin geleneksel mevduat getirileri ile eşbütünleşik olduğu; eşbütünleşme 
analizine TÜFE dahil edildiğinde Malezya’da eşbütünleşik olduğu ancak Türkiye’de eşbütünleşik olmadığı 
gözlenmiştir. Ayrıca her iki ülkede de geleneksel mevduat getirilerinden İslami mevduat getirilerine doğru 
tek yönlü Granger nedensel ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

2016 yılında Ata ve diğ. tarafından yapılan çalışmada kar payı oranları ile mevduat faizi oranları arasındaki 
ilişki test edilmiştir. Bu amaçla Ocak 2004-Aralık 2014 dönemi 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli kar payı oranları ile 1, 3, 
6 ve 12 ay vadeli mevduat faizi oranları aylık verileri veriseti olarak kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki 
ilişki Hacker ve Hatemi nedensellik analiziyle test edilmiş, analiz sonucunda 1, 3 ve 6 aylık vadelerde mevduat 
faiz oranlarından kar payı oranlarına doğru tek yönlü; 12 aylık vadede ise çift yönlü nedensel ilişki olduğu 
tespit edilmiştir.  

Gül ve diğ. (2017) tarafından yapılan çalışmada katılım bankalarının fon kaynaklarını etkileyen faktörlerin ve 
klasik bankalarla ilişkilerinin tespiti amaçlanmıştır. Çalışmada Ocak 2005-Mart 2013 dönemi ortalama kar 
payı, ortalama mevduat faizi, TÜFE, katılım bankaları mevduatı, ticari bankaların mevduat verilerinden 
oluşan veriseti kullanılmıştır. Yapılan Johansen eşbütünleşme analizi sonucunda, faiz oranı ve kar payı 
arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu; kar payı ve faiz oranının katılım bankalarının fonlarını etkilediği tespit 
edilmiştir.  

2017 yılında Minny ve Görmüş tarafından yapılan çalışmada faiz oranındaki değişikliklerin katılım 
bankalarının karlılığına etkisi araştırılmıştır. Çalışmada 2008 yılı 1. çeyreği ile 2016 yılı 3. Çeyreği arası 3’er 
aylık 3 katılım bankasının toplam aktifleri, kredileri, toplam kar, Merkez bankası faiz oranı ve hesaplanan 
ROA verileri veriseti olarak kullanılmıştır. Yapılan panel eşbütünleşme analizi sonucunda faiz oranı ile katılım 
bankalarının karlılığı arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu gözlenmiştir. Ayrıca sonucun bu şekilde 
çıkmasının katılım bankalarının konvansiyonel bankalarla birlikte hareket etmeleri anlamına geldiği 
belirtilmiştir. 

Zengin ve diğ. (2018) tarafından yapılan çalışmada katılım bankalarının dağıttığı TL, USD/TL ve EU/TL aylık 
kar payı oranlarının karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Analiz için Albaraka Türk, Kuveyt Türk ve Türkiye 
Finans Katılım bankalarının Ocak 2010-Ocak 2018 Dönemi arası aylık TL, USD/TL ve EU/TL aylık kar payı 
oranları veriseti olarak kullanılmıştır. Yapılan nonparametric testler sonucunda katılım bankalarının 
dağıttıkları kar payı oranları arasında anlamlı farklılık olduğu gözlenmiştir. Analiz sonucunda TL kar payı 
oranında Albaraka Türk, USD/TL kar payı oranında Türkiye Finans ve EU/TL kar payı oranında Kuveyt Türk 
katılım bankalarının daha yüksek kar payı dağıttıkları görülmüştür. 

Topdağ ve Işık (2019) tarafından yapılan çalışmada 1, 3, 6 ve 12 aylık ortalama kar payı oranları, mevduat faizi 
oranları ve enflasyon arasındaki ilişki Johansen eşbütünleşme analizi, Granger nedensellik analizi ve Toda 
Yamamoto nedensellik analizi ile test edilmiştir. Çalışmada analiz için Ocak 2003-Eylül 2017 dönemi aylık 
veriseti kullanılmıştır. Analiz sonucunda 1, 3, 6 ve 12 aylık vadelerde kar payı oranları, mevduat faizi oranları 
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ve enflasyon arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu ve mevduat faizi oranlarından kar payı oranlarına doğru 
tek yönlü Toda Yamamoto nedensel ilişkisi olduğu gözlenmiştir. Ayrıca 1, 3 ve 12 aylık vadelerde mevduat 
faizi oranlarından kar payı oranlarına doğru tek yönlü granger nedensel ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Tura ve Kaya (2019) tarafından yapılan çalışmada katılım bankaları kar payı oranları ile geleneksel bankaların 
mevduat faizi oranları arasındaki ilişki VAR, Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizleriyle test 
edilmiştir. Çalışmada Eylül 2005-Aralık 2017 dönemi katılım bankalarının aylık kar payı ödemeleri ile 
geleneksel bankaların aylık mevduat faizlerinin aylık verileri veriseti olarak kullanılmıştır. Analiz sonucunda 
kar payı oranı ile mevduat faizi oranı arasında uzun dönemli ilişki olduğu ve mevduat faizi oranından kar 
payı oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu gözlenmiştir. Ayrıca etki-tepki ve varyans ayrıştırma 
testleri sonucunun da nedensel ilişkiye paralel sonuçlar ortaya koyduğu gözlenmiştir. 

Literatürde mevduat faiz oranları ile kar payı oranları arasındaki ilişkiyi zaman serisi ve panel veri analiziyle 
test eden çalışmaların tamamının yapısal kırılmaları dikkate almayan yöntemlerle test edildiği görülmüştür 
halbuki yapısal kırılmaların dikkate alınmaması sonuçların gerçeklerden sapmasına neden olabilir. Ayrıca 
çalışmaların çoğunda TÜFE’nin dikkate alınmadığı gözlenmiştir. Bu yüzden bu çalışmada 4 ayrı vadede 
mevduat faiz oranları, kar payı oranları ve TÜFE değişkenleri arasındaki ilişki yapısal kırılmaları dikkate alan 
analizlerle test edilecektir. 

3. YÖNTEM 

3.1. Çalışmanın Amacı 

Katılım bankalarının fon kullandırmada uyguladıkları vade farkının geleneksel bankaların uyguladığı faiz 
oranıyla hemen hemen aynı seviyelerde seyretmesi günümüzde en çok tartışılan konular arasındadır. Bu 
bağlamda çalışmada hem bu iddianın yapısal kırılmaları dikkate alan tek kırılmalı eşbütünleşme ve Fourier 
Granger nedensellik analizleriyle test edilmesi hem de bu olgudan hareketle murabaha yöntemi ve faiz ile 
ilgili bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır.   

3.2. Fourier ADF ve Fourier Granger Nedensellik Analizi 

Araştırmada kullanılan değişkenlerin yapısal kırılmalar içermesi olağan bir durumdur ve VAR modeli 
kurulan bu değişkenlerin tamamı yapısal kırılmasız değilse bu durum kurulacak VAR modelindeki diğer 
değişkenlerde yapısal kaymalara neden olacaktır. VAR modeli tahmininden önce değişkenlerin durağanlığı 
test edilir. Zaman serilerinde değişkenlerin birim kök içerip içermediğinin tespitinin yapılmasında, yapısal 
kırılmaları dikkate alan birden fazla model vardır. Bu modellerden bazıları; sıfır hipotezi (H0)  ‘seri 
durağandır’ olan, tek kırılmalı KPSS (Kurozumi, 2002), Çift kırılmalı KPSS (CS ve Sanso, 2007), Fourier 
(yumuşak kırılma) KPSS (Becker ve diğ., 2006) testleri ve sıfır hipotezi (H0) ‘seri birim köktür’ olan, tek 
kırılmalı ADF (Zivot ve Andrews, 1992), çift kırılmalı ADF (Narayan ve Pop, 2010), fourier (yumuşak kırılma) 
ADF (Enders ve Lee, 2012) testleridir.  

Bir VAR modelinde değişkenlerde dikkate alınmayacak yapısal kırılmalar modelin ortaya koyduğu 
sonuçların gerçekten sapmasına neden olabilir. Ancak kurulacak modellerde yapısal kırılmaların keskin bir 
biçimde olduğunu dikkate almak da gerçeği yansıtmayabilir. Bu nedenle araştırmadaki değişkenlerle 
kurulacak VAR modelinde yapısal kırılmaları keskin olmayan biçimde (Fourier) dikkate almak sonuçların 
gerçekten daha az sapmasını sağlayabilir. Enders ve Jones (2016) yumuşak kırılmaya (fourier) sahip 
değişkenlerdeki olası çoklu yapısal kaymalarla başa çıkılmasını sağlayan VAR modeli üzerine çalışarak bu 
problemi ele almıştır. 

Bu amaçla Enders ve Jones (2016) VAR modelindeki değişkenlerde birden daha çok yapısal kırılma ihtimalini 
dikkate almak için esnek fourier formunun (Gallant, 1981) bir değişkenini kullanır. Yöntemi tanımlamada, 
VAR’daki değişkenlerin deterministik kısımlarının, birden çok yapısal kırılmaya sahip olduğu dikkate alınır. 
(Ghosrary ve diğ., 2018). Bu, değişken yit denkleminin deterministik kısmı qit olarak ifade edilebilir: 

qit =  xi0 + xi1q1t + xi2q2t + ⋯ xirqrt                          (1)  

Denklemde, qit, zaman içerisindeki potansiyel pürüzsüz işlevleri temsil eden, xij (j = 1,2,., r) parametreleri, i 
değişkenindeki j kırılmasının boyutunu belirtir; ve r, i değişkenindeki kırılma sayısını belirtir. Kırılmalar 
keskinse, bu durumda Heaviside Göstergeleri xjt = 1 olacak şekilde kullanılabilir, aksi durumda t> tj ve xjt = 0 
olarak kullanılır. Bununla birlikte, birden çok kırılma varsa ve bu kırılmalar küçük olma eğilimindeyse, Esnek 
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Fourier Formu, xjt'nin zaman içinde yumuşak fonksiyonlara sahip olmasını sağlaması daha uygun olacaktır 
(Ghoshray ve diğ., 2018). Enders ve Jones (2016) tarafından önerilen prosedür, aşağıdakiler tarafından 
verilecek değişken (yit) 'in deterministik bölümünü (qit) temsil eder: 

qit =  δi0 + ∑m=1
n ϕim sin(2πmt/T) + ∑m=1

n ψim cos(2πmt/T)      (2) 

Esnek Fourier formu içerisindeki uygun frekansların seçimi, serilerdeki yapısal kırılmaları kontrol eder. 
Doğrusallık testi, 2. denklemde tüm ϕim= ψim= 0 değerlerinin 0 olduğu dışlama kısıtlaması için basit bir F 
testiyle yapılabilir. Denklem 2’de gösterildiği gibi ϕim ve ψim'in çok değişkenli normal dağılımlara sahip olması 
mümkündür (Gallant, 1981). Esnek Fourier formunun olumlu yönlerinden birisi; konum, kırılma tarihlerinin 
sayısı ve büyüklük hakkında bilgi olmaksızın, kırılmaların yapısını taklit edebilmesidir. Bunun yanı sıra; 
Fourier yaklaşımı ya katkı maddesi dışı ya da inovatif  tipte olabilecek yapısal kırılmalar için çalışır (Ghoshray 
ve diğ., 2018).  

Bir Fourier-VAR modelini tahmin etmeden önce, modelde yer alan değişkenlerin birim kök içerip 
içermediğinin test edilmesi gerekmektedir. Enders ve Lee (2012) trigonometrik bileşenleri dahil eden uygun 
bir LM tabanlı birim kök testi ortaya koymuşlardır. Yöntem süreci, aşağıdaki regresyonun yt zaman serilerinde 
tahmin edilmesini kapsar: 

∆yt = c0 + ∑m=1
n gm sin(2πmt/T) + ∑m=1

n hm cos(2πmt/T) + vt       (3) 

Sonrasında 3. denklemde verilen regresyondan elde edilen tahminler kullanılarak aşağıdaki regresyon 
uygulanır: 

S�t = yt − c�0t − ∑m=1
n g�msin(2πmt/T) + ∑m=1

n h�m cos(2πmt/T)        (4) 

St’nin detrend seri olduğu yerde m, yaklaşık değer için seçilen frekansı temsil eder. 

Birim kök testi (Fourier ADF), takip eden regresyon tahmin edilerek uygulanır. 

∆yt = ϴS�t−1 + λ0 + ∑m=1
n λ1i∆sin(2πmt/T) + ∑m=1

n λ2i∆ cos(2πmt/T) + ℇt     (5) 

Bir birim kökünün boş hipotezi H0: (θ = 0)’dır ve τLM tarafından verilen bir Lagrange Multiplier (LM) test 
istatistiğiyle analiz edilir. Analiz soucunda, boş hipotezin reddedilmesi serinin durağan olduğu anlamına 
gelir. Serideki hatalar arasında korelasyon ilişkisi olması durumunda, ∆yt’nin gecikmeli değeri regresyona 
eklenerek artıkların beyaz kirlilik olması sağlanır. Eldeki gözlem sayısının sınırlaması dikkate alındığında, n 
= m = 1 ayarı seçilir. Enders ve Lee (2012)'in vurguladığı gibi, m = 1 kullanan bir fourier formu, bilinmeyen 
formdaki kırılmalara makul bir yaklaşım olarak hizmet edebilir (Ghoshray ve diğ., 2018). Fourier birim kök 
testleri sonucunda değişkenlerin durağan olduğu gözlenirse; değişkenler Fourier-VAR modeline seviye 
halleriyle dahil edilir. Entegre olduğu gözlenen değişkenlerin durağanlaştırılması için farkları alınır. 
Değişkenler bir w‵t vektöründe yığılır ve doğrusal VAR formu alır: 

wt = B0 + ∑i=1
l B1wt−i + et         (6) 

Denklemde B0 bir kesişme vektörü, Bi koefisyen matrisiyken et hata terimlerinin bir vektörüdür. Gecikme 
uzunluğu I, Akaike Bilgi Kriterine (AIC) göre seçilir. Fourier Formu için, VAR modeli şöyle hesaplanır: 

wt = B0(t) + ∑i=1
l B1wt−i + et         (7) 

B0(t) = ⟮δ1(t), δ2(t), δ3(t)⟯‵ regresyonunda, her bir sabit δi(t), n’deki fourier kesişme noktasına bağlıdır: 

δi(t) = xi + bit + ∑m=1
n xim sin(2πmt/T) + ∑m=1

n xik cos(2πmt/T)  (8) 

Bir Fourier-VAR modeli, modelin düzgün yapısal farklılıklar olup olmadığını test edebilir. Özellikle de hesaba 
katılmayıp, dikkate alınmayan birçok yapısal kırılmayla, Granger nedensellik testleri zayıf olma eğilimindedir 
(Ghoshray ve diğ., 2018). Dolayısıyla Fourier-VAR modeliyle yapısal kırılma içerebilecek verileri de test 
edilebildiği için daha güvenilir sonuçlar ortaya koymaktadır (Ögel ve Gökgöz, 2020).  

3.3. Veri Seti ve Uygulama 

Çalışma için kullanılan veri seti Ocak 2003 ile Ocak 2018 dönemini kapsayan aylık verilerden oluşur. Veri 
setini oluşturan değişkenler katılım bankaları ortalama 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli kar payı oranları, geleneksel 
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bankalar 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli ağırlıklı ortalama faiz oranları, TÜFE (tüketici fiyat endeksi), USD/TL döviz 
kurudur.  

Uygulama dönemi için kar payı oranları verileri TKBB internet sitesinden ülkemizde faaliyet gösteren 3 
katılım bankasının aylık kar payı oranlarının ortalamasının alınması suretiyle elde edilmiştir. Geleneksel 
bankaların ağırlıklı ortalama faiz oranları ve USD/TL döviz kuru verileri TCMB-EVDS sisteminden, TÜFE 
aylık verileri ise TUİK internet sitesinden edinilmiştir. 

Çalışmada, zaman serisi analizlerinin yapılabilmesi için öncelikle serilerin durağanlığı test edilmiştir. 
Çalışmada doğal logaritmaları alınan serilerin birim kök içerip içermediğinin analizinde sıfır hipotezi (H0) 
‘seri birim köktür’ olan yapısal kırılmasız ADF (Dickey ve Fuller, 1981), yapısal kırılmaları dikkate alan tek 
kırılmalı ADF (Zivot ve  Andrews, 1992), çift kırılmalı ADF (Narayan ve Pop, 2010), Fourier yaklaşımlı ADF 
(Enders ve Lee, 2012) testleri ve sıfır hipotezi (H0)  ‘seri durağandır’ yapısal kırılmasız KPSS (Kwiatskowski 
ve diğ., 1992), tek kırılmalı KPSS (Kurozumi, (2002), çift kırılmalı KPSS (CS ve Sanso, 2007), Fourier yaklaşımlı 
KPSS (Becker ve diğ., 2006) testleriyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda tüm değişkenlerin aynı seviyede 
durağan olduğu (I1) ve eş bütünleşme analizi için değişkenlerin aynı seviyede durağan olma şartının sağlamış 
olduğu gözlenmiştir. 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli kar payı oranları bağımlı değişkenlerinin; 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli 
faiz oranları, TÜFE ve USD/TL döviz kurları bağımsız değişkenleri ile eşbütünleşme ilişkisi Gregory ve 
Hansen (1996) tarafından geliştirilen tek kırılmalı eş bütünleşme analizi uygulanmıştır. Sonraki aşamada 
seriler arasındaki kısa vadeli ilişkinin tespiti için, Fourier (yumuşak kırılma) Granger Nedensellik (Enders ve 
Jones, 2016) analizi kar payı ve faiz oranları arasında çift yönlü; USD/TL ve TÜFE’den kar payı oranlarına 
doğru tek yönlü test edilmiştir. 

4. BULGULAR 

Serilere birim kök/durağanlık analizi yapılmadan önceden serilerin doğal logaritmaları alınmıştır.  
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Şekil 1. Değişkenlerin Eğilim Grafiği 

Doğal logaritmaları alınan serilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler aşağıdaki tabloda sunulmuştur: 

Tablo 1. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler Ortalama Medyan Maximum Minimum Standart Sapma 

LKAR1AY 2.402.406 2.180.344 3.506.781 1.794.927 0.456165 

LKAR3AY 2.431.013 2.198.180 3.553.237 1.808.784 0.471116 

LKAR6AY 2.473.156 2.223.914 3.623.120 1.850.474 0.496174 

LKAR12AY 2.520.608 2.316.093 3.524.150 1.885.357 0.482138 
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LFAIZ1AY 2.496.302 2.315.501 3.869.742 1.665.818 0.491921 

LFAIZ3AY 2.603.147 2.477.378 3.849.722 1.885.553 0.426456 

LFAIZ6AY 2.618.436 2.486.572 3.880.326 1.954.445 0.428380 

LFAIZ12AY 2.624.962 2.457.021 3.865.351 2.018.895 0.440956 

LKUR 0.585796 0.464030 1.357.390 0.162192 0.322857 

LTUFE 5.176.670 5.182.008 5.801.363 4.551.453 0.348072 

Doğal logaritmaları alınan serilere yapısal kırılmasız ve yapısal kırılmalı birim kök ve durağanlık testleri 
uygulanmıştır. Serilerin seviyede sabit ve trendli model sonuçları ile 1. farklarında sabit model sonuçları 
raporlanmıştır.  

Tablo 2. Yapısal Kırılmasız Birim Kök/Durağanlık Testleri 

Değişken 
Seviye-Sabit ve Trend Model 1. Fark-Sabit Model 

ADF KPSS ADF KPSS 

Kar1ay -1.447949 0.285836 -6.520764*** 0.390238** 

Kar3ay -1.584861 0.301114 -4.820272*** 0.380010** 

Kar6ay -1.560876 0.317031 -4.120526*** 0.515171* 

Kar12ay -0.949219 0.312132 -3.999944*** 0.503628* 

Faiz1ay -2.090127 0.326862 -7.894083*** 0.537731* 

Faiz3ay -2.224574 0.318176 -7.098703*** 0.571622* 

Faiz6ay -2.274821 0.325034 -5.928287*** 0.523088* 

Faiz12ay -1.698824 0.310803 -6.920719*** 0.537577* 

Kur -2.275222 0.401575 -9.732962*** 0.521295* 

TÜFE -2.545272 0.216618 -10.13025*** 0.156309*** 

Not: ADF testinde maksimum gecikme uzunluğu 13 olarak belirlenmiş olup oto korelasyon kontrolü için Schwarz bilgi 
kriterinden yararlanılmıştır. KPSS testinde oto korelasyon kontrolü için Barlet Kernel yöntemiyle Newey-West-Bandwith 
kullanılmıştır. ADF testinde sabit modeli için kritik değerler %1, %5 ve %10 düzeylerinde sırasıyla; -3,466994, -2.877544 ve 
-2.575381’dir; sabit ve trend modeli için kritik değerler %1, %5 ve %10 düzeylerinde sırasıyla; -4,01143, -3.435125 ve -
3.141565’dir. KPSS testinde sabit modeli için kritik değerler %1, %5 ve %10 düzeylerinde sırasıyla; 0.347, 0.463 ve 0.739’dur; 
sabit ve trend model için %1, %5 ve %10 düzeylerinde kritik değerler sırasıyla; 0.119, 0.146 ve 0.216’dır. ‘***’, ‘**’ ve ‘*’ 
işaretleri sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde anlamlılığı göstermektedir. 

Yapısal kırılmasız birim kök durağanlık testlerine ilişkin tablo incelendiğinde tüm serilerin aynı seviyede ve 
farkları alındığında durağan olduğu (I1) gözlenmiştir.  
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Tablo 3a. Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri 

Not: Birim kök testlerinde maksimum gecikme uzunluğu 12 olarak ayarlanmış olup, optimal gecikme uzunluğu t-stat 
değeriyle belirlenmiştir. Fourier testlerde maksimum frekans sayısı 3 olarak ayarlanmış olup, optimal frekans kalıntıların 
karelerinin minimum toplamı tarafından belirlenmiştir.  

Kırılmalı Sabit Modelde Kritik Değerler: Tek kırılmalı ADF: -5.3400 (%1), -4.8000 (%5), -4.5800 (%10). Çift Kırılmalı ADF: -
4.6720 (%1),  -4.0810 (%5),  -3.7720 (%10). Fourier ADF: -4.3100 (%1), -3.7500 (%5),  -3.4500 (%10). 

Kırılmalı Sabit ve Trend Modelde Kritik Değerler: Tek kırılmalı ADF : -5.57 (1%), -5.08 (5%), -4.82 (10%).   Çift Kırılmalı 
ADF: -5.576 (1%), -4.937 (5%), -4.596 (10%). Fourier ADF: -4.43 (1%), -4.38 (5%), -3.77 (10%). 

Tablo 3b. Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri 

Değişken 
Birim Kök 
Testleri 

Tek 
kırılmalı 

ADF 

Kırılma 
Tarihi 

Çift 
Kırılmalı 

ADF 

1. 
Kırılma 
Tarihi 

2. 
Kırılma 
Tarihi 

Fourier 
ADF 

Kar1ay 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

-3.4916 
Haziran 

2009 
-4.2258 

Nisan 
2006 

Haziran 
2009 

-3.1034 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

-5.6182*** 
Kasım 
2008 

-7.3761*** 
Mayıs 
2009 

Temmuz 
2009 

-3.6048** 

Kar3ay 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

-3.8888 
Mayıs 
2009 

-5.1524 
Haziran 

2006 
Ekim 
2012 

-2.7797 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

-5.9943*** 
Ekim 
2008 

-6.5212*** 
Haziran 

2006 
Mayıs 
2012 

-3.9534** 

Kar6ay 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

-3.2202 
Haziran 

2009 
-4.3816 

Haziran 
2006 

Ekim 
2012 

-3.6008 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

-5.4004*** 
Ekim 
2008 

-6.1057*** 
Nisan 
2006 

Haziran 
2006 

-4.8630*** 

Kar12ay 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

-2.8834 
Haziran 

2009 
-3.9912 

Haziran 
2006 

Ocak 
2013 

-3.5159 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

-6.6671*** 
Ekim 
2008 

-7.4221*** 
Mart 
2006 

Kasım 
2013 

-3.3744* 

Değişken 
Birim Kök 
Testleri 

Tek 
kırılmalı 

ADF 

Kırılma 
Tarihi 

Çift 
Kırılmalı 

ADF 

1. 
Kırılma 
Tarihi 

2. 
Kırılma 
Tarihi 

Fourier 
ADF 

Faiz1ay 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

-5.2041** 
Kasım 
2008 

-5.7046*** 
Nisan 
2006 

Kasım 
2008 

-3.6193 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

-5.5960*** 
Eylül 
2008 

-9.5855*** 
Ekim 
2008 

Aralık 
2008 

-4.5401*** 

Faiz3ay 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

-5.4334** 
Kasım 
2008 

-6.1240*** 
Nisan 
2006 

Ekim 
2008 

-1.3395 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

-8.1738*** 
Eylül 
2008 

-8.8403*** 
Eylül 
2008 

Ağustos 
2009 

-4.6860*** 

Faiz6ay 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

-5.1943** 
Aralık 
2008 

-5.6907*** 
Nisan 
2006 

Aralık 
2008 

-3.3890 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

-4.7067* 
Eylül 
2008 

-7.1434*** 
Ekim 
2008 

Ağustos 
2009 

-4.1945*** 
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Tablo 4a. Yapısal Kırılmalı Durağanlık Testleri 

Not: Fourier testlerde maksimum frekans sayısı 3 olarak ayarlanmış olup, optimal frekans kalıntıların karelerinin 
minimum toplamı tarafından belirlenmiştir. Durağanlık testlerinde Barlet Spektral tahmini kullanılmıştır.  

Kırılmalı Sabit Modelde Kritik Değerler: Tek Kırılmalı KPSS: 0.4827 (%1), 0.3021 (%5), 0.2291 (%10). Çift Kırılmalı KPSS: 
0.3009 (%5). Fourier: 0.1295 (%1), 0.1704 (%5), 0.2706 (%10). 

Kırılmalı Sabit ve Trend Modelde Kritik Değerler: Tek Kırılmalı KPSS: 0.0649(10%), 0.0789 (5%), 0.1131 (1%). Çift Kırılmalı 
KPSS: 0.0966 (5%). Fourier KPSS: 0.0716 (1%), 0.0546 (5%), 0.0471 (10%). 

 

 

 

 

Faiz12ay 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

-4.1703 
Nisan 
2009 

-4.8890* 
Ekim 
2004 

Nisan 
2009 

-3.2650 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

-5.2769** 
Eylül 
2008 

-5.8690*** 
Eylül 
2008 

Mart 
2014 

-3.4421** 

Kur 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

-4.7750 
Mayıs 
2010 

-6.6719*** 
Temmuz 

2008 
Ağustos 

2012 
-0.9376 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

-10.2536*** 
Haziran 

2008 
-

11.4399*** 

Haziran 
2008 

Kasım 
2008 

-5.1879*** 

TÜFE 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

-5.9032*** 
Nisan 
2010 

-7.2774*** 
Şubat 
2009 

Haziran 
2016 

-4.2728* 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

-10.1700*** 
Temmuz 

2016 
-

10.3940*** 

Ağustos 
2008 

Şubat 
2012 

0.0519*** 

Değişken 
Durağanlık 
Testleri 

Tek 
Kırılmalı 

KPSS 

Kırılma 
Tarihi 

Çift 
Kırılmalı 

KPSS 

1. 
Kırılma 
Tarihi 

2. 
Kırılma 
Tarihi 

Fourier 
KPSS 

Kar1ay 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

0.3695 
Ağustos 

2013 
0.4925 

Temmuz 
2006 

Eylül 
2009 

0.4675 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

0,0966*** 
Aralık 
2008 

0,8617 
Temmuz 

2003 
Nisan 
2004 

0.9492 

Kar3ay 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

0.3676 Ekim 2013 0.4778 
Ağustos 

2006 
Ekim 
2009 

0.4660 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

0.1143*** 
Aralık 
2008 

0.9992 
Ağustos 

2003 
Haziran 

2004 
1.0883 

Kar6ay 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

0.5065 
Kasım 
2013 

0.2987 
Ekim 
2006 

Ocak 
2014 

0.5342 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

0.1311*** 
Aralık 
2008 

1.5048 
Ekim 
2003 

Nisan 
2004 

1.6460 

Kar12ay 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

0.4652 Nisan 2014 0.3458 
Ocak 
2007 

Nisan 
2014 

0.5679 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

0.1659*** 
Aralık 
2008 

0.3668 
Ekim 
2012 

Aralık 
2013 

1.8799 
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Tablo 4b. Yapısal Kırılmalı Durağanlık Testleri 

Yapısal kırılmalı birim kök ve durağanlık testlerine ilişkin tablolar incelendiğinde serilerin genel anlamda aynı 
seviyede ve farkları alındığında durağan (I1) olduğu tespit edilmiştir. Aynı seviyede durağan olan seriler 
arasındaki uzun dönemli ilişkinin tespiti için öncelikle eşbütünleşme analizi yapılacaktır. 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli 
kar payı oranları bağımlı değişkenlerinin; 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli mevduat bankaları ağırlıklı ortalama faiz 
oranları, USD/TL döviz kuru ve TÜFE bağımsız değişkenleriyle olan uzun vadeli ilişkisi için katılım payı ve 
faiz oranlarının vadelerine göre 4 farklı model kurulmuş ve Gregory ve Hansen (1996) tarafından geliştirilen 
tek kırılmalı eşbütünleşme analiziyle test edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Değişken 
Durağanlık 
Testleri 

Tek 
Kırılmalı 

KPSS 

Kırılma 
Tarihi 

Çift 
Kırılmalı 

KPSS 

1. 
Kırılma 
Tarihi 

2. 
Kırılma 
Tarihi 

Fourier 
KPSS 

Faiz1ay 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

0.4562 
Ağustos 

2009 
0.3798 

Eylül 
2004 

Temmuz 
2009 

0.4220 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

0.1676*** Ekim 2008 0.1679** 
Nisan 
2013 

Şubat 
2014 

0.8891 

Faiz3ay 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

0.4492 
Ağustos 

2009 
0.3526 

Haziran 
2004 

Temmuz 
2009 

0.3995 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

0.1958** Ekim 2008 0.4669 
Kasım 
2008 

Şubat 
2009 

0.9283 

Faiz6ay 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

0.4623 Eylül 2009 0.3702 
Temmuz 

2004 
Temmuz 

2009 
0.4070 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

0.2181** 
Kasım 
2008 

0.3695 
Aralık 
2008 

Ekim 
2009 

1.2674 

Faiz12ay 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

0.5483 
Kasım 
2009 

0.4023 
Mart 
2005 

Eylül 
2009 

0.4858 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

0.2081** 
Kasım 
2008 

1.1875 
Ağustos 

2003 
Aralık 
2003 

1.4210 

Kur 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

0.3938 Eylül 2010 0.1396 
Eylül 
2008 

Mayıs 
2013 

0.3739 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

0.0432*** 
Temmuz 

2008 
0.1181*** 

Ağustos 
2008 

Ekim 
2008 

0.1132*** 

TÜFE 

Seviye-Kırılmalı 
Sabit ve Trend 
Model 

0.1755 Mayıs 2010 0.0961 
Mart 
2009 

Aralık 
2016 

0.1498 

1. Fark-Kırılmalı 
Sabit Model 

0.0206*** Nisan 2008 0.1030*** 
Ağustos 

2011 
Ekim 
2011 

0.0519*** 
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Tablo 5. Tek Kırılmalı Eşbütünleşme Testi 

Seviye 

Bağımlı 
Değ. 

Kırılma Tarihi 

ADF Z 

İst. 
Değer 

Kritik Değerler 
İst. 

Değer 

Kritik Değerler 

%1 %5 %10 %1 %5 %10 
ADF Z 

Kar 1 ay 07/2013 07/2013 -5,101 -6,05 -5,57 -5,31 -35,78 -70,18 -59,4 -54,38 
Kar 3 ay 06/2010 08/2010 -5,349* -6,05 -5,57 -5,31 -30,352 -70,18 -59,4 -54,38 
Kar 6 ay 10/2013 05/2007 -4,085 -6,05 -5,57 -5,31 -27,137 -70,18 -59,4 -54,38 

Kar 12 ay 06/2011 05/2015 -4,632 -6,05 -5,57 -5,31 -22,931 -70,18 -59,4 -54,38 
Rejim 

Bağımlı 
Değ. 

Kırılma Tarihi 
ADF Z 

İst. 
Değer 

Kritik Değerler İst. 
Değer 

Kritik Değerler 
ADF Z %1 %5 %10 %1 %5 %10 

Kar 1 ay 07/2013 08/2013 -5,644 -6,92 -6,41 -6,17 -58,229 -90,35 -78,52 -72,56 

Kar 3 ay 03/2007 10/2008 -5,315 -6,92 -6,41 -6,17 -34,494 -90,35 -78,52 -72,56 

Kar 6 ay 05/2007 10/2008 -4,499 -6,92 -6,41 -6,17 -25,665 -90,35 -78,52 -72,56 

Kar 12 ay 07/2015 11/2005 5,030 -6,92 -6,41 -6,17 -23,588 -90,35 -78,52 -72,56 
Not: ‘***’, ‘**’ ve ‘*’ işaretleri sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde anlamlılığı göstermektedir. Kritik değerler Gregory ve 
Hansen (1996)’nın ‘Residual Based Tests for Cointegration in Models with Regime Shifts’ çalışmasından elde edilmiştir. 

Tek kırılmalı eşbütünleşme testi (Gregory ve Hansen, 1996) sonuçlarına göre 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli kar payı 
oranları bağımlı değişkenleriyle; 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli faiz oranları, USD/TL döviz kuru ve TÜFE bağımsız 
değişkenleri arasında kurulan 4 farklı modelde de seviye ve rejim kırılmada eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı 
gözlenmiştir. Seriler arasındaki kısa vadeli ilişkinin tespiti için serilerin durağan haliyle (I1) Fourier Granger 
Nedensellik analizi yapılacaktır. 

Tablo 6. Fourier Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Sıfır Hipotezi (H0) 
Wald 
İstatistikleri 

Asimptotik 
p Değeri 

Bootsrap p 
Değeri 

Sonuç 

Faiz1ay      Kar1ay 58,515 0,00*** 0,00*** Hipotez reddedilir. 
Kar1ay      Faiz1ay 11,742 0,467 0,486 Hipotez kabul edilir. 
USD/TL                  Kar1ay 19,684 0,073* 0,086* Hipotez kabul edilir. 
TÜFE      Kar1ay 12,558 0,402 0,427 Hipotez kabul edilir. 
Faiz3ay      Kar3ay 65,016 0,00*** 0,00*** Hipotez reddedilir. 
Kar3ay      Faiz3ay 13,938 0,305 0,331 Hipotez kabul edilir 
USD/TL                  Kar3ay 13,807 0,313 0,310 Hipotez kabul edilir. 
TÜFE                      Kar3ay 18,074 0,113 0,130 Hipotez kabul edilir. 
Faiz6ay                 Kar6ay 28,150 0,005*** 0,019** Hipotez reddedilir. 
Kar6ay                  Faiz6ay 16,381 0,174 0,187 Hipotez kabul edilir. 
USD/TL                  Kar6ay 16,629 0,164 0,178 Hipotez kabul edilir. 
TÜFE                       Kar6ay 11,583 0,480 0,463 Hipotez kabul edilir. 
Faiz12ay                 Kar12ay 21,676 0,041** 0,062* Hipotez reddedilir. 
Kar12ay                   Faiz12ay 7,490 0,824 0,813 Hipotez kabul edilir. 
USD/TL                  Kar1ay 4,027 0,545 0,534 Hipotez kabul edilir. 
TÜFE                       Kar1ay 13,942 0,264 0,275 Hipotez kabul edilir. 

Not: ‘               ’ Sembolü nedensel ilişkinin olmadığını ifade eden sıfır hipotezini; ‘***’, ‘**’, ‘*’ işaretleri sırasıyla ‘%1’, ‘%5’ 
ve ‘%10’ anlamlılık düzeylerini göstermektedir. Analiz için maksimum frekans ve gecikme uzunluğu sırasıyla; 3 ve 12, en 
uygun frekans ve gecikme uzunluğuna karar verilirken ‘Akaike Bilgi Kriterinden’ faydalanılmıştır.  
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1, 3, 6 ve 12 ay vadeli mevduat faiz oranları ile 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli kar payı oranları arasındaki nedensel 
ilişki aynı vadeler arasında test edilmiştir ve test sonuçları tablo 6’da sunulmuştur. Ayrıca tablo 6’da USD/TL 
döviz kuru ve TÜFE değişkenlerinden 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli kar payı oranlarına doğru nedensellik ilişkisi olup 
olmadığının test sonucu da gösterilmiştir. Yapılan Fourier Granger nedensellik analizi sonucu, 1, 3, 6 ve 12 av 
vadeli mevduat faizi oranlarından 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli kar payı oranlarına tek yönlü nedensellik ilişkisinin 
olduğu gözlenirken; USD/TL döviz kuru ile TÜFE’den kar payı oranlarına doğru nedensellik ilişkisi olmadığı 
görülmüştür. 

5. EKONOMETRİK ANALİZ BULGULARINDAN HAREKETLE BANKACILIKLA İLGİLİ BİR 
DEĞERLENDİRME 

Gerek literatür taramasında gerekse bizim çalışmamızda ortaya çıkan sonuçlar her iki banka türünün 
kazancını ifade eden faiz ve vade farkının aynı yönde ve birbirine çok yakın biçimde seyrettiğini 
göstermektedir.  

Bu durumdan hareketle birçok yazar; belirttiğimiz durumun ortaya çıktığı ‘murabaha’ uygulamasının aslında 
faizsiz bir yöntem olarak kabul edilmesi hususunu tartışmaktadırlar. Biz ise aynı gerçeğe diğer taraftan 
bakarak; devletin çok ciddi düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren klasik bankalardaki mevduat ve 
kredi faizinin Kur’an-ı kerimde yasaklanan riba ile aynı şey olup olmadığının da tartışılmasının gerektiğini 
belirtmek istiyoruz. Kaldıki islam ülkelerinde faizsiz bankacılık olarak isimlendirilen katılım bankacılığı gibi 
bir uygulamanın daha ortaya çıkmadığı dönemlerde bu yönde görüş belirten alimlerin olduğunu biliyoruz. 
Bunlar arasında Abdülaziz Çaviş, Reşid Rıza, Devalibi, Senhuri, Mensurizade Said, İzmirli İsmail Hakkı, 
Fazlurrahman gibi isimler sayılabilir. Belirtilen alimler ‘Kur’an’da yasaklanan ribanın katlı veresiye faizi 
olduğunu buna mukabil ilk akit sırasındaki fazlalığın (faizin) riba kapsamında olmadığını’ belirtmişlerdir 
(Uludağ, 1988: 41-49). Uludağ ayrıca şunu da ifade etmektedir: ‘’Şunu da ilave edelim ki, Kur’an’da riba ile 
ilgili tehditler ve gösterilen şiddet, Kur’an’ın haram kıldığı faiş faizle ilgili olup, haramlığında ihtilaf 
bulunmayan riba muamelelerini hedef almaktadır. Aksi halde bu tür muameleleri riba saymayan İbn Abbas 
ve Usame başta olmak üzere birçok ulema bu tehditlerin mevzusunu teşkil eder (Uludağ, 1988: 49). 

Her çeşit banka faizinin İslam’ın yasakladığı riba olduğu biçimindeki anlayış ülkemizde genel kabul görmüş 
bakış açısı olarak belirtilebilir. Bu yöde görüş belirten gerek dini tahsil görmüş olanlar, gerekse ekonomi, 
işletme ve finans eğitimi almış olanların faizin haramlığı ve haramlığın gerekçeleri hususunda söyledikleri ve 
yazdıklarının özü ve özetini 20. yüzyıl Türkiye’sinin en önde gelen tefsir alimi Elmalı Hamdi Yazır’ın ‘Hak 
Dini, Kur’an Dili’ adlı tefsirinde bulabiliriz (Yazır, 1992, C2: 236-256). Tefsirdeki faiz yasağının gerekçelerine 
ilişkin açıklamalardan bir özetleme yapmakta yarar görüyoruz: 

(1) Faizci borç verip riba alabilmek için daima bir muhtaç gözetir. Her riba ihtiyaç sahibinin ihtiyacını 
hafifletecek yerde onun emeğini ve üretimini karşılıksız gasp eder (C.2, s.240). 

(2) Bunlar riba ile emek ve iş sahiplerinin çalışmalarının ürünü olan şeyi alıp onunla geçindiklerinden 
tembellik içinde yatar, rahat ve hızlı bir şekilde uyanamazlar, hemen kalkamazlar (C.2, S.241). 

(3) Riba insanları cidden çalışıp kazanmak ve üretim ile meşgul olmaktan uzak tutar. Çünkü herhangi bir 
suretle beş on kuruş para sahibi olmuş bulunan bir kimse faizcilikle parasını peşin veya veresiye artırmak 
imkanı bulunca artık geçimini kazanmak için az veya çok kolay bir yol elde etmiş olur. Ve o zaman zahmetli 
olan ticaret ve sanatlarla çalışıp kazanmak zorluğuna ve sıkıntısına dayanamamaya başlar. Bu durum, yüksek 
üretim yapmaya kabiliyetli birçok kimsenin çalışmalarından iş dünyasının mahrum kalmasına … sebep olur 
(C.2, s.249). 

(4) Ribanın (faizin) yürürlükte olduğu yerlerde … para sahipleri karz-ı hasenden vazgeçmeye başlarlar. Bu 
şekilde halk arasında iyilik, ihsan, yardımlaşma ve dayanışma duyguları silinmeye, yerine hırs, kin, öfke ve 
saldırganlık fikirleri yayılmaya yüz tutar (C.2, S.250). 

Söz konusu eleştirilerin tümü iki taraflı borç verme ilişkisi çerçevesinde bir anlam ifade edebilir. Halbuki 
günümüzde faiz deyince banka dediğimiz kurumlar akla gelir öncelikle. Burada ise üç taraflı bir ilişki söz 
konusudur. Bankaya tasarruflarını yatıran mevduat sahipleri, aracı kurum olarak banka ve bankanın kredi 
verdiği işletme veya fertler. Buradaki faiz yasağına ilişkin gerekçeleri eleştirmeden önce söylenmesi gereken 
esas husus şudur: bütün bu ve benzeri eleştiriler klasik banka mevduat faizi ve kredi faiziyle ilgili olarak 
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geçerliyse, faizsiz bankacılık yaptığı ifade edilen katılım bankalarının mevduata verdiği kar payı ve kredi 
kullandırmada uyguladığı vade farkının söz konusu olduğu ‘murabaha’ uygulaması için de aynen geçerlidir.  

Burada ayrıca, yukarıda söz konusu tefsirden aktardığımız faizin yasaklanma gerekçeleri üzerinde de kısaca 
durmak gerektiğini düşünüyoruz. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi belirtilen gerekçelerin tümü iki taraflı borç 
verme ilişkisi çerçevesinde anlamlı olabilir. Ribanın yasaklandığı dönem ve ortamda borç veren zengin, borç 
alan ise fakir taraftır. Üstelik riba oranı da kontrolsüz biçimde yüksektir, hatta kat kattır. Dolayısıyla bu 
ilişkide genellikle zenginin fakiri zor duruma düşürmesi bir gerçektir. Bugünkü bankacılık sisteminde ise 
mevduat yatıranların, yani borç verenlerin önemli bir kısmı küçük tasarruf sahipleridir. Banka küçük 
tasarruflardan oluşan ciddi büyüklükteki fon havuzundan önemli bir kısmını üretim yapan işletmelere, bir 
kısmını ise fertlere borç olarak vermektedir. Yani borç verenler zenginler, borç alanlar fakirler biçiminde bir 
ilişki söz konusu olmadığı gibi, tersi de söylenebilir.  

Mevudat yatıranların önemli bir kısmının tasarruf sahipleri olduğunu belirtmiştik. Burada geçim sağlamak 
veya zengin olmaktan ziyade ek bir getiri elde etmek amacının öne çıktığını söylemek daha gerçekçi bir 
değerlendirme olur. 

Klasik bankalarda fon kullandırılırken, kullanacak olan işletmenin borç ödeme gücü, yönetiminin kalitesi, 
kredi verilecek alanın uygunluğu gibi değerlendirmeler yapılır. Olumsuz koşulların ödeme güçlüğüne 
düşürdüğü işletmeler için borcun yeniden yapılandırılması gibi yöntemlerle iyi niyetli işletmelere ödemede 
kolaylaştırıcı davranılabilir. 

Bankaya yatırım amaçlı fon yatırma ile karz-ı haseni rakip olarak görmek pek doğru bir karşılaştırma olmaz. 
Birisinde amaç yatırım iken, diğerinde hayır işlemektir. Bankalara hayır amaçlı fon yatırıldığında (karz-ı 
hasen), bankaların bunları faizsiz olarak kullandırması teorik olarak mümkündür. Ancak karz-ı hasen daha 
çok birbirini tanıyan fertler arasında ve çok büyük olmayan tutarlarda olmaktadır. Finans kurumları 
aracılığıyla gerçekleştirilmesi zordur. Nitekim halen hiçbir katılım bankasında tüm ihtiyaç duyan kitleye 
yönelik Karz-ı Hasen uygulaması yoktur. Bu hususta 2019 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde yönettiğim ‘’İslami Finans Aracı Olarak Karz-ı Hasen ve Katılım Bankaları İçin Bir Model 
Önerisi’’ başlıklı doktora tezine başvurulabilir. 

Değerlendirmemizin başlangıcında da katılım bankacılığı uygulamasının başlamasından çok önceleri bile 
klasik bankalardaki mevduat ve kredi faizinin Kur’an’da yasaklanan riba ile aynı şey olmadığını savunan 
birçok alim olduğunu belirtmiştik. Katılım bankacılığının kredi kullandırma uygulamasının %90’ından 
fazlasının ‘murabaha’ yöntemi olduğu, bu yöntemde ise bankaya fon yatıranlara ödenen kar payı ve kredi 
kullananlara uygulanan vade farkı oranlarının klasik banka mevduat ve kredi faizleriyle çok yakın ve aynı 
yönde seyrettiği gerçeğinin açık biçimde görülmesinden sonra bu değerlendirmenin daha da büyük önem 
kazandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.  

Katılım bankaları ile ilgili eleştirilerin özellikle ‘’murabaha’’ yöntemi üzerinde yoğunlaştığını görmekteyiz. 
Murabaha esas olarak kısa vadeli fon ihtiyacının karşılanmasına, daha açıklayıcı ifadeyle ’’çalışma 
sermayesi’ndeki ani ve ekonomi veya sektördeki sıkıntı ve dalgalanmalar nedeniyle işletmenin iradesi dışında 
ortaya çıkan ihtiyaçların finanse edilmesi için kullanılan bir finansman yöntemidir. 

Bu durumda katılım bankalarının fon kullandırma uygulamaları içinde çok geniş yer tutan murabahayı fıkhi 
açıdan eleştirenlerin şu soruya net bir cevap üretmeleri gerekmektedir: Kısa vadeli kredi için banka gibi bir 
kurum çerçevesinde murabaha’dan daha uygun bir ‘’finansman yöntemi seçeneği’’ öneriyor musunuz? Aksi 
halde geleneksel bankaların devletin sıkı düzenlemeleri ve denetimi çerçevesinde yürüttükleri kısa vadeli 
kredi uygulamasındaki faizin riba olmadığıyla ilgili görüşlerini daha objektif ve önyargısız biçimde 
değerlendirilmesi gerekmez mi? 

Bizi bu yönde bir tartışmanın anlamlı olacağı kanısına yönelten diğer bir hususun son zamanlarda ciddi din 
alimlerimizden bazılarının makale ve kitaplarındaki değerlendirmeleri olduğunu belirtmek isteriz. Ne demek 
istediğimizin daha iyi anlaşılabilmesi için söz konusu alimlerden bazı alıntıları ayrıca aktarmanın yararlı 
olacağını düşünüyoruz: 

‘‘Faiz meselesinde doğru ve kuşatıcı bilgi ve hükümler ortaya koyabilecek bir tek din alimimizin bile 
bulunmadığını, bulunamayacağını düşünüyorum. Çünkü yüzlerce yıldır bir arpa boyu yol alamamış 
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olduğumuzdan da anlaşılabileceği üzere- mahiyeti gereği bu meselenin çözümünün ulema fetvalarından 
değil, ekonomi ve finans tarihi, felsefesi, pratiği gibi birçok konuda birçok uzmanın yapacakları bilimsel 
çalışmalarında aranması gerektiğini düşünüyorum.’’ (Çağrıcı, Karar Gazetesi, 2020).  

…Riba/faiz meselesinde din alimlerine düşen esas görev ise konunun teknik yanlarını ekonomi ve para 
uzmanlarına bırakıp, ilgili ayet ve hadisin dikkat çektiği asıl ilkeye yoğunlaşmak, yani sistemin zulüm ve 
mağduriyetler doğuracak şekilde uygulamasına karşı mücadele etmektir.’ (Çağrıcı, Karar Gazetesi, 2020). 

‘Kur’an’da yasaklanan riba (cahiliye ribası) ile bugünkü bankacılık sisteminde bin bir türüyle cari olan faiz’i 
özellikle meşhur ‘altı mal hadisinden hareketle gelişigüzel biçimde aynileştirmek pek mümkün değildir.… 
Çünkü 1400 küsür yılı öncesinin Medine pazarındaki piyasa, para, ticaret, iktisat ilişkilerinin o günden bugüne 
çok köklü paradigmatik evrimler geçirdiği izahtan varestedir. Bu mesele bir tarafa, Kur’an’da yasaklanan riba 
bugün ‘yer altı tefeciliği’ denen sistemdeki uygulamaya benzer şekilde cari olan mürekkep faizdir ki buna 
‘temerrüt/gecikme faizi de denilebilir. Öte yandan, riba, Kur’an’ın nazil olduğu dönemdeki ekonomik şartlar 
mucibince tefeci zenginlerin yoksul ve/veya ihtiyaç sahibi insanlara verdiği borçlarda cereyan eden birşeydir. 
Oysa modern bankacılık sisteminde çoğu kez zenginler kredi kullanan, küçük tasarruf sahipleri ise bankadaki 
mevduatlarıyla zenginleri fonlayan kimseler mesabesindedir.’ (Öztürk, Karar Gazetesi, 2020). 

‘Bankacılık ve faiz konusunun içinden çıkılmaz olmasının birçok sebebi arasında işaret etmemiz gereken bir 
tanesi varsa o da, İslam’ın ana kaynakları olan Kur’an ve Sünnetteki ‘riba’ yasağının nasıl yorumlanabileceği 
… konusunda analitik bir tartışma açmaktan ya da bugün farklı ve yeni bir teori geliştirmenin imkanını 
konuşmaktan ısrarla kaçınmamızdır. 

Sahih-i Buhari’nin ilk hadisi amellerin niyetlere bağlı olarak değer taşıdığına dairdir. … Böyle olunca. Bu 
‘murabaha’, ‘sukuk’, ‘teverruk’ gibi işlemlerin hakikatini, bir kredi usulü olup olmadığını lafı dolandırmadan 
ve birbirimizi kandırmadan ortaya koymamız gerekir. … Fıkıh kitaplarına bakıldığında hiyel-i şer’iyyenin, 
yani kuralların arkasını dolanarak engellediği sonuca bir şekilde ulaşma çabasının en çok faiz ve talak 
alanlarında gündeme geldiği görülür’ (Bardakoğlu, 2019: 253). 

‘Aslında bir alanda hiyelin çok ortaya çıkması, konulan kuralların hayatın tabii akışına ve olaylara cevap 
veremeyecek şekilde sıkıştığını ve daraldığını, eskiden çözüm için geliştirilen bir kuralın bugün sorun 
üretmeye başladığını gösterir’. (Bardakoğlu, 2019: 254). 

‘Öyleyse biz gerçek olmayan kuralın arkasını dolanma amaçlı hileli ve bazı şekli işlemleri niçin yapıyoruz? 
Cenab-ı Mevla biliyor, hepimiz biliyoruz ki biz gelen şahsa borç para/kredi vermek niyetindeyiz. O da bunun 
için geldi’. (Bardakoğlu, 2019: 256). 

‘Burada fıkıhcılara ve hepimize ve hepimize düşen görev İslam’ı şekle boğan, İslam’ın ruhunu ve özünü 
yitirten kalıplardan ve dar anlayışlardan kurtulmanın çaresine bakıp dinin aslına, dinin asıl mesajlarına uygun 
başka çıkış yollarının bulunup bulunmadığını sorgulamaktır. Bunun için daha derindeki meselelerin yöntem 
açısından, dinin temel ilke ve amaçları gözetilerek, tarih ve toplumsal değişim, bir de insanlığın ortak tecrübesi 
ciddiye alınarak tartışılmasına ihtiyaç vardır.’ (Bardakoğlu, 2019: 257). 

6. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, katılım bankaları kar payı oranları, geleneksel bankalar mevduat faiz oranları, TÜFE ve USD/TL 
döviz kuru arasındaki ilişki, yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök, eşbütünleşme ve nedensellik 
analizleriyle test edilmiş ve uygulama sonucunda değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olmadığı; ancak 
aynı vadelerde, faiz oranlarından kar payı oranlarına doğru tek yönlü nedensel ilişki olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Çalışmamız özellikle, katılım bankalar kar payı oranlarının geleneksel bankalar mevduat faiz 
oranlarından etkilendiğini göstermektedir.  Elde edilen sonuçlar, literatürde İslami bankalar kar payı oranları 
ile geleneksel bankalar mevduat faizi oranları üzerine; Kaleem ve Isa (2003), Bacha (2004), Chong ve Liu (2009), 
Cevik ve Charap (2015) Topdağ ve Işık (2019), Tura ve Kaya (2019) tarafından yapılan çalışmaların 
bulgularıyla aynı doğrultudadır.  Ayrıca çalışma bulgularından hareketle, katılım bankalarının faiz riskine 
maruz kaldığı ve faiz riskine karşı önlem alması gerektiği ve faizden kaçmak isteyen tasarruf sahipleri olan, 
katılım bankalarındaki mevduat sahiplerinin de katılım bankalarına yatırım yaparken TÜFE ve USD/TL döviz 
kuru gibi makro ekonomik değişkenlerden ziyade faizi göz önünde bulundurması gerektiği belirtilebilir. 
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Literatürdeki çalışmalar yapısal kırılmaları dikkate almayan yöntemlerle analiz edilmiştir. Oysa yapısal 
kırılmaların dikkate alınmaması sonuçların gerçekten sapmasına neden olabilmektedir. Bu sebeple 
çalışmamızda yapısal kırılmaları dikkate alan yöntemlerin (Fourier birim kök testi, tek kırılmalı eşbütünleşme 
analizi ve Fourier Granger nedensellik analizi) kullanılması literatüre katkı sağlayacaktır. 

Bu konuda yapılan çalışmaların çoğundan farklı olarak, bizim çalışmamızda; katılım bankaları vade farkları 
ve kar payı oranlarının, geleneksel bankaların faiz oranlarıyla aynı yönde hareket etmesi ve hemen hemen 
aynı olması ile ilgili bir değerlendirme de yapılmıştır. Bu olgudan hareketle konuyla ilgilenenlerin çoğu 
‘murabaha’ yönteminin aslında faizsizlik iddiasına uymadığını ileri sürmektedir. Biz ise bu olguya ters 
yönden de bakılabileceğini, dolayısıyla devletin sıkı düzenlemeleri ve denetimi altında çalışan geleneksel 
bankaların kısa vadeli kredi uygulamasındaki faizin riba olup olmadığı tartışmasını da anlamlı kıldığını 
çalışmamızda gündeme getirmiş olduk. 
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Amaç – Av tüfeği üretiminden, savunma sanayisi üretimine geçişte; Huğlu-Üzümlü bölgesinde yer 
alan av tüfeği sektöründeki işletmelerin durumunu değerlendirmek, Sosyal Ağ Analizi (SAA) 
yardımıyla ilişki ağını görselleştirip, sektörün önemli aktörlerini ortaya çıkarmaktır. 

Yöntem – Araştırmada ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. Beyşehir Ticaret Odasına kayıtlı 
190 işletmeden 100 tanesi kartopu örneklemesi ile belirlenmiş; veriler, anket ve yarı yapılandırılmış 
görüşme yardımıyla elde edilmiştir. Bulguların elde edilmesinde SPSS paket programında Mann 
Whitney U ve Ki-kare bağımsızlık testleri kullanılmıştır. SAA için ise Pajek programı kullanılmıştır. 

Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre, işletmelerin yüzde 40’ı bölgedeki iş birliği düzeyini iyi ya da 
çok iyi düzeyde görürken, iş birliğini yetersiz olarak değerlendiren sadece yüzde 12 düzeyinde 
işletme bulunmaktadır. Kurumlar arası iş birliğinin önündeki en önemli engeller ise birbirlerine çok 
yakın oranlarla finansal kaynakların kısıtlılığı, kişisel çıkarların kurumsal vizyonun önüne geçmesi 
ve temel düşünce ayrılıkları olarak sıralanabilir. Sosyal ağ merkezilik ölçülerine göre ise; Huğlu Av 
Tüfekleri Kooperatifi hem derece hem de yakınlık merkeziliği en yüksek işletme olarak ağda en güçlü 
aktör konumundadır. Sosyal ağdaki en güçlü aracı aktör ise Yüztek Yüzey Teknolojileri olarak 
görülmektedir. 
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kurulması, böylece kurumlar arası fiziksel ve iletişim kaynaklı sorunların çözülerek, daha güçlü bir 
ağın elde edilmesi önerilmektedir. Araştırmada klasik sektör değerlendirmelerine ek olarak, iş birliği 
ağlarının incelenmesinin avantajları gösterilmiştir.  
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1. Giriş 

72 ülke tarafından yapılan av tüfeği ihracatının 2018 yılında dünya genelinde 1,1 milyar dolar seviyesinde 
olduğu bilinmektedir. İhracat pazarında yer alan ilk 15 ülkenin ihracatı toplam av tüfeği ihracatının %97’sini 
oluşturmaktadır. 2018 yılı itibariyle dünya av tüfeği ihracat pazar büyüklüğünde ilk sırada İtalya yer 
almaktadır. Dünyada önde gelen av tüfeği ihracatçısı olan İtalya, dünya av tüfeği ihracat pazarının %26’sına 
sahiptir ve beş yıllık ihracat değeri ortalaması 300 milyon dolar seviyesindedir. Türkiye, İtalya’dan sonra ikinci 
sırada yer almaktadır ve dünya ihracat pazarındaki payı %10’dur. Toplam ihracat hacmi ise 135 milyon dolar 
seviyesindedir. Dünya ihracat pazarında önemli bir yere sahip olan Türkiye’nin, av tüfeği üretiminin çok 
önemli bir kısmı Huğlu-Üzümlü bölgesinde yapılmaktadır (ITC, 2020). İtalya’da da tüfek üretiminin büyük 
bir kısmı, Brescia bölgesinde bir kasabadan yapılmaktadır. Dünyanın ve Avrupa’nın av tüfeği başkenti olarak 
adlandırılan kasabada 150 işletme vardır ve Avrupa Birliği’nde kullanılan av tüfeklerinin %70’i, dünyada 
kullanılan av tüfeğinin ise %40’ı İtalya’da üretilmektedir. Türkiye’de üretilen av tüfeklerinin %75’i de Huğlu 
ve Üzümlü bölgesinden sağlanmaktadır. Bölgede Birinci Dünya Savaşı yıllarında başlayan av tüfeği üretimi; 
coğrafya, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi, beceri ve tecrübe gibi faktörler açısından İtalya ile benzerlik 
göstermektedir (STM ve KOP 2019 Raporu, 2019: 13–15).   

On Birinci Kalkınma Planında “milli teknolojiler ve yerli imkânlarla savunma sanayiinde dışa bağımlılığı 
asgari seviyeye indirecek projelerin hayata geçirilmesi (420. madde)’’ hedefiyle uyumlu olarak savunma ve 
havacılıktaki yerlilik oranı 2018’de yüzde 65 iken 2023 hedefi yüzde 75 olarak belirlenmiştir (On Birinci 
Kalkınma Planı (2019-2023), 2019). 2018’de kurulan Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş.’den Huğlu-Üzümlü 
bölgesinde av tüfeği üretimi yapan dört işletme (Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, Akdaş Makine, Akus Silah 
Sanayi ve Derya Silah Sanayi) ortaklıktan pay almıştır. Böylece av tüfeğinden savunma sanayisine üretime 
geçişte önemli potansiyele sahip olan Konya’nın Beyşehir ilçesi daha da önemli bir konuma gelmiştir (STM ve 
KOP 2019 Raporu, 2019: 17–20).  

Konya, tüfek ve özellikle av tüfeği üretiminde merkezi bir noktada bulunmakta olup, üretim il merkezinden 
çok Beyşehir ilçesinde yoğunlaşmaktadır. Beyşehir’de ilçeye bağlı Huğlu ve Üzümlü kasabalarında kökleri 
1914’e kadar uzanan tüfek üretimi, kurulan kooperatifler ile küçük ve orta boy işletmelerden (KOBİ) 
oluşmakta ve bölgede ticaret odasına kayıtlı 190 işletme bulunmaktadır. 

Literatürde, Huğlu ve Üzümlü bölgelerindeki av tüfeği ve yan sanayi üretimi yapan işletmelere yönelik bazı 
araştırmalar yer almaktadır. Mevcut çalışmaların genelde bölgedeki az sayıda büyük işletmeye odaklandığı 
ve SWOT analizleriyle sektörün durum değerlendirmesini içerdiği görülmektedir (MEVKA, 2012; Yalçın, 
2016; Çalışkan ve Manav, 2014). Bu araştırmada ise daha geniş bir kitle hedef alınmış, büyük işletmelere ek 
olarak görece daha küçük işletmelerin görüşlerine ve ağ içerisindeki konumlarına da yer verilmiştir. Bu 
noktadan hareketle toplam 190 işletmeden 100’ünün katılımıyla, anket ve yarı yapılandırılmış görüşme 
yardımıyla veriler elde edilmiştir. Elde edilen bulgular, bölgedeki ortaklık ve iş birliği ağını göstermesi ve 
etkili aktörleri ortaya çıkarması açısından önem taşımaktadır. Diğer taraftan ortaklık ve iş birliği kültürünü 
geliştirmenin önündeki engellerin ve sorunlu alanların tespit edilmesi, sektörün gelecekte yapacağı fiziki ve 
ticari yatırımların yönünü belirlemek açısından da katkı sağlayacaktır. Son olarak ülkemizde benzer şekilde 
kümelenmiş sanayi bölgeleri ve sektörler üzerine yapılan araştırmalarda işletmelerin bireysel ya da sektörel 
verilerine odaklanmanın yanı sıra, ilişki ağlarıyla birlikte değerlendirilmelerinin önünü açmak hedeflenmiştir. 
Böylelikle, her bir işletme sektörel ağın bir parçası olarak ele alınacak ve ağdaki konumlarına göre 
değerlendirilebilecektir.  

1.1.Huğlu ve Üzümlü Bölgesinde Av Tüfeği İmalatı 

Sanayi Devrimi ile başlayan ve 19. yüzyıldan sonra önemi daha da artan sanayi sektörünün dünyaya yayılması 
ile ilk sanayi bölgesi uygulamaları yapılmıştır. Dünyada ilk sanayi bölgesi örneği 1897’de İngiltere’nin 
Manchester kentinde görülmüştür. Sanayi bölgeleri ülkedeki sanayileşmeyi hızlandırıp, bölgeye iş gücü 
sağlayarak istihdam gücüne katkı sağlar. Sanayi bölgelerinde işletmeler benzer alanlarda faaliyet gösterdikleri 
için hem iş birliği hem de rekabet söz konusudur. Rekabet; kalite ve verimliliği arttırarak küçük işletmelerin 
büyümesine katkı sağlamaktadır. Sanayi bölgeleri işletmelere, ortak emek havuzundan yararlanma, iş birliği 
ile ham madde alımlarını toplu yaparak taşıma maliyetlerini düşürme, coğrafi yakınlıktan dolayı bilgi 
alışverişinin hızlı olması, yatay ve dikey olarak ihtisaslaşma başta olmak üzere çok sayıda fayda sağlamaktadır 
(Cansız, 2010: 16–18). 
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Türkiye’de ilk av tüfeği imalatının yapıldığı yer Huğlu bölgesidir. Bölge, coğrafi koşulları nedeniyle tarım ve 
hayvancılık için elverişli olmadığından 1950’li yıllarda ilerleme gösteren tüfek üretimi, çevre bölgelere de 
istihdam olanağı sunmuştur. 1962 yılına kadar bireysel devam eden tüfek imalatı, 16 Kasım 1962 yılında 165 
üye ile Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’nin kurulmasıyla kurumsal bir çatı altında toplanmıştır (Yalçın, 2016; 
Çalışkan ve Manav, 2014). Günümüzde Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi 548 üye ve 387 çalışanı ile ürettiği 
tüfeklerin %80’ini başta ABD olmak üzere 54 ülkeye ihraç etmektedir. Huğlu av tüfekleri kooperatifinde imal 
edilen Renova adlı av tüfeği, Guiness rekorlar kitabına girmeyi başarmıştır (Yaşar, 2019). Huğlu’da başlayan 
av tüfeği üretimi, çevresindeki Üzümlü halkını da silah üretimine yönlendirmiştir. Üzümlü ve Huğlu av tüfeği 
üzerine doğal bir kümelenme oluşturmuşlardır. Bölgede sektöre nitelikli eleman yetiştirmek için 1994’te 
kurulan Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu ve makine teknolojisi alanında ihtisaslaşmış eğitim 
veren tek tematik meslek lisesi statüsünde yer alan Beyşehir Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Lisede av tüfeği ve parça üretimi yapan işletmelerle protokoller imzalanmış, 
sektörün ihtiyaçlarına yönelik alanlarda eğitimler verilerek, sektörün nitelikli eleman ihtiyacı karşılanmaya 
başlanmıştır. 

1.2. Sosyal Ağ Analizi (SAA) 

1736 yılında Könisgberg köprüleri problemiyle ortaya çıkan ağ bilimi; fizik, matematik ve istatistik başta 
olmak üzere diğer bilim alanlarının katkılarıyla ilerlemiş, internet teknolojileri ve devamında sosyal ağların 
yaygınlaşmasıyla günümüzdeki popülaritesine ulaşmıştır. Ağ kavramı varlıklar ve varlıklar arası bağlardan 
oluşur. Ağları tanımlamak için bir varlığa odaklanmak yerine öncelikle genel resme bakıp ağın odağının 
belirlenmesi gerekmektedir. SAA, insanlar arası fikirler, sosyal roller, iş birliği, arkadaşlık, meslektaşlık gibi 
herhangi bir sosyal varlık grubu arasındaki karmaşık olan ilişkilerin oluşturduğu sosyal ağ yapılarının 
çözümlenmesinde, hesaplanmasında ve tahmin edilmesinde kullanılır. Ağ içerisindeki karmaşık bağların 
çözümlenebilmesi ve lider aktör ya da işletmeye ulaşılabilmesi için matematiksel gösterimlere ve 
görselleştirmelere ihtiyaç duyulmuştur. Ağ yapılarındaki birim ya da bireylerin her birine düğüm ve birbiri 
ile olan ilişkisine de “bağlantı’’ denir (Delil, 2013; Gülpınar Demirci, 2020).                                                  

Ağ yapılarının analiz edilmesini ve yorumlanmasını kolaylaştırmak için bazı matematiksel kavramlar 
geliştirilmiştir. Bu kavramlardan en sık kullanılan yoğunluk (density) ve merkezilik (centrality) kavramları şu 
şekilde özetlenebilir:  

Yoğunluk: Yoğunluk ağdaki mevcut bağlantı sayısının olası bağlantı sayısına oranıdır (Gürsakal, 2009: 78). 

Merkezilik: Merkezilik, ‘’bir ağ içerisindeki düğümün sahip olduğu bağlantılardan dolayı kazandığı 
önemlilik derecesi’’ olarak tanımlanabilir. Bir düğümün, ağ içerisinde ne düzeyde merkezi bir konumda 
bulunduğunun bir ölçüsüdür. Sosyal hayattaki popülerlik kavramı da merkezilik durumuna karşılık 
gelmektedir. Derece (degree), arasındalık (betweenness) ve yakınlık (closeness) olmak üzere üç tür merkezilik 
ölçüsü hesaplanmaktadır.  

Derece Merkeziliği: Derece merkeziliği bir düğümün diğer düğümlerle olan doğrudan bağlantı sayısı ile ifade 
edilir. Derece merkezilik özelliği olan bir düğümün, diğer üyelere göre potansiyel avantajları olan, ağdaki en 
aktif kişi olduğu söylenebilir (Delil, 2013; Gülpınar Demirci, 2020). 

Arasındalık Merkeziliği: Arasındalık merkeziliği bir ağ içerisindeki tüm düğümlerin arasında var olan en kısa 
yolların sayısı ile hesaplanır. Arasındalık merkeziliği en fazla olan aktör, ağ üzerindeki en güçlü ve en iyi 
pozisyonun sahibidir ve ağdaki iki ya da daha fazla grubu birbirine bağlayan, aracı aktördür. Arasındalık 
ağda yayılmak için önemli bir kavramdır (Delil, 2013; Gülpınar Demirci, 2020). 

Yakınlık Merkeziliği: Bir düğümün diğer düğümlere ne kadar yakın olduğunu gösterir. Yakınlık merkeziliği 
yüksek bir aktör, diğer aktörlere erişimde merkeze yakın olduğu için en kısa yollara sahiptir. Üyeler lider olan 
üyeye ne kadar yakınsa yakınlık merkeziliği değeri o kadar yüksek olmaktadır. Yakınlık merkeziliği yüksek 
olan aktörler diğer üyelere en hızlı şekilde ulaşabilir, diğer üyelerin en yakınında yer alır ve ağ üzerinde olup 
bitenlerden en hızlı şekilde haberdar olabilir (Delil, 2013; Gülpınar Demirci, 2020). 
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2. Kavramsal Çerçeve 

Literatürde hem bir sanayi bölgesinin/ sektörün genel özellikleri, ticari potansiyeli, sektörel sorunlar ve çözüm 
önerilerinin içerildiği hem de SAA ile sektörel ağ analizinin yapıldığı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Buna 
rağmen konuyla ilişkili ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmalar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Literatür Özeti 
Kaynak Araştırmanın Amacı ve Yöntemi Araştırmanın Bulguları ve Sonuçları  
Çilingirtürk, 
(2020) 

Küçükçekmece’de faaliyet gösteren küçük-
orta ölçekli işletmeler ile sanayi 
kuruluşlarına ait genel durum ve gelecek 
beklentilerinin analizi yapılmıştır. 2514 
ticaret, küçük sanayi ve sanayi işletmesi ile 
anket görüşmesi yapılmış, elde edilen 
verilerle sektörel ağ analizi uygulanmıştır. 

Kentsel dönüşüm sürecini ön görüp, dönüşümün 
kontrolünü istenen yönde sağlayabilmek için sosyal 
ağ analizi verileri ile sektördeki kurumların ilişkileri 
sonucunda ilçedeki sanayi ve ticaret ağı elde 
edilmiştir. Analiz sonucunda bölgedeki lider 
işletmeler tespit edilmiştir. 

Rojas, Solis ve 
Zhu (2018) 

Çalışmada, firmalar ve devlet destekli 
kurumlar (DDK) arasındaki iki taraflı ağ 
yapısı incelenmiştir. Firmaların Ar-Ge 
çalışmalarıyla bağlantılı olarak, firma 
yenilikçiliği üzerindeki etkilerini incelemek 
için SAA tekniklerinden yararlanılmıştır. 
Daha sonra bu iş birliği ağlarının etkileri, 
sektör içi ve sektörler arası olmak üzere iki 
düzeyde karşılaştırılmıştır.    

Meksika'daki 420 imalat firmasını kapsayan 
çalışmada, hem firmalar ve DDK arasında hem de 
firmaların kendi aralarında oluşturdukları ağların 
yapısal özelliklerinin yenilikçilik üzerinde olumlu 
etkileri olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla firma-
DDK ağlarında yüksek merkezilik ve kümelenme 
katsayısına sahip firmaların, örgütsel faydalarında 
farklılıklar olmasına rağmen, her ikisinin de üstün 
yenilikçilik sergilediği görülmüştür.  
 

Basole R.C. 
(2016) 

Çalışmada küresel elektronik 
endüstrisindeki şirketler arası iş birliği 
ağlarının topolojik özellikleri incelenmiştir.  

Çalışmada; yüksek performanslı firmaların iş birliği 
düzeyinin daha güçlü olduğu ve bu firmaların, az 
sayıda firma ile doğrudan ilişki kurduğu tespit 
edilmiştir.  Yüksek performanslı firmalarla iş birliği 
yapmak isteyen firmaların; sözleşmeye dayalı ve kısa 
vadeli ilişkilerden kaçınıp, uzun vadeli ve ilişkisel 
gücü arttırmaya yönelik çalışmalara odaklanması 
önerilmiştir. Diğer taraftan firmaların, ortakların 
kapasite ve yeteneklerinden yararlanabilleri için iş 
birliği ağlarını sürekli olarak taramaları 
önerilmekedir.   

Yalçın (2016) Huğlu bölgesinin tüm ayrıntılarıyla 
tanınması, kaynak ve olanaklarının daha 
gerçekçi tespiti ve kalkınma açısından daha 
iyi planlamaların yapılması amaçlanmış, 
SWOT analizi ile desteklenmiştir. 

2016 yılında Türkiye av tüfeği üretiminin %70’inin 
bölgede üretildiği ve dünyaca ünlü marka uzmanı 
Simon Anholt’un yazdığı kitapta dünyada büyüyen 
işletmelere Huğlu’yu örnek göstermesine ve basın 
toplantısında Türkiye’den tanınmış en ünlü üç 
işletme sorusuna Huğlu’yu da katmasına yer 
verilmiştir. Bölgenin eksiklikleri tespit edilip 
çözümlemeleri yapılmıştır. Son kısmında Huğlu’da 
uygulanabilecek proje önerilerine yer verilmiştir. 

Rasskazov,  
Rubtcova ve  
Derugin (2016) 

Rusya’daki küçük işletmelere sosyal ağ 
analizinin uygulanmıştır. 

Rusya’daki sektörel ağlar bulunmuş ve bu nicel 
göstergelerden yola çıkılarak işletmelerin fırsatları 
değerlendirilmiştir.  

Müderrisoğlu 
ve Gezici 
Korten  (2015) 

Çalışmanın amacı mekânsal yakınlığın 
aktörler arası ilişkilere etkisinin 
ölçülmesidir. Bu doğrultuda 57 işletme ile 
anket görüşmesi yapılmıştır. 

İstanbul Dudullu bölgesinde gerçekleştirilen 
çalışmada mobilya kümelenmesi incelenmiş ve 
mekânsal yakınlığın kümelenmeyi geliştirildiği 
doğrulanmıştır. 

Manav ve 
Çalışkan (2014) 

Çalışmada Huğlu silah sanayisinin tarihsel 
gelişimi ve bu gelişmelerde etkili olan 
coğrafi faktörlerin açıklanması amaçlanmış 
ve bu doğrultuda 10 işletme ile yüz yüze 
anket görüşmesi ardından SWOT analizi 
yapılmıştır. 

SWOT analizi sonucunda gerekli destekle bölgenin 
savunma sanayisine üretime geçilebileceği sonucuna 
ulaşılmıştır. 
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Delil (2013) TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) bölgesindeki 
işletmelerin iş birliği düzeylerinin tespiti 
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 480 
işletme ile anket görüşmesi ardından ağ 
analizi yapılmıştır. 

Sektörler arası ağın elde edildiği çalışmada, iki ili 
birbirine bağlayan tek kurumun Kalkınma Ajansı 
olduğu belirtilmiştir. Ağ analizi sonucunda iki 
bölgenin de kendi içerisinde iş birliği içinde 
oldukları sonucuna varılmıştır. 

Bakan ve 
Doğan  (2012) 

Endüstrilerin rekabet gücü incelenmiştir. 
Çalışma da Porter’ın Elmas Modeli 
kullanılmış ve 278 işletme ile anket 
görüşmesi yapılmıştır.  
 

Kahramanmaraş’ta önde gelen dört rekabetçi sektöre 
anket uygulanmış ve rekabetçiliği; talep, devlet ve 
faktör koşullarının en fazla etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Mevlana 
Kalkınma 
Ajansı 
(MEVKA) 
(2012) 

Huğlu silah sektörünün sorunlarının tespiti 
ve çözüm önerilerine yer verilen çalışmada, 
hazır veriler ve bazı işletmelerin görüşleri 
sonucu Huğlu silah sektörünün analizi 
yapılmıştır. 

2012 yılı itibari ile sektörün dünya ihracatında 8 ülke 
içerisinde yer aldığı, başarısının giderek arttığı, bu 
doğrultuda tespit edilen eksikliklerin eğitimlerle ve 
devlet desteği ile sağlanmasıyla dünya pazarında 
rekabet üstünlüğü sağlanabileceği rapor edilmiştir. 

Çetin ve Kara 
(2008) 

OSB bölgelerinin bölgesel kalkınmadaki 
etkilerine bakılan çalışmada 30 işletme ile 
anket görüşmesi yapılmıştır. 

Çalışma sonucunda Isparta OBS bölgesinin 
kalkınmadaki fonksiyonunun etkin şekilde 
değerlendirilemediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Koçak ve 
Edwards (2005) 

Av tüfeği sektöründe iş birliği yapan 
işletmelerle ve bağımsız işletmelerle anket 
çalışması yapılmıştır.  

Huğlu’nun kümelenip iş birliği yapmasının yeni işler 
yaratıp refahı arttıracağı ve iş birliği yapan küçük 
işletmelerin bağımsız işletmelerden daha fazla başarı 
ve büyüme elde edeceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 1’de gösterildiği gibi, Huğlu-Üzümlü bölgesi incelenmiş, bölgenin analizi yapılarak önerilerde 
bulunulmuş, Mevlana Kalkınma Ajansı başta olmak üzere bir takım kurumlar da bölgenin katma değerinin 
arttırılması üzerine çalışmalar yürütmüştür. Diğer çalışmalardan farklı olarak bu araştırmada, büyük ölçekli 
işletmelerin yanında küçük ölçekli işletmelerin yetkilileri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak, anket yoluyla 
birincil veriler elde edilmiştir.  Diğer taraftan sektörel değerlendirmeye ek olarak, bölgesel iş birliği ve ticari 
ağlar da analiz edilmiştir.  

3. Yöntem  

3.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada amaca ulaşılabilmesi için ilişkisel tarama modelinden ve nitel araştırma yöntemlerinden yarı 
yapılandırılmış görüşmeden faydalanılmıştır. 

3.2. Evren ve Örneklem  

Araştırma evrenini Beyşehir Ticaret Odası’na kayıtlı toplam 190 işletme oluşturmaktadır. Araştırmanın 
örneklemini ise, Beyşehir ilçesinde av tüfeği imalatı, av tüfeği parça imalatı ve diğer destekleyici ürünlerin 
imalatını yapan işletmelerden 100 tanesi oluşturmaktadır. Bu 100 işletme SAA uygun olması açısından 
‘’kartopu örneklemesi’’ ile belirlenmiştir. Kartopu örneklemesinde sektördeki bir işletmeyle görüşüldükten 
sonra, görüşülen işletmenin bağlantıya sahip olduğu diğer işletmeler örnekleme dahil edilir (Gülpınar, 2013: 
339).  

3.3. Veri Toplama Araçları  

Araştırmanın amacına yönelik olarak hazırlanan anket, Delil (2013) tarafından yürütülen ‘’TRC2 (Diyarbakır-
Şanlıurfa) Bölgesi Kurumlar Arası İş Birliği Ağ Analizi’’ çalışmasında kullanılan anketten uyarlanmış, 
bölgenin kendine özgü yapısı ve problemleri ile yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler ile anket sektöre 
uygun hale getirilmiş, Aksaray Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’nun 2020/03-20 protokol 
numarası ile onay alınmıştır. Veriler bu anket aracılığıyla Ocak – Mart 2020 tarihleri arasında yürütülen yüz 
yüze görüşmeler ile elde edilmiştir. 

3.4. Verilerin Analizi 

Anket 33 sorudan oluşmaktadır. 25 soru işletmelerin genel bilgilerinden; kalan 7 soru ise bölgenin ve kurumun 
ortaklık ve iş birliği düzeyi ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Son soru ise işletmelerin en fazla iletişim 
içerisinde oldukları işletmelerin bilgilerinden oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak 
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sektörün eksiklikleri ve bu eksikliklerin giderilebilmesi için yapılması gerekenler tartışılmıştır. Araştırmada 
karma yöntem kullanılmış, böylece hem nicel hem nitel tekniklere birlikte yer verilmiştir. SAA için Pajek 
programı kullanılmıştır. Çok değişkenli istatistiksel teknikler SPSS programı aracılığıyla uygulanmıştır. 

Araştırmada örneklem sayısı, araştırma evreninin yaklaşık yüzde 55’ini oluşturmaktadır. Bu, küçük ölçekli 
işletmelerin durumlarının da dikkate alınması açısından önem taşır. Diğer taraftan, yarı yapılandırılmış 
görüşme tekniğinin kullanılmış olması, araştırma bulgularının hipotezlerle sınırlandırılmaması ve gerekli 
yorum ve önerilerin de dahil edilmesiyle araştırma bulgularını derinleştirmesine olanak tanımıştır.    Bölgede 
özellikle yan sanayi ürünlerinin üretimini yapan işletmelere ulaşılamamış olması sonuçları genellemede 
sınırlayıcı faktör olarak görülmektedir. Av tüfeği üretiminin Türkiye genelinde %75’inin bölgeden sağlanıyor 
olması, kalan %25’lik kısmının ise araştırma dışı bırakılmış olması da araştırmanın kısıtlarındandır.  

Literatürde sektörler arası veya sektör içindeki firmaların ağ analizi yapıldığında, yoğunluk ve merkezilik 
ölçüleri arasında önemli farklılık tespit edilmiştir (Çilingirtürk, 2020; Delil, 2013). Araştırmada Huğlu-Üzümlü 
av tüfeği sanayisinde yer alan firmaların merkezilik ölçüleri karşılaştırılarak, literatüre katkı sağlanması 
hedeflenmiştir. Buna ek olarak firmalar; bulunduğu bölge, alt sektörleri, ihracat durumu, hedef pazarları, 
yurtdışı fuarlara katılım, işgücü ve iş birliği düzeyi açısından da karşılaştırılmıştır.  

Araştırmanın hipotezleri şu şekildedir: 

H1: Bölgeler ve alt sektörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır. 
H2: Alt sektörler ve ihracat arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır. 
H3: Alt sektörler ve hedef pazarlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır. 
H4: Alt sektörler ve işgücü arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır. 
H5: Alt sektörler ve yurtdışı fuarlara katılım arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır. 
H6: Alt sektörler ve iş birliği düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır.  
H7: Firmaların tüm derece merkezilikleri farklılaşmaktadır. 
H8: Firmaların yakınlık merkezilikleri farklılaşmaktadır.  
H9: Firmaların arasındalık merkezilikleri farklılaşmaktadır.  

4. Bulgular 

Araştırmadan elde edilen bulgular, üç bölüm halinde özetlenmiştir. Öncelikle anket verileri doğrultusunda 
elde edilen işletmelerin genel özellikleri, kurumun ve bölgenin ortaklık ve iş birliği düzeyi değerlendirmeleri 
ve iş birliği önündeki engeller sözel olarak ifade edilmiştir. Ardından işletmeler arası iş birliğini gösteren 
sosyal ağ gösterilmiş ve işletmeler arasındaki güçlü aktörler sosyal ağ merkezilik ölçüleri yardımı ile elde 
edilmiştir. Son olarak anket verileri ve yarı yapılandırılmış görüşme neticesinde elde edilen bilgiler birlikte 
sunulmuştur.  

4.1. İşletmelerin Genel Özellikleri ve Sektör İçi İş Birliği Değerlendirmelerine İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında 100 işletme bulunduğu için, işletme sayısı ile yüzdelik oran eşittir. Özel üretim 
önündeki engel ile işletmenin yapacağı yatırımın önündeki engel maddelerinde birden fazla seçeneğin 
işaretlenmesine olanak tanındığından bu maddelerde işletme sayısı, yüzdelik orana eşit değildir ve bu 
maddelerin yorumlanmasında işletme sayılarına ve seçenek sıralamalarına odaklanılmıştır. Anket verileri 
içerisinde cevabı belirtilmemiş yanıtlar da bulunmaktadır.  

100 işletmenin Huğlu (35), Üzümlü (30) ve Beyşehir (35) arasında yaklaşık eşit olarak dağıldıkları 
görülmektedir. Sektör bazında bakıldığında işletmelerin yüzde 54’ü av tüfeği imal etmekte, yüzde 33’ü parça 
imal etmekte, yüzde 13’ü de diğer destekleyici kuruluşlarda yer almaktadır. Kuruluş tarihi açısından; 
işletmelerin yüzde 22’si 1997’den önce, yüzde 21’i 1997 ile 2006 arasında, yüzde 35’i 2007 ile 2015 arasında, 
yüzde 20’si ise 2015’ten sonra kurulmuştur. İşletmelerin yüzde 58’i hem pazarlama hem AR-GE departmanına 
sahiptir. İşletmelerin yüzde 33’ü 5 ve altında, yüzde 34’ü 6 ile 14 arasında, yüzde 5’i 15 ile 21 arasında, yüzde 
24’ü ise 21’den daha fazla iş gücüne sahiptir. Savunma sanayisine işletmelerin yüzde 30’u üretim yapmaktadır. 
İşletmelerden yüzde 25’i 5 bin altında, yüzde 32’si 5 bin ile 25 bin arasında, yüzde 15’i yaklaşık 25 bin ile 50 
bin arasında ve yüzde 15’i ise 50 bin adetten fazla yıllık üretim yapmaktadır. İşletmelerden yüzde 69’u özel 
üretim yaptığını belirtirken, özel üretim önündeki en büyük engel olarak 54 işletme maliyet düzeyinin yüksek 
olmasını göstermiş, bunu talep yetersizliği (47) ve eğitimli eleman sayısının yetersizliği (31), kar marjının 
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düşüklüğü (30) ve fabrikasyon üretime geçilmesi (26) takip etmiştir. İşletmelerin yüzde 65’i ihracat yapmakta 
ve yüzde 63’ü dış pazarı, yüzde 27’si iç pazarları, yüzde 10’u iç ve dış pazarları hedeflemektedir. İşletmenin 
yapacağı yatırımlar önündeki temel engeli; 66 işletme KDV-ÖTV düzeyinin yüksekliği olarak belirtmiştir. 
Bunu sırasıyla; döviz kurundaki dalgalanma (51), kalifiye iş gücü yetersizliği (29) ve talep yetersizliği (20) 
takip etmektedir. Geçtiğimiz yıla kıyasla işletmelerin yüzde 40’ı üretim miktarının arttığını, yüzde 39’u sipariş 
miktarının arttığını, yüzde 38’i rekabet gücünün arttığını ve yüzde 76’sı birim maliyetin arttığını 
belirtmektedir.  Gelecek yıla ilişkin olarak da işletmelerin yüzde 66’sı birim maliyet beklentisinin arttığını ve 
yüzde 35’i karlılık düzeyinin artmasını beklemektedir. İşletmelerin yüzde 35’i bölgedeki iş birliğinin normal 
düzeyde, yüzde 27’si iyi düzeyde, yüzde 13’ü çok iyi düzeyde ve yüzde 12’si yetersiz düzeyde olduğunu 
düşünmektedir. Kurumlar arası iş birliğinin önündeki engeller ise sırasıyla; finansal kaynakların kısıtlı olması 
(%23), kişisel çıkarların kurumsal vizyonun önüne geçmesi (%22), temel düşünce ayrılıkları (%22), rekabet 
ortamı (%15) ve kurumlar arası güvensizlik (%8) olarak sıralanabilir. İşletmelerin yüzde 34’ü kurumlarının 
başka firmalarla iş birliği durumunun iyi düzeyde, yüzde 31’i normal düzeyde, yüzde 20’si çok iyi düzeyde 
ve yüzde 1’i yetersiz düzeyde olduğunu düşünmektedir. Yüzde 1 işletme ise başka kurumlarla iş birliğinin 
olmadığını belirtmiştir. İş birliğini geliştirmek için işletmelerin önerileri ise şu şekilde sıralanabilir: Ortak proje 
sayısının arttırılması için toplantıların düzenlenmesi (%38), kurumsal iş birliğinden sorumlu personelin 
görevlendirilmesi (%19), ilgili kuruluşların görevlendirilmesi (%15), iş birliği konulu bilgilendirmelerin 
yapılması (%10) ve ortaklığın zorunlu olduğu destek programlarının yapılması (%7). Diğer taraftan 
işletmelerin yüzde 29’u bölgenin ortaklık ve iş birliği kültürünün Konya geneline göre daha iyi düzeyde 
olduğunu, yüzde 22’si ise çok iyi düzeyde olduğunu düşünürken, yüzde 23’ü fikri olmadığını, yüzde 15’i aynı 
düzeyde olduğunu, yüzde 8’i ise çok kötü düzeyde olduğunu düşünmektedir. İşletmelerin yüzde 31’i Huğlu 
ve Üzümlü arasındaki ortaklık ve iş birliği kültürünün normal düzeyde, yüzde 26’sı yetersiz düzeyde, yüzde 
14’ü iyi düzeyde, yüzde %13’ü çok iyi düzeyde, yüzde 13’ü ise hiç bulunmamakta olduğuna işaret etmektedir. 
Mekansal büyüklüklerine göre değerlendirildiğinde; işletmelerin yüzde 27’si 150-499 m² arasında, yüzde 24’ü 
150 m² den az, yüzde 25’i 500 ile 1000 m² arasında, yüzde 24’ü ise 1000 m² den fazla büyüklüğe sahiptir. 
İşletmelerin yüzde 35’i 6 ile 15 arasında farklı ürün ürettiğini belirtirken, yüzde 26’sı 5 ve daha az, yüzde 12’si 
16 ile 24 arasında, yüzde 20’si 24’den fazla farklı ürün ürettiğini belirtmiştir. Diğer taraftan işletmelerin yüzde 
31’i üretimde kullanılan ham madde ya da ara malını ithal etmektedir. İşletmelerden yüzde 49’u yurt dışında 
düzenlenen fuarlara katılmaktadırlar. Görüşülen işletmelerin işlerini büyütmek istedikleri ancak en büyük 
eksikliklerini sırasıyla; kalifiye iş gücü ve ara eleman yetersizliği (48 işletme), mekan darlığını (46 işletme) ve 
iş birliğinden yoksunluk (17 işletme) olarak gördükleri belirlenmiştir. Araştırmaya katılan işletmelerin 
istihdam rakamlarının sektörler bazında dağılımı incelendiğinde; av tüfeği imalatı yapan işletmelerde 1914, 
av tüfeği parça imalatı yapan işletmelerde 306, av tüfeği sektörünü destekleyici işletmelerde ise 102 kişinin 
istihdam edildiği görülmektedir. 

Tanımlayıcı istatistiklerin dışında araştırma kapsamında sektöre dair genel özellikler arasındaki ilişkiler de 
incelenmiştir. Buna göre Tablo 2’de bölgeler ve alt sektörler arasındaki ilişki (H1) yer almaktadır. 

Tablo 2. Bölgeler ve Alt Sektörler Arasındaki İlişki 

                    Bölge                                 
Alt sektör                      

Huğlu Üzümlü Beyşehir Ki-kare p 
N Yüzde N Yüzde N Yüzde 9,581 0,048* 

Av tüfeği imalatı 14 25,9 20 37,0 20 37,0 
Parça imalatı 15 45,5 5 15,2 13 39,4 
Diğer 6 50,0 5 41,7 1 8,3 

Ki-kare Bağımsızlık testi (Fisher düzeltmesi) * p≤0,05 

Tablo 2’ye göre bölgeler ve alt sektörler arasında anlamlı bir ilişki elde edilmiş (p≤0,05) ve H1 hipotezi kabul 
edilmiştir. Üzümlü ve Beyşehir bölgelerinde av tüfeği imalatı (%37) daha yüksekken, Huğlu bölgesi daha çok 
parça imalatına (%45,5) yoğunlaşmıştır. Tablodaki diğer önemli bilgi ise Üzümlü bölgesinde parça ve diğer 
yan sanayi ürünlerinin üretiminin çok düşük olmasıdır. Tablo 3’te alt sektörler ve işletmelerin ihracat yapma 
durumları arasındaki ilişki (H2) bilgisine yer verilmiştir.  

 



V. Gülpınar Demirci – F. Dikkaya 13/1 (2021) 252-266 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 259 

Tablo 3. Alt Sektörler ve İhracat İlişkisi 

                İhracat                                       
Alt sektör                 

Evet Hayır Ki-kare p 
N Yüzde N Yüzde 40,242 0,001* 

Av tüfeği imalatı 50 92,6 4 7,4 
Parça imalatı 13 39,4 20 60,6 
Diğer 2 16,7 10 83,3 

Ki-kare Bağımsızlık testi (Fisher düzeltmesi) * p≤0,05 

Tablo 3’te görüldüğü gibi alt sektörlere göre ihracat durumu anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (p≤0,05) ve 
H2 hipotezi kabul edilmiştir. Av tüfeği imal eden işletmelerin büyük çoğunluğunun (%92,6) ihracat yaptıkları 
görülürken, bu oran parça imalatı yapan işletmelerde yüzde 39,4 ve diğer işletmelerde 16,7 olarak 
gerçekleşmiştir. Tablo 4’te alt sektörler ve hedef pazar arasındaki ilişki (H3) gösterilmektedir. 

Tablo 4. Alt Sektörler ve Hedef Pazar İlişkisi 

            Hedef Pazar                     
Alt sektör       

İç pazar Dış pazar İç ve dış pazar Ki-kare p 
N Yüzde N Yüzde N Yüzde 42,357 0,001* 

Av tüfeği imalatı 1 1,9 48 88,9 5 9,3 
Parça imalatı 17 51,5 13 39,4 3 9,1 
Diğer 99 69,2 2 15,4 2 15,4 

Ki-kare Bağımsızlık testi (Fisher düzeltmesi) * p≤0,05 

Tablo 4’e göre alt sektörler hedefledikleri pazar açısından anlamlı farklılık göstermektedir (p≤0,05) ve H3 
kabul edilmiştir. Av tüfeği alt sektörünün daha çok (%88,9) dış pazara yönelik üretim yaptığı görülmektedir. 
Bu bilgi ihracat oranlarıyla da desteklenmektedir. Parça imalatı yapan işletmeler ise daha çok (%51,5) iç pazarı 
hedeflemektedir. Burada hem iç hem de dış pazarı hedefleyen işletmelerin sayısının az olması dikkat 
çekmektedir. Tablo 5’te ise alt sektörler ve iş gücü dağılımları arasındaki ilişki (H4) yer almaktadır. 

Tablo 5. Alt Sektörler ve İş Gücü İlişkisi 

               İş gücü 
 
Alt sektör 

5 ve altı 6-14 15-21 21 ve üzeri Ki-kare p 
N Yüzde N Yüzde N Yüzde N Yüzde 23,263 0,001* 

Av tüfeği imalatı 9 17,0 20 37,7 5 9,4 19 35,8 
Parça imalatı 15 48,4 12 38,7 - - 4 12,9 
Diğer 9 75,0 2 16,7 - - 1 8,3 

Ki-kare Bağımsızlık testi (Fisher düzeltmesi) * p≤0,05 

Tablo 5’e göre alt sektörler ile iş gücü sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır (p≤0,05) ve H4 kabul edilmiştir. 
Av tüfeği imal eden işletmelerin, parça imal edenlere ve diğer destekleyici kuruluşlara oranla (%35.8) daha 
fazla iş gücüne sahip olduğu görülmektedir. Tablo 6’da alt sektörler ve yurtdışı fuarlara katılım arasındaki 
ilişki (H5) görülmektedir.  

Tablo 6. Alt Sektörler ve Yurtdışı Fuarlara Katılım İlişkisi 

                    Fuar                 
Alt sektör 

Evet Hayır Ki-kare p 
N Yüzde N Yüzde 38,357 0,001* 

Av tüfeği imalatı 42 77,8 12 22,2 
Parça imalatı 6 18,2 27 81,8 
Diğer 1 8,3 11 91,7 

Ki-kare Bağımsızlık testi (Fisher düzeltmesi) * p≤0,05 

Tablo 6’ya göre alt sektörler ile yurtdışı fuarlara katılım arasında anlamlı bir ilişki vardır (p≤0,05) ve H5 kabul 
edilmiştir. Av tüfeği imal eden işletmelerin yurt dışında düzenlenen fuarlara %77,8, parça imalatı yapanlar 
%18,2 ve diğer destekleyici kuruluşlar ise %8,3 ile katılım göstermektedir. Parça imalatı yapan çoğu işletme 
ev altı atölyesi şeklinde dizayn edildikleri için bu sonuç normal görülmektedir. Tablo 7’de ise alt sektörler ve 
iş birliği düzeyi arasındaki ilişki (H6) görülmektedir.  
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Tablo 7. Alt Sektörler ve İş Birliği İlişkisi 

              İş birliği 
Alt sektör 

Az Normal İyi Çok iyi Ki-kare p 
N Yüzde N Yüzde N Yüzde N Yüzde 3,452 0,750 

Av tüfeği imalatı 8 17,4 19 41,3 14 30,4 5 10,9 
Parça imalatı 2 6,7 13 43,3 9 30 6 20 
Diğer 2 18,2 3 27,3 4 36,4 2 18,2 

Ki-kare Bağımsızlık testi (Fisher düzeltmesi) * p≤0,05 

Tablo 7’ye göre alt sektörler ile iş birliği düzeyi arasında anlamlı bir ilişki yoktur (p>0,05) ve H6 reddedilmiştir. 

4.2. Sosyal Ağ Analizine İlişkin Bulgular 

İşletmeler arası iş birliğini gösteren ağın oluşturulabilmesi ve işletmeler arası bağlantıların elde edilebilmesi 
için, işletmelerin en fazla iş birliği içerisinde olduğu işletmelerden varsa beş tanesini yazması ve iş birliği 
derecesini az (1), orta (2) ve çok (3) olarak belirtmesi istenmiştir. Elde edilen ağ Şekil 1’de gösterilmektedir.  

 
Şekil 1. Ağırlıksız İş Birliği Ağı 

Şekilde 100’den fazla işletme görünmektedir. Bunun nedeni araştırmaya dahil edilen işletmelerin iş birliği 
yaptığı bazı firmaların araştırma kapsamı dışında tutulmasıdır. Dolayısıyla bu firmalarda gelen bağlantılar 
mevcutken, giden bağlantılar mevcut değildir. Diğer bir deyişle ağın dışında kalan bu firmalarla iş birliği 
yapan işletmeler görünmekte, ancak bu işletmelerin hangi işletmelerle iş birliği yaptığı görünmemektedir. 
Araştırma kapsamına alınmayan ancak, işletmelerin iş birliği yapmaları dolayısıyla ağda yer alan bu 
firmaların, ağın merkezinin dışında kümelendikleri ve sadece gelen bağlantıları olduğu görülmektedir. 
Araştırma kapsamındaki 100 işletmenin ise hem iş birliği yaptığı hem de kendileriyle iş birliği yapan işletmeler 
görülmektedir.  Şekil 1’de görüldüğü gibi bazı işletmelerin en fazla iş birliği yapılan işletmeler oldukları 
dolayısıyla merkezi konumda bulundukları, bazı işletmelerin ise daha zayıf bağlantılara sahip olduğu 
görülmektedir. Şekil 2’de ise iş birliğinin derecesini (yoğunluğunu) de gösteren ağırlıklı ağ yer almaktadır.  
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Şekil 2. Ağırlıklı İş Birliği Ağı 

Şekil 2’de Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’nin (Kooperatif) ve Akdaş Makine Silah Sanayi’nin (Akdaş) ağda 
daha yoğun iş birliğine sahip oldukları görülmektedir. Şekil, bölgenin savunma sanayisi için üretime geçmesi 
ile ilgili olarak incelenebilir. Bu doğrultuda Huğlu bölgesinde Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, Akdaş Makine 
Silah Sanayi ve Akus Silah Sanayi ile Üzümlü bölgesinden Derya Silah Sanayi, Aselsan Konya Silah 
Sistemlerinden ortaklık payı almış olmaları önemli bir gelişmedir ve ağdaki yoğun bağlantıların sebebi olarak 
açıklanabilir. Ağın yoğunluğu ise 0,0205 olarak elde edilmiştir. Ağların yoğunluğu farklı ağları karşılaştırmak 
için kullanılır (Gürsakal, 2009: 325). Sonuç bölümünde ağın yoğunluğu farklı çalışmalardaki ağlar ile 
karşılaştırılmıştır.  

Şekil 2, sektör içerisindeki işletmelerin bağlantılarını ve bu bağlantıların gücünü göstermekte, ancak sadece 
görsel kolaylık sağlamaktadır. Ağın analizi için merkezilik ölçülerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Tablo 8’de 
derece merkezilikleri gösterilmiştir. Girdi derecesi diğer işletmelerin mevcut işletme ile yapılan iş birliğini 
gösterirken, çıktı derecesi işletmenin iş birliği yaptığı işletmeleri göstermektedir. Tüm derece merkeziliği ise 
girdi derecesi ve çıktı derecesinin toplamıdır. 

Tablo 8. Sosyal Ağ Derece Merkezilikleri 

İşletme Adı Girdi Derece 
Merkeziliği 

Çıktı Derece 
Merkeziliği 

Toplam 
Derece 

Merkeziliği 
Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi 28 5 33 
Akdaş Makine Silah Ltd. Şti. 21 5 26 
Yüztek Yüzey Teknolojisi 17 5 22 
Büyük Huğlu Av Malz. San. Tic. Ltd. Şti. 16 5 21 
Kral Av Sanayi Müt.Tıbbi Malz. San. ve Tic. Şti. 14 5 19 
Seçkin Savunma Silah İthalat İhracat San. 14 3 17 
Derya Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 13 4 17 
Niksan Makine Savunma San. Tic. Ltd.Şti. 13 3 16 
Paşa Çelik San. Tic. Ltd. Şti. 11 4 15 
Famak Otomat 10 4 14 

Tablo 6’da 100 işletme içerisinden derece merkezilikleri en yüksek ilk 10 işletme gösterilmektedir. Tabloya 
göre toplam derece merkeziliği en yüksek üç işletme; Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, Akdaş Makine Silah 
Sanayi ve Yüztek Yüzey Teknolojileri olduğu görülmüştür.  

Araştırma kapsamında, derece merkeziliğinin yanı sıra yakınlık ve arasındalık merkezilikleri de incelenmiştir. 
Tablo 9’da yakınlık merkezilikleri gösterilmektedir.  
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Tablo 9. Sosyal Ağ Yakınlık Merkezilikleri 

İşletme Adı Yakınlık Merkeziliği 
Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi 0,454 
Büyük Huğlu Av Malz. San. Tic. Ltd. Şti. 0,429 
Paşa Çelik San. Tic. Ltd. Şti. 0,412 
Niksan Makine Savunma San. Tic. Ltd.Şti. 0,411 
Akdaş Makine Silah Ltd. Şti. 0,407 
Yüztek Yüzey Teknolojisi 0,406 
Özerbaş Makine Silah Ot. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 0,395 
Üzümlü Isıl İşlem Merkezi  0,395 
Seçkin Savunma Silah İthalat İhracat San. 0,388 
Kral Av Sanayi Müt. Tıbbi Malz. San. ve Tic. Şti 0,385 
Derya Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 0,380 

Tablo 9’a göre yakınlık merkezilikleri en yüksek olan 3 işletme sırasıyla; Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, 
Büyük Huğlu Av Malzemeleri ve Paşa Çelik Sanayi olmuştur. Tablo 10’da ise arasındalık merkezilikleri 
gösterilmektedir. 

Tablo 10. Sosyal Ağ Arasındalık Merkezilikleri 

İşletme Adı Arasındalık Merkeziliği 
Yüztek Yüzey Teknolojisi 0,075 
Adler Silah Sanayi 0,068 
Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi 0,050 
Büyük Huğlu Av Malz. San. Tic. Ltd. Şti. 0,042 
Barak Silah İnşaat San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 0,040 
Üzümlü Isıl İşlem Merkezi  0,039 
Ceo Av Tüfeği İmalatı Arge San. Tic. A.Ş. 0,034 
Famak Otomat 0,033 
Akşahin Makine Sanayi 0,032 
Kral Av Sanayi Müt.Tıbbi Malz. San. ve Tic. Şti 0,031 

Tablo 10’a göre arasındalık merkeziliği en yüksek olan işletmeler sırasıyla Yüztek Yüzey Teknolojisi, Adler 
Silah Sanayi ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’dir.  

Araştırmaya katılan işletmelerin ağdaki konumlarının birbirlerinden ne derece farklılaştığı incelenmiştir. Bu 
amaçla, işletmelerin derece, yakınlık ve arasındalık merkezilikleri küçükten büyüğe sıralanmış ve iki gruba 
ayrılmıştır. İlk ve son grupların ortalamaları karşılaştırılmış, merkezilik ölçülerinin anlamlı düzeyde 
farklılaşıp farklılaşmadığı Tablo 11’de gösterilmiştir.  

Tablo 11. Merkezilik Ölçülerinin Karşılaştırılması 

Merkezilik İlk grup Son grup Z p 
Ortalama Sıra Ort. Ortalama Sıra Ort. 

Tüm derece merkeziliği 9,16 65,80 3,56 17,98 -7,772 0,001* 
Yakınlık merkeziliği 0,354 102,49 0,281 34,51 -10,059 0,001* 
Arasındalık merkeziliği 0,014 99,0 0,000 38,0 -9,896 0,001* 

Mann Whitney U Testi            *p<0,05 

Tablo 11’e göre işletmelerin tüm derece merkeziliği, yakınlık merkeziliği ve arasındalık merkezilikleri 
birbirlerinden anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Buna göre H7, H8 ve H9 hipotezleri desteklenmektedir. 
Ağda bazı işletmeler en etkili aktörler olarak yer alırken, bazı işletmeler ise ağın tamamen dışında 
kalmışlardır.  

4.3. Yarı Yapılandırılmış Görüşmeye İlişkin Bulgular 

Yarı yapılandırılmış görüşmede işletme yetkilileriyle hem anket soruları derinlemesine görüşülmüş, hem de 
anket sorularının dışında sektörde önemli gördükleri sorun, beklenti ve çözüm önerileri tartışılmıştır. 
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Huğlu bölgesinde 1962’de başlayan av tüfeği üretimine Üzümlü ve Beyşehir’de kısa sürede dahil olmuş ve 
günümüze kadar yeni işletmeler eklenerek üretim sahası genişlemiştir. Huğlu da bulunan kooperatif; 387 
çalışanı ile bölgede istihdamı en yüksek olan işletmedir ve üyeleri daha çok ev altı atölyelerinde parça imalatı 
ile fabrikayı destekler niteliktedir. Üzümlü ve Beyşehir’deki üretim merkezinin çokluğu ve parça imalatının 
azlığı ise üretim merkezlerinin gerekli tüm parçaları bünyelerinde üreterek, katma değerin işletme bünyesinde 
kalmasını hedeflenmesi ile açıklanmaktadır.  

Av tüfeği üretiminde isteğe göre binlerce farklı ürün üretilmektedir. Bazı işletmeler yurt dışından plastik ve 
yivli tüfek üretimi için namlu gibi ürünleri ithal etmekte, bunun dışındaki malzemeler yurtiçinden temin 
edilmektedir. Araştırmaya katılan işletmelerde toplam 2322 kişi istihdam edilmekte ve bunlardan 873’ü çevre 
köylerde ikamet etmektedir. Sektörün gelişmesi, köylerdeki iç göçün önüne geçebilme potansiyeli açısından 
da önemli görülmektedir. Araştırmada 69 işletme yetkilisi özel üretim yapıldığını, ancak özel üretim 
maliyetlerinin çok yüksek olmasını üretim önündeki en büyük engel olarak gördüklerini ifade etmiştir. 
Maliyetlerinin yanı sıra özel üretimde uzmanlaşmış eleman eksikliği de diğer bir sorun olarak görülmektedir. 
Diğer taraftan işletmelerin yaklaşık yarısı yurt dışında düzenlenen fuarlara katılım sağladıklarını ve 
maliyetlerin karşılanmasında devlet desteğinin önemini vurgulamışlardır. Yurt dışında düzenlenen fuarlarda 
çok sayıdaki ülkenin kıyafet başta olmak üzere, optik, bıçak, fişek ve diğer av aksesuarlarını da pazarladıkları 
ve talebin fazla olduğu fakat Türkiye’nin sadece av tüfeği segmentinde yer aldığı tespit edilmiştir (KOP vd., 
2019: 45-46). Bu alandaki yatırımların da arttırılması önerilmektedir. 63 işletme dış pazarları hedeflediğini 
belirtirken, ihracat önündeki en büyük engelin yasal prosedürler olduğu ifade edilmiştir. Parça üretimi ya da 
diğer destekleyici alanlarda hizmet veren işletmelerde ‘markalaşma’ en önemli problem olarak görülmektedir. 
İşletmeler büyümek istemekte, ancak kalifiye iş gücü ve ara eleman yetersizliği ile mekân darlığı en önemli 
engeller olarak görülmektedir.  

İşletme yetkililerinin dikkat çektiği diğer bir husus ise nitelikli iş gücündeki yoksunluktur. Bölgede iş gücü 
yetiştirilmesi için lise ve yüksek okul düzeyinde ilgili programlar yer almakta, ancak yüksek mühendislik ve 
el işçiliği alanlarındaki eksiklik devam etmektedir. Mekân darlığı ise bölgenin coğrafi yapısından dolayı diğer 
önemli bir sorun olarak görülmektedir.  

İşletmelerin yapacakları yatırımların önündeki en büyük engel vergi oranların yüksekliği olarak 
görülmektedir. Bölgede ki üreticilerin görüşüne göre; vergi oranları düşürülürse, herkes yasal düzenlemelere 
uygun olarak üretim yapacak ve devlet daha fazla vergi geliri toplayabilecektir (Konya Sanayi Odası, 2016: 
30). İşletmeler, döviz kurundaki yükselişlerden dolayı maliyetlerin arttığını belirtmiş olmalarına rağmen, 
ortalama olarak gelecek yıl için üretim miktarlarının ve karlarının artacağını öngören iyimser bir görüş ileri 
sürmüşlerdir.  

Diğer taraftan genel olarak bölgedeki ortaklık ve iş birliğinin normal düzeyde olduğu, iş birliği önündeki en 
büyük engelin finansal kaynakların kısıtlılığı olduğu ve iş birliğinin geliştirilmesi için ortak proje sayısının 
arttırılması amacıyla toplantıların düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Huğlu’da böyle bir yapılanmayı 
sağlamak amacıyla HUSİAD (Huğlu Sanayici ve İş insanları Derneği) kurulmuştur. Ayıca, genel olarak Konya 
geneline göre Huğlu-Üzümlü bölgesinde ortaklık ve iş birliği düzeyinin daha iyi olduğu belirtilmiştir. 
Huğlu’da işçilik ön planda iken Üzümlü’de pazarlama ön plana çıkmıştır.  

Üretim kalitesinin arttırılabilmesi için ortak kullanıma açık AR-GE merkezleri, demir talaşlarının yeniden 
dönüştürülebilmesi için hattathane, hassas ölçümler için mastarhane, kromhane, ısıl işlem ve nakliye işletmesi 
gibi kuruluşların bölge için yararlı olacağı üreticiler tarafından önerilmiştir. MEVKA’nın çalışmasında 
bölgede güneş enerjisi ve rüzgar gücünün hibrit olarak elde edilebileceği bir sistemin kurulması ve bölgenin 
ceviz ağacı türünden ağaçlandırılması gibi önerilere yer verilmiştir (Yalçın, 2016: 57). 

Sektörün gelişmesinde, savunma sanayisine üretim gerçekleştirmenin önemi sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu 
doğrultuda Aselsan Konya Silah Sistemleri’nden Huğlu-Üzümlü bölgesinden dört işletme (Huğlu Av 
Tüfekleri Kooperatifi, Akdaş Makine, Akus Silah Sanayi ve Derya Silah Sanayi) ortaklık payı almıştır.  Üretimi 
yapılacak silahlar için öncelik hakkı tanınan bu işletmelerin bir kısmında fiili olarak üretim başlamıştır. Birçok 
büyük işletme de üretime başlayabilmek için mevcut faaliyet alanlarını genişletmek için gerekli fiziksel alt 
yapıyı sağlamaya çalışmaktadır. Savunma sanayisine silah üretimi yapabilmek için gerekli koşullardan biri 
olan tesis güvenliğinin sağlanması için de çalışmalar başlatılmıştır. Özellikle Huğlu bölgesinde savunma 
sanayisine üretim gerçekleştiriliyor olması, üreticilerin beklentilerini olumlu yönde etkilerken, Üzümlü ve 
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Beyşehir bölgelerinde bazı işletmeler üretime geçmek üzere hazırlanmaktadır. Huğlu bölgesinde işletmelerin 
savunma sanayisine geçişleri ile beraber üretim artmış, işletmelerin üretim bandı yetersiz kalınca diğer 
işletmelerin desteğine ihtiyaç duyulmuş ve iş birliği artış göstermiştir. Bu doğrultuda savunma sanayisine 
üretimin geliştirilmesi ile; bölgedeki iş birliğinin ve üretici sayısının artması beklenmektedir.  

Yarı yapılandırılmış görüşme değerlendirildiğinde, ülke içindeki taleplerin azaldığı fakat bunun yanında 
ihracat düzeyinin arttığı ve savunma sanayisine üretim yapmanın piyasayı canlandırdığı hâkim görüşlerdir. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Huğlu-Üzümlü bölgesinde av tüfeği üretiminden, savunma sanayisine üretime geçişte sektördeki işletmelerin 
durumu değerlendirerek; işletmelerin ilişki ağı görselleştirip, sektörün önemli aktörlerinin belirlenmesi amacı 
ile bölgede saha araştırması yapılmıştır.  

Çalışmada; bölgeler ve alt sektörler (H1), alt sektörler ve ihracat durumu (H2), alt sektörler ve hedef Pazar 
(H3), alt sektörler ve iş gücü (H4) ile alt sektörler ve yurt dışı fuarlara katılım (H5) arasında anlamlı ilişki 
bulunmuştur. Diğer taraftan firmaların tüm derece merkeziliği (H7), yakınlık merkeziliği (H8) ve arasındalık 
merkeziliği (H9) farklılaşmaktadır.  

Yarı yapılandırılmış görüşme ile de desteklendiği gibi, bölgedeki işletmelerin iç piyasada beklenilen düzeyde 
satış yapamadıkları fakat ihracat yapan ve savunma sanayisine üretim gerçekleştiren işletmelerin bu 
durumdan ciddi düzeyde etkilenmedikleri görülmüştür. Özellikle savunma sanayisine fiili olarak üretime 
başlayan Huğlu bölgesinde; üretimler iş hacmini arttırmış ve büyüme fikri için itici güç olmuştur. Bölgenin 
coğrafi olarak dağlık bir yapıda olması ve bu durumun fiziksel gelişimin önünde engel olarak görülmesi, 
araştırmanın önemli diğer bir bulgusudur. Hali hazırda Huğlu ve Üzümlü bölgesi için iki ayrı sanayi sitesi 
projesi bulunmaktadır. Yapımına başlanan sanayi siteleri büyüklük olarak yetersiz olduğu için sadece küçük 
işletmelerin sanayi sitesine geçebileceği, büyük işletmelerin ise kendilerine özel alanlar tesis ederek 
büyümelerinin gerekli görüldüğü vurgulanmıştır. Bu amaçla çevre bölgelerde önemli büyük yatırımlar 
yapılmaktadır. Bazı işletmeler ise bölgede kalmanın iş gücüne ve destekleyici işletmelere yakınlık açısından 
daha yararlı olduğunu ancak büyümek için Beyşehir Organize Sanayi bölgesine gitmek zorunda kaldıklarını 
ifade etmişlerdir. Sürdürülebilir üretim için bölgenin sanayi sitesinden fazlasına ihtiyacı olduğu 
düşünülmekte, çözüm olarak bölgeye bir İhtisas Organize Sanayi yapılması önerilmektedir. Böylece işletmeler 
birbirine yakınlaşacak ve daha güçlü bir ağ elde edilecektir. Bölgenin üretim potansiyeli ve markalaşma gücü 
yüksektir. Bu yüzden yapılması önerilen İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Huğlu ve Üzümlü Bölgesine en 
yakın bir alana inşa edilmesi önerilmektedir. Böylece bölgenin marka değeri artarken göç yaşanmadan, bölge 
av tüfeğinde tamamıyla uzmanlaşabilir. Bölgedeki Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu’nda 2019 
yılında eğitimi başlatılan silah teknikerliği bölümü ve Beyşehir Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde başlatılan projelerle bölgenin nitelikli iş gücü eksikliğinin giderilmesi hedeflenmektedir. 
Gravür üzerine eğitim veren yeni bölümlerin açılması da özel üretimin geliştirilmesi için önerilmektedir. İş 
gücü alımı için ortak bir havuzun oluşturulması da bu alandaki boşluğu doldurmak açısından önemli 
görülmektedir. Bölgede hammadde açısından benzerlik gösteren sağlık, otomotiv gibi endüstri 
malzemelerinin üretilebileceği ile ilgili öneriler de bulunmaktadır. Diğer taraftan sektörde kadın iş gücü sayısı 
görece çok sınırlı düzeydedir. Giyim üzerine açılacak iş kolu, kadın iş gücü sayısını da arttırma potansiyeline 
sahiptir.  

Ağ analizi sonucunda ağın yoğunluğu 0,0205 olarak elde edilmiştir. Delil (2013), Diyarbakır- Şanlıurfa 
bölgesinde gönüllü iş birliği ağının yoğunluğunu 0,020, zorunlu iş birliği ağının yoğunluğunu 0,038, tüm ağın 
yoğunluğunu ise 0,045 olarak elde etmiştir. Benzer bir araştırmada Çilingirtürk (2020), Küçükçekmece 
ilçesinde makina sektörünün yoğunluğunu 0,014; sanayi sektörünün yoğunluğunu ise 0,009 olarak elde 
etmiştir. Farklı çalışmalarda incelenen sektörlerle karşılaştırıldığında, Huğlu-Üzümlü bölgesinde güçlü bir iş 
birliğinin olduğu söylenebilir. Bu iş birliğinin fiziksel olarak yakın işletmeler arasında daha güçlü olması 
dikkat çekmektedir. Merkezilik ölçüleri hesaplanmış; derece merkeziliği en yüksek 3 işletmenin; Huğlu Av 
Tüfekleri Kooperatifi, Akdaş Makine Silah Ltd. Şti. ve Yüztek Yüzey Teknolojileri olduğu ortaya çıkmıştır. 548 
üyesi bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi uzun yıllardır alandaki hizmetlerini sürdürmektedir. 1962’den 
bu yana bölgedeki en etkili kurum olan Kooperatif, bölge için büyük bir gelir kaynağı olmuş, bölgede aynı 
dalda üretim yapan 190 işletmenin kurulmasına öncülük etmiş ve uzmanlaşma ile bölgenin dünyaca 
tanınmasına olanak tanımıştır. Av tüfeği üretiminde gerekli olan bazı yedek parçalar ev altında, fason üretim 
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yapan bu küçük üreticiler tarafından karşılanır. Böylece katma değer bölge içerisinde kalırken, bölgede iş 
birliği düzeyi arttırılır. Akdaş Silah Sanayisi yoğun şekilde savunma sanayisine üretim yapmaktadır. Üretim 
için kullanılan yedek parçalar küçük işletmeler tarafından üretilmektedir. Yüztek Yüzey Teknolojiler ise krom 
kaplama işi yapmaktadır. Özellikle kendi bünyesinde bu işlemi yapamayan işletmelerin iş birliği kurmada 
zorunlu olduğu bir alandır. Bu durum, girdi derece merkeziliğinin yüksek olarak elde edilmesinin nedeni 
olarak görülmektedir.  

Ağdaki bağlantıların ağırlıklarını da dikkate alan yakınlık merkeziliği en yüksek işletmeler ise sırasıyla; Huğlu 
Av Tüfekleri Kooperatifi, Büyük Huğlu Av Malzemeleri Sanayi ve Paşa Çelik Sanayi’dir. Bu işletmelerin ağda 
diğer işletmelerle daha hızlı etkileşim kurabildikleri anlaşılmaktadır. Arasındalık merkeziliği en yüksek 
işletmeler ise sırasıyla; Yüztek Yüzey Teknolojileri, Adler Silah Sanayi ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’dir. 
Merkezilik sonuçlarından anlaşıldığı gibi bazı işletmelerin en fazla iş birliği yapılan işletmeler oldukları 
dolayısıyla merkezi konumda bulundukları, bazı işletmelerin ise daha zayıf bağlantılara sahip olduğu 
görülmektedir. 

Bu çalışmada, işletmelerden yola çıkarak elde edilen bilgilerin sektörün bütününe genelleştirilmesinin yanı 
sıra iş birliği ve ortaklıkların da incelenmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Teknolojik ilerlemelere paralel 
olarak iş birliği ve ortaklık, işletmeler ve sektörler arasında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu 
araştırmadan yola çıkılarak gelecek çalışmalarda farklı sektörlerde, sektör içi veya sektörler arası ağ analizleri 
ile daha gerçekçi ve derinlemesine bilgiler elde edilebilecektir. 
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Amaç - Bu çalışmada amaçlanan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve bir kriz ortamı yaratan pandemi sürecinin 
üretim sektöründe faaliyet gösteren firmaların teknik yenilik faaliyetleri üzerindeki etkilerinin 
değerlendirmesini yapmaktır. Aynı zamanda Bu makale, COVID-19 mücadelesinde Türkiye’de bugüne kadar 
elde ettiği bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve atılımları vurgulamayı amaçlamaktadır. 
Yöntem - Bu çalışmada metin madenciliği yöntemi kullanılmıştır. Firmaların teknik yeniliklerle ilgili 
faaliyetlerinin göstergesi olarak patent ve faydalı model başvuru sayılarından faydalanılmıştır. Patent ve 
faydalı model verileri TÜRKPATENT tarafından aylık düzenli olarak yayınlanan Remi Patent Bülteni, kamu 
erişimine açık patent-faydalı model çevrimiçi sicilinde yapılan araştırmalar ve kurumun web sayfasında 
yayınlanmış resmi istatistiklerden faydalanmak suretiyle toplanmıştır.  
Bulgular - 2020 yılının ilk aylarından itibaren ülkemizde çalışma şartlarından, sosyal ilişkilerimize ve yaşam 
tarzımıza kadar önemli etkileri görülen COVID-19 salgınının yenilikçi çalışmalar üzerindeki etkileri 
değerlendirilmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde salgının toplam patent faydalı model başvuru 
sayılarında olumsuz bir etkisi olmadığı görülmektedir. Öyle ki bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam 
başvuru sayılarında bir artış bile söz konusudur. Önceki dönemlerde olduğu gibi pandemi süreci ele 
alındığında da patent başvurularının faydalı model başvurularına oranla daha fazla olduğu görülmektedir. 
Tartışma – COVID-19 pandemisi sürecinde teknik yeniliklerin ilaç alanında en fazla yapıldığı görülmektedir. 
İlaç alanı ele alındığında bu alanda yer alan çalışmaların hastalığın tedavisine ve önlenmesine yönelik doğal 
(bitkisel) ya da kimyasal maddelerin karışımından elde edilen ürünlerle ilgili olduğu görülmektedir. En fazla 
başvurunun bu alanda olması, salgın sürecinde en çok ihtiyaç duyulan konunun bu virüsün ortadan 
kaldırılmasına yönelik beklentilerden kaynaklanmaktadır. Nitekim dünyanın her tarafından hastalığın 
tedavisine yönelik ilaçlar ya da korunmaya yönelik aşılar üzerinde çalışıldığı haberleri medyadan da yaygın 
bir şekilde takip edilebilmektedir. 
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1. GİRİŞ 

2019 yılının sonlarında medyada yer alan haberler ile uzaktan tanıştığımız ve sonrasında hızlı bir şekilde 
hayatımıza giren SARS-COV2 virüsü (COVID-19) gerek rutin hayatımızı gerekse iş dünyasını son derece ciddi 
bir şekilde etkilemiştir. İnsandan insana çok hızlı bir şekilde bulaşan hastalığın yayılmasını kontrol edebilmek 
için ekonomik endişeler bir kenara bırakılarak, işletmelerin üretimlerini durdukları, çoğu hizmet sektöründe 
faaliyet gösteren firmanın faaliyetlerini askıya aldığı ve bunlara dayalı olarak tüm dünyada ticaretin olumsuz 
etkilendiği ve küresel ekonominin yavaşladığı gözlemlenmiştir. Bu anlamda pandemi sürecinin küresel 
boyutta bir kriz dönemi olduğunu kabul etmek gerekir. Hastalığın insanları ilk kez etkileyen yeni türden bir 
viral hastalık olması neticesinde aşı ve ilaç gibi önlemlerin de henüz mevcut olmamasına bağlı olarak, alınacak 
tedbirler ellerin düzenli olarak yıkanması, temastan ve yüz yüze etkileşimden kaçınma gibi çeşitli hijyen 
protokolleri oluşturmak ve sosyal mesafenin ayarlanması, maske takılması gibi kurallar oluşturmak ile sınırlı 
kalmıştır. Aradan geçen uzun süreye rağmen devam eden belirsizlik ortamı, bu krizin uzun soluklu etkileri 
olacağı konusunda bizlere fikir vermektedir. 

Genel olarak ele alındığında kriz ortamlarının ürün taleplerinde azalma, finansal sistemdeki para akışında 
azalma ve gelecekteki gelişmeler ile ilgili artan belirsizlik düzeyi şeklinde etkileri olmaktadır. Markatau ve 
Vetsikas’a (2015) göre bu tür etkilerin talep, nakit akışı, iç kaynakların tahsisi gibi çeşitli mekanizmalar yoluyla 
yatırımlar ve yenilik faaliyetleri üzerinde olumlu ya da olumsuz sonuçları olabilmektedir. İlk bakışta krizlerin, 
firmaların getirisi belirsiz ve uzun vadeli olan yenilik faaliyetlerine yönelik yatırımlarını azaltmasına neden 
olduğu düşünülebilir. Ancak yenilikler, değişimin devamlı ve öngörülemez olduğu ortamlarda rekabet eden 
firmalar için bir zorunluluk olduğu için ele alınması gereken (Varoğlu ve Köker, 2009) bir konu olup, özellikle 
kriz zamanları göz önünde bulundurulduğunda, firmalar çeşitli alternatif uygulamalar ya da ürünler 
geliştirerek yenilikler ortaya çıkarma yoluna girebilir. Bu tür dönemlerde yeni alternatif arayışları karşısında 
uygulanabilir alternatiflerin bulunmaması nedeniyle, kriz ortamlarının insanları girişimciliğe ve yenilikçiliğe 
zorlayan dış koşulları oluşturan itici bir faktör olduğu belirtilmektedir (Devece vd. 2016). Bu itici etkinin 
görülmesi; fırsatların belirlenmesi, uygulama konusunda değerlendirme yapılması ve uygulamaya geçilmesi 
şeklindeki birbiriyle sıkı ilişki içinde olan aşamalardan geçilmesine bağlıdır (Shane ve Venkataraman, 2000). 
Esasen bu tür dönemlerdeki, arz ve talep konusundaki dalgalanmaları yönetmek, ürün ve hizmetlerin 
yönetiminde yeni yaklaşımlar gerektirir. Genel olarak, yeni teknolojik seçenekler, yeni süreçler, yeni 
organizasyonel düzenlemeler ya da hizmet yenilikleri ayrı ya da birlikte görülebilir (Flikkema vd., 2014). 

Bazı yazarlara göre yenilik süreci araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden oluşan doğrusal bir süreç olmak 
yerine, firmanın iç ve dış ortakları arasında etkileşimli bir şekilde elde edilen zincirleme bir süreç olarak 
değerlendirilmekte ve bu duruma gerekçe olarak çevre şartlarındaki belirsizlik ve karmaşıklık 
gösterilmektedir (Kline ve Rosenberg, 1986). Bu durumda pandeminin etkisiyle çevre şartlarında oluşan 
belirsizlik ve karmaşanın yenilik süreçleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağı düşünülebilir. Bir yandan 
ekonomik koşulların ve kaygıların yenilik faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkisi, diğer taraftan belirsizliğin 
yeniliklerle ilgili bir potansiyel olması neticesinde bu sürecin irdelenmesi büyük öneme sahiptir. O halde 
küresel ölçekte bir krize neden olan pandemi sürecinin üretim faaliyetinde bulunan firmaların potansiyel 
yenilikçi davranışlarını etkileyip etkilemediğini ve bu şekilde kriz dönemlerinde rekabet güçlerini geliştirme 
kapasitelerini anlamak için ortaya çıkardıkları yeniliklerin incelemenin önemli bir çalışma konusu olacaktır. 
Öyle ki özellikle de bu sürecin yakın geçmişte bir örneğine rastlanmamış olması neticesinde önemli 
belirsizliklere sahip bir kriz ortamı ile karşı karşıya kalan firmaların bu tür durumlardaki ilk tepkilerini ve 
yenilik faaliyetleri değerlendirmek önemli bir çalışma alanıdır. Bu nedenle bu çalışmada amaçlanan, tüm 
dünyayı etkisi altına alan ve bir kriz ortamı yaratan pandemi sürecinin üretim sektöründe faaliyet gösteren 
firmaların teknik yenilik faaliyetleri üzerindeki etkilerinin değerlendirmesini yapmaktır. Aynı zamanda Bu 
makale, COVID-19 mücadelesinde Türkiye’de bugüne kadar elde ettiği bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve 
atılımları vurgulamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda; teknik yenilik faaliyetlerinin genel anlamda etkilenip 
etkilenmediği, COVID-19 ile ilgili yenilik faaliyetlerinin hangi düzeyde ve hangi teknik alanlarda gerçekleştiği 
konuları ele alınarak değerlendirilmektedir.  

2. YENİLİKLERLE İLGİLİ LİTERATÜR 

Her ticari işletmenin amacı, müşteri ihtiyaçlarına göre ve müşterilerine fayda sunacak gerekli girdileri 
sağlayarak daha değerli ürün ve hizmetler sunmaktır (Çeltekligil ve Adıgüzel, 2019). Yenilikler rekabette 
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üstünlük sağlamanın kaynağı olup, firmalar geçici bir süreliğine de olsa bu faydayı elde edebilmek için yenilik 
çalışmalarında bulunmaktadır (Lawson ve Samson, 2004). Bu fayda yeni piyasalara giriş şeklinde 
sağlanabileceği gibi pazar payının artması şeklinde de görülebilir. Yenilikler, firmaların hayatta kalmasına, 
daha hızlı büyümelerine, daha verimli olmalarına ve nihayetinde yenilikçi olmayanlardan daha kârlı 
olmalarına yardımcı olan gittikçe değişen bir ortamda sürdürülebilir rekabet avantajının en önemli 
kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir (Atalay vd., 2013).  Schumpeter’e (1934) göre, firmaların 
başarısı mutlaka pazar gücü veya endüstri yapısı ile ilişkili değildir, aksine dış çevre ve rekabet dinamiklerini 
etkilemede kritik olan yeniliklerin ve yeni teknolojilerin sonuçlarıdır. 

Schumpeter’in (1934) ürün yenilikleriyle ilişkilendirilebilecek bu tespitinin üstüne, süreçlerde yenilikler, 
organizasyon yapılarında yenilikler, pazarlama yenilikleri gibi farklı boyutların da eklendiği görülmektedir. 
(OECD, 2018). Bahsedilen bu yenilik boyutlarının her birinin farklı özelliklere sahip olduğu, uygulamalarının 
aynı olmadığı ve aynı değişkenler ile tahmin edilemediği görüldüğünden yenilik konusunun daha iyi 
anlaşılması için bu ayırımın bir gereklilik olduğu düşünülebilir (Damanpour, 1988). Bu çalışmanın konusunu 
oluşturan teknik yenilikler firmaların temel iş alanlarındaki yeni ürünler ve üretim teknikleri ile ilgilidir 
(Tödtling ve Kaufmann, 2001). OECD OSLO Kılavuzu (2005) ürün yenilikleri, süreç yenilikleri, pazarlama 
yenilikleri ve organizasyonel yenilikleri olmak üzere dört tür yeniliği tanımlar ve bunlardan ürün ve süreç 
yeniliklerinin teknik yenilikle ilişkili olduğunu belirtmektedir. Oslo el kitabına (OECD, 2018) göre ürün 
yenilikleri özellikleri veya kullanım amaçları bakımından yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş bir ürünün 
ortaya çıkartılması şeklinde tanımlamaktadır. Süreç yenilikleri lojistik ve üretim yöntemlerinin yanı sıra, 
muhasebe, bilgi teknolojileri, satın alma ve bakım gibi destek faaliyetlerini önemli ölçüde iyileştirmeye 
yöneliktir (Polder vd., 2010). Organizasyon yapısında görülen yenilikler ise doğrudan firmanın iç yönetimi 
ilgilendiren idari konulara ilişkindir (Kimberly ve Evanisko, 1981). Pazarlama yenilikleri ise bir ürünün 
tasarımında, ambalajında, tanıtımında veya fiyatlandırmasında önemli değişiklikler içeren yeni bir pazarlama 
yönteminin uygulanmasıdır (Atalay vd., 2013). 

Teknik yenilikler genel olarak ürünler ve üretim teknikleri ile ilgili olup, daha önce hiç olmayan bir ürünle 
ilgili olabileceği gibi bilinen bir üründe ya da üretimde düzenlemeler veya geliştirmelerin şeklinde de 
gerçekleşebilir (Li ve Atuahene-Gima, 2001). Diğer bir tanımda ise teknik yenilikler, işletim bileşeninde 
meydana gelen ve bir organizasyonun teknik sistemini etkileyen yenilikler olarak tanımlanır. Teknik sistem, 
hammaddeleri veya bilgileri ürün ve hizmetlere dönüştürmek için kullanılan ekipman ve işlem 
yöntemlerinden oluşmaktadır (Palcic, Koren ve Buchmeister, 2015). Buna göre teknik yeniliklerin mevcut 
teknolojileri birleştirip farklı şekilde kullanarak veya radikal teknolojiler kullanarak geliştirilmesi 
mümkündür. Bu durum, aslında öğretide yeniliklerin derecesine göre sınıflandırıldığı radikal yenilikler ve 
kademeli yenilikler ayrımının bir açıklaması olarak düşünülebilir (Dewar ve Dutton, 1986; Damanpour, 1988).  

Radikal ürün yenilikleri, büyük ölçüde farklı bir temel teknolojiyi içeren ve sektördeki önceki ürünlere göre 
önemli ölçüde daha yüksek müşteri avantajları sağlayan yeni ürünlerle ilgilidir (Chandy ve Tellis 1998). 
Radikal yenilikler, yeni bilgi keşfine yönelik teknolojideki önemli değişiklikleri temsil ederken, ciddi derecede 
teknik risk, zaman ve maliyet unsurlarını da içerir (Roussel vd., 1991). Diğer taraftan kademeli yenilikler ise 
mevcut bir bilgi temeline dayanan küçük ilerlemeler sonucunda mevcut teknolojide meydana gelen küçük 
ölçekli değişiklikleri temsil eder (Madanmohan, 2005). Bu nedenle kademeli yeniliklerin odak noktası 
firmanın temel uzmanlığında ve mühendislik çabalarına dayalı bazı unsurlarını içeren temel ürün ve 
süreçlerinde yaptığı teknik gelişmelerdir. Bu tür girişimler, resmi ve öznel araştırma, deney ve analiz 
yöntemlerini kapsayabilir, böylece mevcut teknolojileri özümsemeyi, uyarlamayı ve değiştirmeyi amaçlayan 
amaçlı çabalar gerektirebilir. O halde kademeli teknik yeniliklerin de kısaca teknik bilginin yerleşik bir 
temeline dayanan mevcut teknolojideki iyileştirmeler ve doğaçlamalar şeklinde yorumlanması mümkündür 
(Roussel vd., 1991). Bu durumda yeniliklerin iki uç kutbu temsil eden radikal ve kademeli yenilikler arasında 
konumlandırılması mümkündür. Yenilik derecesine ilişkin bu ayrım göz önünde bulundurulduğunda radikal 
yeniliklerin önemli yatırımlar gerektiren, daha kapsamlı çalışmalara ve fazla zamana ihtiyaç duyulan 
yenilikler olduğu, buna karşılık kademeli yenliklerin ise belli bir ürüne odaklanılarak gerçekleştirilmiş, düşük 
yatırım ve koordinasyon maliyeti gerektiren ve kısa vadede rekabet avantajı sağlamaya yönelik yeniliklerle 
ilgili olduğu sonuçlarına ulaşılacaktır.  

Firmaların yenilik faaliyetlerinde hangi yenilik derecesindeki ürünler üzerinde çalışacağının pek çok faktöre 
bağlı olacağı konusunda bir tereddüt yoktur. Nitekim bu durumlar firmaların yapmış olduğu planlamalarda 
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göz önünde bulundurulmakta ve belli bir strateji izlenmektedir. Firmaların birçok stratejik eylemi, risk ve 
belirsizliği yönetilebilir seviyelere indirmeye yöneliktir. Bu eylemler kaynak arzını veya satış olanaklarını 
etkileyen öngörülemeyen faktörlere bağımlılığı sınırlayarak yapılabileceği gibi, üretim faktörlerinin tedariki, 
ürün ve üretim yöntemi teknolojilerinin yönü veya gerekli kaynakları güvence altına almak için rakiplerin 
gücü gibi çevre üzerinde minimum düzeyde bir kontrol elde etmek şeklinde olabilir (Waarden, 2001). Ancak 
kriz ortamları, önceden kestirilemeyen etkilere sahip olduğu için, özellikle de daha önce bir örneğine 
rastlanmamış bir kriz ortamı ile karşı karşıya kalan firmaların bu tür durumlardaki ilk tepkilerini ve yenilik 
faaliyetleri değerlendirmek önemli bir konudur. Öyle ki bu tür ortamlarla karşılaşılsa da hayatta kalabilmek 
ya da içinde bulunulan çevrede rekabetçi üstünlük elde edebilmek firmaların her zaman öncelikleri arasında 
yer almaktadır. Bu durumda yenilik derecesine ilişkin yukarıda belirtilmiş olan ayrımda göz önünde 
bulundurulduğunda firmaların daha düşük yatırımlarla daha hızlı geri dönüş alacağı kademeli yeniliklere 
yönelik çalışmalar üzerinde yoğunlaşması beklenir. Nitekim bu çalışmanın amacı kapsamında bu durumun 
tespitine yönelik analizler ve değerlendirmeler yapılacaktır.   

Teknik Yenilikleri Ölçme ve Değerlendirme Aracı Olarak Patent Verileri 

İnsan yaratıcılığının bir öğesi olan farklı türdeki yenilikler, farklı sınai mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. 
Sınai Mülkiyet Hakları, ticaret ve endüstride söz konusu yeniliğin konusunu oluşturan hakla ilgili ayrıcalıklı 
kullanım imkânı sağlar. Faydalı modeller ve patentler, yenilikler içinde, örneğin bir ürün veya üretim süreci 
gibi, teknik buluşların korunmasını sağlamanın bir yoludur. Öte yandan endüstriyel tasarımlar ise, belirli bir 
ürünün, cihazın veya herhangi bir nesnenin özel şekli veya görünümünde gerçekleşen yenilikleri ifade edilen 
estetik özelikleri korur. Markalar ise farklı üreticiler veya hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan aynı veya 
benzer mal ve hizmetleri birbirinden ayırt etmek için kullanılan ayırt edici işaretlerdir (Birinci, 2009).  

Sınai mülkiyet hakları içinde yer alan teknik yeniliklere yönelik koruma sağlayan patentler ve faydalı modeller 
yenilik sisteminin temel direği olup, teknolojik gelişim ve ulusal ekonomilerin büyümesi için önemli destek 
sağlamaktadır. Bir buluşa patent veya faydalı model verildiğinde, devlet patent sahibine buluş konusu 
teknolojik çözümü kullanma ve ticarileştirme hakları konusunda geçici bir tekel (patentler için 20, faydalı 
modeller için 10 yıla kadar) imkânı verir. Buna karşılık, patent sahibi de buluşunun temelini oluşturan tüm 
bilgileri açıklamak zorundadır. Bu durum buluş yapanların yeni bilgi ve yeni teknolojiler geliştirmeleri için 
bir teşvik nedeni olarak düşünülebilir. Böylelikle, bir yandan yeni teknolojilere ve yeniliklere yapılan 
yatırımlar desteklenirken, diğer yandan şirketler ve araştırma organizasyonları için planlama güvenliğini 
arttırmak amaçlamaktadır. Bilgiyi açıklama yükümlülüğüyse yenilik sürecinde üretilen bilginin, teknolojik 
yayılımını teşvik etmek amacıyla kamuya açık olmasını sağlar. Bu kapsamda patent sisteminin temel amacı, 
ulusal bir ekonomi içindeki buluşları ve yenilikleri teşvik etmek ve uluslararası rekabet gücünün 
geliştirilmesine katkıda bulunmak olduğu belirtilmiştir (Griliches, 1990).  Küresel rekabetci bakış açısı ile ele 
alındığında, ileri ya da yüksek teknoloji gerektiren alanlarda öncü ve özgün buluş ve yenilikler konusunda 
firmaların patent sisteminden faydalanması kritik öneme sahip olduğu da vurgulanmıştır (Suziki vd., 2008).  

Teknik yenilikler söz konusu olduğunda kullanılan göstergelerin sıklıkla Ar-Ge faaliyetleri ve patent / faydalı 
model sayıları ile ilgili olduğu bilinmektedir (Pavitt, 1982). Birçok durumda, yenilikçi faaliyetler uzun süren 
Ar-Ge çalışmalarına dayanmaktaysa da çalışanların tecrübeleri ya da müşterilerin yönlendirmeleri gibi farklı 
kökenlere dayalı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Nihayetinde firmalar Ar-Ge ile doğrudan bir ilişkisi 
olmayan ve Ar-Ge olarak tanımlanmayan ancak yenilikler ve performans konularında önemli bir rol oynayan 
birçok faaliyette bulunabilir (OECD, 2018). Bu nedenlerle veri toplaması nispeten daha zor olan Ar-Ge 
çalışmalarını tek başına ölçüt almaktansa, patent sayılarına başvurmak daha pratik ve doğru bir yol olacaktır. 
Nitekim alanda yapılan pek çok ampirik çalışma patentlerin yeni ürünler, buluş sayıları ve satış hacimlerinin 
büyümesi gibi durumlarla yakından ilişkili olduğunu göstermektedir (Ahuja, 2000). Patentler yaratıcılıkla 
doğrudan ilişkili olup, yetkili kurumlar tarafından doğrulanmış bir teknolojik yenilik ölçüsünü temsil ettikleri 
için yenilikçi çalışmaların sonuçlarının önemli bir göstergesidir (Griliches, 1990). Smith’e (2005) göre üretimin 
göstergesi olarak patentler en sık kullanılan yenilik göstergeleri arasındadır. Öyle ki patentler ve faydalı 
modellerle ilgili bilgiler çeşitli merkezi veri tabanlarında güncel bir şekilde kayıt altına alındığı ve paylaşıldığı 
için ilgili gösterge verilerine erişmek nispeten kolaydır (Flor ve Oltra, 2004). Patentler, buluşa ait sürecin ve 
daha özel olarak ticari bir etkiye sahip olması beklenen buluşların doğrudan bir sonucu olup özellikle 
teknolojik değişimin özel ve rekabetçi boyutunu anlamak için uygun bir göstergedir (Archibugi ve Pianta, 
1996).  
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Yukarıda da belirtildiği gibi teknik yeniliklerle ilgili yasal koruma patentler ve faydalı modeller ile 
sağlanmaktadır. Bu noktada patent ve faydalı model arasındaki farka da değinilmesi gerekmektedir. Patent, 
yetkili bir devlet kurumu tarafından verilen ve sahibi ile sahibinin yetkilendirdiği kişiler haricindekileri belirli 
bir süre boyunca patent konusu ürün ya da üretim sürecinin üretiminden veya kullanımından hariç tutma 
hakkı veren bir belgedir (Griliches, 1990). Ancak toplumun refah düzeyini arttıran çoğu buluş, özellikle 
olgunlaşmış sanayi dalları düşünüldüğünde, mevcut teknoloji veya ürünleri tamamlayıcı geliştirmelerle 
ilgilidir ve bu geliştirmeler patent ile korunma şartlarını sağlayamayacak düzeyde olabilir (Banbury ve 
Mitchell, 1995). Bu durumda uygun koruma yolu faydalı model başvurusu yapılmasıdır. Faydalı modeller de 
yine aynı yetkili devlet kurumu tarafından verilen ve aynı koruma şartlarını daha kısa süreliğine sağlayan 
belgelerdir. Bu anlamda iki belge arasında koruma gücü bakımından süreler dışında fark bulunmamaktadır. 
Teknik anlamda temel farklılıklar ise koruma altına alınabilecek konular ve korunabilirlik şartlarına ilişkindir. 
Örneğin, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) patent ve faydalı model başvuru kılavuzunda yer 
alan bilgiler uyarınca; ilaçların, kimyasalların, biyoteknolojik buluşların ve üretim yöntemlerinin (usullerin) 
faydalı model ile korunması mümkün değildir (TÜRKPATENT, 2017). Aynı kılavuzda patentlenebilirlik 
kriterleri yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik olarak açıklanmışken, faydalı modellerde buluş 
basamağı kriterine bakılmamaktadır. Bu kriterin bir anlamda yeniliğin niteliğini gösteren bir emare olduğu 
göz önünde bulundurulduğunda, faydalı modellerin patent ile korunmak için gerekenden daha az teknik 
gelişmeleri olan teknik yenilikler için koruma sağladığını söylemek mümkündür. Bu nedenle faydalı modeller 
özellikle mevcut ürünler üzerine yapılan değişiklikler ve geliştirmeler için uygun bir koruma yolu olarak 
düşünülebilir. Bu doğrultuda radikal-kademeli yenilik kutupları arasında uzanan doğruda patentlerin 
doğrunun radikal kısmına yakın olmasından hareketle radikal yeniliklerle ilgili, faydalı modellerin ise 
doğrunun kademeli kısmına yakın yeniliklere yakın olmasından hareketle kademeli yeniliklerle ilgili birer 
gösterge olarak alınması uygun olacaktır. 

Artan buluş sayısı ve çeşitliliğinde bir düzen oluşturmak ve patent araştırmalarını kolaylaştırmak için 
oluşturulmuş bir düzenleme olarak patentlerin sınıflandırıldığı bilinmektedir. Benzineb ve Guyot’a (2011) 
göre gerek patent sayısı gerekse patentlerin ilgili olduğu teknik alanların sayısındaki hızlı büyüme nedeniyle 
patentlerin sınıflandırılması gerekli bir hal almıştır. Bu nedenle ulusal ölçekte hazırlanmış ya da uluslararası 
anlaşmalar ile hazırlanarak kabul görmüş çeşitli sınıflandırma sistemlerine rastlamak mümkündür. Bu 
sistemler içinde en yaygın olarak bilinen sistem Uluslararası Patent Sınıflandırmasıdır (IPC). IPC, patentlerin 
ve faydalı modellerin ilgili oldukları farklı teknoloji alanlarına göre sınıflandırılması için dilden bağımsız alfa-
numerik sembollerden oluşan bir kodlama sistemidir. Patent belgelerinin uluslararası olarak düzenli bir 
sınıflandırmasını elde etmenin bir yolu olan IPC sisteminin asıl amacı, yenilikleri oluşturmak ve 
değerlendirmek için fikri mülkiyet ofisleri ve diğer kullanıcılar için etkili bir arama aracının oluşturulmasına 
yönelik olsa da tüm teknik alanlarında teknolojinin durumunu araştırmak ve istatistiklerinin hazırlanması için 
bir temel oluşturarak teknolojik gelişmenin değerlendirilmesine olanak tanır (WIPO, 2020). IPC patentlerin ait 
olduğu teknolojik alanları en genişinden en özeline inen beş seviyeli hiyerarşik bir sistemde “Bölüm”, “Sınıf”, 
“Alt sınıf”, “Ana Grup” ve “Alt Grup” olarak sınıflandırır (Suziki vd., 2008). Sistematik patent analizlerinde 
patent sınıflandırmalarının kullanımı çeşitli amaçlar için olabilmektedir. Patent sınıflandırması sadece sicile 
kayıt ve tekniğin bilinen durumunda yapılan araştırmanın raporlanmasına yönelik idari faaliyetler için 
kullanılan bir enstrüman olmayıp, aynı zamanda ekonomik analiz, politika oluşturma ve rekabetçi iş ortamı 
ile ilgili bilgi edinmeye yönelik kullanılan bilim ve teknoloji göstergelerinin temelini oluşturur (Bonaccorsi 
vd., 2019). Bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin bir göstergesi olarak patent verilerinden faydalanılırken basit 
patent sayımı, patent referansları ve uzmanlaşma endeksleri gibi ölçüler kullanılır. Bu ölçütler bilim ile 
ilişkileri ve firmaların pozisyonlarını tespit eden göstergelerdir (Bozkurt ve İslamoğlu, 2011). Patent verileri, 
farklı düzeylerde, ekonomik performans göstergesi olarak kullanılabilir. Patent verileri, A&G çıktısı ile buluş 
ve inovasyon aktiviteleri için iyi bir göstergedir ve bir ülke veya sektörün teknoloji düzeyi hakkında detaylı 
ve yeterli bilgiye sahip olunamadığı durumlarda, patentler bu bilgileri sunmaktadır. İkinci olarak; Patent 
verileri, dünya genelinde, patent ofisleri tarafından bilgisayar ortamında belirli bir sistematik içerisinde 
toplandığı için; firma, sektör veya ülke düzeyinde teknolojik gelişmenin seyrinin analiz edilmesine olanak 
sağlar. Ülke düzeyindeki patent verileri, söz konusu ülkenin rekabet ölçüsü gibi kullanılabilir (OECD, 1994). 
Bu çalışmada, teknolojik temelli buluşların veya gelişmelerin ortaya çıkartılması amacıyla yürütülen yenilikçi 
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faaliyetlerin bir göstergesi olarak patent ve faydalı model başvuru sayıları esas alınmaktadır. Yeniliklerin ait 
olduğu teknik alanların belirlenmesi amacıyla da her bir başvurunun sahip olduğu IPC sınıfı dikkate 
alınacaktır.   

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada amaçlanan pandemi sürecinde firmaların teknik yenilik faaliyetlerinin genel anlamda etkilenip 
etkilenmediği konusunun COVID-19 ile ilgili yenilik faaliyetlerini de dikkate almak suretiyle 
değerlendirmektir. Aynı zamanda bu makale, hem yeniliğin nasıl yönetileceğini hem de bu iyileşmenin bir 
parçası ve aynı zamanda virüse şimdiye kadar nasıl yanıt verdiğimizden ve bu yanıtların yeni normal 
sırasında yenilikleri yönetmek için ne anlama geldiğini gözler önüne sermeyi hedeflemektedir. Pandeminin 
sebep olduğu kriz ortamı bir yanda yaratmış olduğu belirsizlik neticesinde yenilikler için bir potansiyel 
oluşturmaktayken, diğer taraftan bu krizin ekonomik yansımalarının yenilikler için kaynak sıkıntısı 
oluşturacağından hareketle olumsuz etkiye sahip olacaktır. Yeniliklerin her türlü rekabetçi üstünlüğün ve 
krizden çıkışın anahtarı olarak tanımlandığı günümüz koşullarında, birbirine zıt iki etkinin ortaya çıkarttığı 
durumun analiz edilmesi ile elde edilen betimsel sonuçların yazına önemli bir katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  

3.2. Araştırma Modeli 

Bu çalışmada metin madenciliği yöntemi kullanılmıştır. Son yıllarda veri setlerini kullanarak metin 
madenciliği yoluyla yapılan çalışmalara verilen önem artmıştır (Melnyk, Giarratana ve Torres, 2014). Metin 
madenciliği yöntemleri, içeriği kendi başına anlamlı sonuçlar üretmediğinden, karmaşık yapıların mevcut 
olduğu ifadeler, doğal dil işleme teknikleri ve birbirleriyle kombinasyon halinde çeşitli programlar 
kullanılarak anlamlı bir şekilde sınıflandırılabilir. Metin madenciliği, veri madenciliğinin bir alt bölümüdür; 
yapılandırılmamış verilerle ilgilenen, dijital ortamlarda dil, ses ve görsel olarak saklanan ve işlenmeye 
hazırdır. Metin madenciliği ve veri madenciliği arasında etkileşimli bir ilişki vardır. Metin madenciliğinden 
elde edilen yapılandırılmış veriler, veri madenciliği modelleri kullanılarak değerlendirilir ve bulgular 
metinsel yapıyı analiz etmek için kullanılır. Metin madenciliği, metinlerin bir bütün olarak sınıflandırılmasıyla 
ilgilenir. Metinler, temsili kelime ve kavramları ortaya çıkarması, benzer metinlerin karşılaştırılması ve 
metinler arası ilişkileri ortaya çıkarmak için kullanılır (Çalış vd., 2013).  

3.3. Verilerin Toplanması 

Çalışma alanı olarak Türkiye seçilmiş ve firmaların teknik yeniliklerle ilgili faaliyetlerinin göstergesi olarak 
patent ve faydalı model başvuru sayılarından faydalanılmıştır. Patent ve faydalı model verileri 
TÜRKPATENT tarafından aylık düzenli olarak yayınlanan Resmi Patent Bülteni, kamu erişimine açık patent-
faydalı model çevrimiçi sicilinde yapılan araştırmalar ve kurumun web sayfasında yayınlanmış resmi 
istatistiklerden faydalanmak suretiyle toplanmıştır.  

Pandemi süreci ile ilgili patent ve faydalı model başvurularının belirlenmesi sürecinde TÜRKPATENT 
kayıtlarından faydalanılmıştır. Gerek Resmi Patent Bülteni gerekse çevrimiçi sicil kayıtlarında tam metin 
üzerinden araştırma yapılamadığı için başlık ve özet bilgilerinde yapılan araştırmalarda   “covid”, “covit”, 
“kovit”, “corona”, “korona”, “sars-cov2” “pandemi” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Bu şekilde veri 
toplamak için yılın ilk 6 aylık dilimi (Ocak-Haziran ayları arası) göz önünde bulundurulmuştur. Bu anahtar 
kelimeleri içeren başvuruların; başvuru numaraları, başvuru tarihi, koruma türü ve IPC sınıf bilgileri alınarak 
Microsoft Excel programında oluşturulan tabloya aktarılmıştır. Ayrıca genel olarak patent ve faydalı model 
başvurularındaki eğilimi görebilmek için son 10 yıla ait (aynı şekilde bahse konu yılların ilk 6 aylık zaman 
dilimleri göz önünde bulundurularak), başvuru sayılarına ilişkin veriler toplanmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi  

Yukarıda da bahsedildiği üzere, pandemi dönemindeki yenilikçi faaliyetlerin analizi için yılın ilk 6 ayına 
ilişkin patent ve faydalı model başvuru sayıları kullanılmıştır. Bu verilerin değerlendirilmesinden önce 
Türkiye’deki genel durumu değerlendirmek için son 10 yılın aynı dönemine ilişkin başvuru sayıları dikkate 
alınmıştır. Aşağıda şekil.1’de sunulan grafikten görüleceği gibi son 10 yılın ilk 6 ayında yapılan toplam patent 
ve faydalı model başvuru sayıları dalgalı bir seyir izlemekle beraber son yılda bir önceki yılın aynı dönemine 
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göre artış göstermektedir. Buna karşılık yılın kalan ikinci yarısı da dikkate alınarak bütün yıl itibariyle 
değerlendirildiğinde yıllık toplam patent sayılarının düzenli olarak arttığı ve faydalı model başvuru 
sayılarında azalma trendi olmasına rağmen patent başvuru sayılarındaki artış beraberinde toplam başvuru 
sayısında artışa neden olduğu görülmektedir. Bu durumda genel olarak gerek ilk 6 aylık gerekse yıllık patent 
başvuru sayıları bir artış eğilimi içindeyken, faydalı model başvuru sayılarında azalma eğilimi görülmektedir. 
Bu da genel olarak yenilik çalışmalarında bir artış olduğu anlamına gelmekle beraber, radikal yeniliklere 
yönelik çalışmaların kademeli yenilik çalışmalarına göre daha yoğun gerçekleştiğinin bir göstergesidir. 
Nitekim son 10 yıla dair diğer dikkat çeken bir durum olarak her bir yıl için patent başvuru sayıları faydalı 
model başvuru sayılarından daha fazla olmuştur Ayrıca, özellikle 2019 yılı ile pandeminin etkilerinin 
görüldüğü 2020 yılı ilk 6 aylık verileri kıyaslandığında gerek patent gerekse faydalı model başvuru sayılarında 
yaşanan artış dikkat çekmektedir. Bu durumda pandemi sürecinin olumsuz koşulları karşısında yenilik 
çalışmalarına verilen önemin arttığının söylenmesi mümkündür.   

 

 
Şekil 1. Son 10 yıla ait ilk 6 aylık ve yıllık patent-faydalı model başvuru sayıları 

COVID-19 salgınının başladığı 2020 yılına ilişkin başvuru bilgileri incelendiğinde gerek patent gerekse faydalı 
model başvuru sayılarında dalgalı bir seyir söz konusudur. Öyle ki patent başvuruları dikkate alındığında 
ülkemizde normal günlük hayatın devam ettiği ilk 3 aylık süreç incelendiğinde patent başvuru sayılarında 
düzenli bir artış yaşanmasına karşılık, uzaktan çalışma ve kontrollü hayat düzenine geçildiğinde azalma 
yaşandığı görülmektedir. Faydalı model başvuruları bakımından ise yılın başından itibaren görülen başvuru 
sayısındaki düzenli artışın sadece Mayıs ayında rutinin dışına çıkarak azalma eğilimi gösterdiği 
anlaşılmaktadır. Netice itibariyle kontrollü hayatın hüküm sürdüğü Nisan ve Mayıs aylarında toplam patent 
ve faydalı model başvuru sayısında önemli bir düşüş gerçekleşmiştir. Ancak “yeni normal” tabir edilen 
düzene geçilen Haziran ayında hem patent hem de faydalı model başvuru sayılarında önceki aylara göre daha 
fazla başvuru yapılması neticesinde toplam başvuru sayısının ilk 6 aylık dönemin en yükseğini temsil edecek 
şekilde arttığı görülmektedir. Bu durumun kontrollü hayatın yaşandığı süreçte daha düşük yoğunlukta 
araştırma geliştirme faaliyetleri gerektiren kademeli yeniliklerle ilgili çalışmaların tercih edildiği şeklinde 
yorumlanması mümkündür.    
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Şekil 2. 2020 yılı ilk 6 aya ait patent-faydalı model başvuru sayıları 

COVID-19 salgınıyla ilgili 2020 yılına ait ilk 6 aylık patent ve faydalı model başvuru sayılarının aylara göre 
dağılımı aşağıdaki grafikte verilmektedir. Buna göre söz konusu periyod içinde hem patent hem de faydalı 
model bakımından en fazla başvuru yapılan ayın Nisan ayı olduğu görülmektedir. Öte yandan patent başvuru 
sayılarının genel olarak her bir dönemde faydalı modellere göre fazla olması, salgına yönelik yenilik 
çalışmalarının ağırlıklı olarak radikal yeniliklerle ilgili olduğu anlamına gelmektedir. Bu durumun daha iyi 
anlaşılması salgın hastalıkla ilgili geliştirilen yeniliklerin ait olduğu teknik alanların değerlendirilmesi ile 
mümkündür.  

 

 
Şekil 3. COVID-19 ile ilgili patent ve faydalı model başvuruların ilgili olduğu teknik alanlar 

COVID-19 salgınıyla ilgili yürütülen yenilik faaliyetlerinin bir sonucu olan patent ve faydalı model 
başvuruların teknik alanlarının belirlenmesinde başvurulara ait IPC sınıflarından faydalanılmıştır. Önceki 
bölümde bahsedildiği gibi IPC sınıflarının bölümlerden alt gruplara kadar inen hiyerarşik bir yapıda 
olmasının sonucunda bir başvuru konusunun ayrıntısına kadar inen bir yapıya sahip oldukları için 
başvuruların sahip olduğu sınıfların sadece ilk 4 hanesi, diğer bir deyişle alt sınıfa kadar olan kısmına ilişkin 
kayıt tutulmuş ve bu şekilde elde edilen sınıf kodlarından birbiri ile ilgili olanlar gruplandırılmıştır. Toplam 
97 patent ve faydalı model başvurusu için 29 farklı IPC alt sınıfının kullanıldığı tespit edilmişi olup, bu alt 
sınıflar kendi içlerinde gruplandırılarak 8 temel teknik alan belirlenmiştir. Başvuruların ait olduğu bu teknik 
alanlar değerlendirildiğinde yenilik çalışmalarında tercihin öncelikle bu hastalığın tedavisine yönelik 
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ürünlerle ilgili olduğu söylenebilecektir. Bu alan sonrasında teknik yenilik çalışmalarının hastalığın tespiti ve 
korunma yollarına ilişkin olduğu görülmektedir. Bunun dışında hastalığın takibi ile ilgili çalışmalara da önem 
verildiği anlaşılmaktadır.     

Söz konusu teknik alanlara ait başvuru sayıları patent - faydalı model başvurusu ayrımı da dikkate alınarak 
aşağıdaki grafikte sunulmuştur. Buna göre COVID-19 salgınıyla ilgili başvuruların yoğun biçimde ilaçlarla 
ilgili olduğu ve patent koruması için olduğu görülmektedir. Bunu hijyen ve sterilizasyonla ilgili teknik 
yenilikler takip etmektedir. Bu teknik alanda da patent başvuruları faydalı model başvurularından daha 
fazladır ancak bu alanın tüm teknik alanlar içinde en fazla faydalı model başvurusu yapılan alan olduğunu 
belirtmekte de fayda vardır. Hastalığın tespitine yönelik araçlarla ilgili kimyasal analiz/test/diyagnoz olarak 
adlandırılan alan ise salgın ile ilgili toplamda en fazla başvuru yapılan üçüncü alan olarak tespit edilmiştir. 
Bu alanda yapılan patent başvuru sayılarının toplam başvuru sayılar itibariyle ikinci olan hijyen ve 
sterilizasyonla ilgili teknik alandaki patent başvuru sayılarından daha fazla olduğu görülmektedir. Bu 
durumda söz konusu teknik alandaki radikal yenilik çalışmalarının hijyen ve sterilizasyonla ilgili teknik 
alandaki çalışmalara göre daha yoğun olduğunu söylemek mümkündür.  

 

 
Şekil 4. COVID-19 salgınına yönelik patent ve faydalı model başvuruların ilgili olduğu teknik alanların 

dağılımı 

COVID-19 salgınına yönelik patent başvuru sayılarının faydalı model başvuru sayılarından daha fazla 
olmasını salgın hastalığın ilk kez rastlanan bir hatalık olması neticesinde bu hastalıkla ilgili yenilik 
çalışmalarının da radikal yeniliklerle ilgili olduğu şeklinde açıklanması mümkündür. Öyle ki gerek bu 
hastalığın tedavisine yönelik ilaçlara yönelik çalışmalar gerekse tespitine ya da korunmaya yönelik önlemlerle 
ilgili yenilik çalışmaları önceden bilinmeyen bir duruma ilişkin olduğundan önceden yapılanı geliştirmek 
şeklinde tanımlayabileceğimiz kademeli yeniliklerin daha az ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu 
durumda başlangıçta belirtmiş olduğumuz firmaların daha düşük yatırımlarla daha hızlı geri dönüş alacağı 
kademeli yeniliklere yönelik çalışmalar üzerinde yoğunlaşması beklentisinin pandemi sürecinin ilk 6 aylık 
dönemi bakımından karşılanmadığını söylemek mümkündür.  

4. BULGULAR 

COVİD-19, halk sağlığı sistemlerimizi ciddi şekilde sınamaktadır. Koronavirüs sonrası iyileşme ve yeni 
normal düzenin başarılmasında yenilikler önemli rol oynayacaktır (Chesbrough, 2020). Bu süreçte Chan 
Zuckerberg Vakfı ve Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi ile birlikte çalışan Gates Vakfı, 
koronavirüs hakkındaki bilinen tüm tıbbi literatürü ve virüsün yayılması ve çeşitli halk sağlığı önlemlerine 
insan tepkileri hakkında bilgiyi okunabilir biçimde yayınlamak için güçlerini birleştirerek dijital bir platform 
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sunmuşlardır1. Bununla Covid-19'a karşı mücadelenin hızlandırılması amaçlanmıştır. Bu platform yapılan 
yenilik ve çözümler hakkındaki bilgiye erişimi sağlarken aynı zamanda yapılacak yenilik faaliyetlerine de ışık 
tutmaktadır.  

Bu çalışmanın yapıldığı süreçte COVID-19'u önlemek için henüz hiçbir aşı lisanslı değildir, ancak yoğun Ar-
Ge çalışmaları devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü küresel bir araştırma ve geliştirme stratejisi 
geliştirmek için uzmanları bir araya getirmiş ve şu anda klinik öncesi geliştirmede yaklaşık 60 aşı adayı vardır 
(Hosangadi ve diğerleri, 2020). COVID-19 salgını sürecinde temel hedef virüse karşı koruyucu aşının 
bulunması olsa da dünya genelinde milyonlarca doğrulanmış COVID-19 vakası bulunmakta ve tedavi 
edilmeyi bekleyen on binlerce insan hastanelerde yatmaktadır. Pek çok şehirde ilk müdahale ve hastane 
personeli artan vaka sayıları ve tedavi talebinden dolayı bunalmış durumdadır ve tüm bu olumsuz şartlara 
yardımcı olabilecek her türlü yenilik ve çözümlere ihtiyaç artmaktadır (Chesbrough, 2020). Sosyal mesafeyi 
korumayı zorlayan ve koruyucu önlem ve ekipman zorluklarıyla mücadele etmeyi sağlayacak salgınla baş 
etme girişiminde yaratıcılık içeren teknik yenilikler ve çözümler geliştirilmiştir. Tıbbi personelin kendilerini 
virüse karşı korumaları için maskeler, önlükler ve eldivenler de dahil olmak üzere kişisel koruyucu ekipman 
sıkıntısı olmuştur. Bu sıkıntıların giderilmesi için 3M gibi maske üreticileri son aylarda N95 maskelerinin 
üretimini iki katına çıkarmış, ancak bu artan talebi karşılamak için yeterli olmamıştır. Bu nedenle 3D yazıcıya 
sahip herkesin maske ve filtreleri yazıcılarla basmaları için yenilikler geliştirilmiştir (Sibiri, Zankawah ve Prah, 
2020). Aynı zamanda COVID-19 servislerindeki hastalarla teması en aza indirmek için, hastaların uzaktan 
izlenmesi ve yoğun bakım ünitelerinde yatan izole edilmiş hastalara ilaç ve malzeme sağlamak için robotik 
ekipman ve teknolojiler geliştirilmiştir. Bazı COVID-19 hastalarının yoğun bakımı için gerekli olan solunum 
cihazı (ventilatör) eksikliği göz önüne alındığında, solunum cihazı üreticileri, çıktıyı olabildiğince hızlı bir 
şekilde artırmak için otomobil üreticileri, havacılık şirketleri ve diğerleriyle ortaklıklar kurdukları 
görülmektedir (Duek ve Fliss, 2020). Massachusetts Teknoloji Enstitüsü  gibi kuruluşlar, en iyi açık kaynaklı 
solunum cihazı tasarımı için bir yarışma başlatarak hastane eksikliklerinin azaltılmasına katkıda 
bulunmaktadır (Chesbrough, 2020). Solunum cihazı yapan şirketler tasarımlarına açık erişim sağlarsa ve 
patent haklarından feragat ederse virüsle mücadelede dünya genelinde bir dayanışma örneği yaşanabilir. 
İsrail'deki Medtronic şirketi bunun için öncü olmuş ve bunu yaptığını açıklamıştır (Chesbrough, 2020). 

Ülkemiz virüsle mücadele kapsamında teknik yenilik faaliyetlerinin hız kazandığı görülmektedir (şekil 4). 
Çalışmamızda şekil 4’te sunulan söz konusu yeniliklerin ait olduğu teknik alanların daha detaylı biçimde ele 
alınması mümkündür. İlaç alanı ele alındığında bu alanda yer alan çalışmaların hastalığın tedavisine ve 
önlenmesine yönelik doğal (bitkisel) ya da kimyasal maddelerin karışımından elde edilen ürünlerle ilgili 
olduğu görülmektedir. En fazla başvurunun bu alanda olması, salgın sürecinde en çok ihtiyaç duyulan 
konunun bu virüsün ortadan kaldırılmasına yönelik beklentilerden kaynaklanmaktadır. Nitekim dünyanın 
her tarafından hastalığın tedavisine yönelik ilaçlar ya da korunmaya yönelik aşılar üzerinde çalışıldığı 
haberleri medyadan da yaygın bir şekilde takip edilebilmektedir.  

Başvuruların yoğun görüldüğü ikinci alan hijyen ve sterilizasyon ile ilgili olup, bu alan gerek virüsün 
ortamdan temizlenmesini sağlayan kimyasallar içeren hijyen ürünleri gerekse ultraviyole ışınlarla ya da 
temizlik materyalleri ile nesnelerin ya da canlıların sterilizasyonun sağlandığı otomasyon odaklı 
düzenlemelere ilişkin buluşları kapsamaktadır. Bu alan faydalı model başvuru sayısının en fazla olduğu 
alandır. Faydalı model başvuru sayısının fazlalığının sterilizasyon sağlayan düzeneklerin nispeten bilinen 
yapılanmalar olması neticesinde bu yapılanmaların geliştirilmesi ile ortaya çıkan yeniliklerin kademeli 
yenilikler olarak değerlendirilmesine bağlı olarak açıklanması mümkündür.  

Üçüncü en fazla başvuru yapılan alan hastalığın tespitine ve teşhisine yönelik uygulamalarla ilgilidir. 
Hastalığın semptomlarının kış aylarında yaygın görülen grip rahatsızlığı ile benzerlik teşkil etmesi hastalıkları 
arasındaki ayrımın yapılması ihtiyacını tetikleyen bir durumdur. Öyle ki zaten bilinen bir tedavi yönteminin 
de bulunmaması neticesinde virüsün sebep olduğu hastalığın en erken zamanda teşhisi önem taşımakta ve 

 
1 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/call-action-tech-community-new-machine-readable-covid-19-
dataset/ 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/call-action-tech-community-new-machine-readable-covid-19-dataset/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/call-action-tech-community-new-machine-readable-covid-19-dataset/
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böylelikle en azından hastanın izole edilmesi ile bulaş riski azaltılmaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmaların 
hastalığın tespiti üzerine yoğunlaştığı görülmektedir.   

Dördüncü en fazla başvuru yapılan alan olan tekstil ürünleri adından da anlaşılacağı üzere maske ya da 
koruma amaçlı siperlik, şapka ve giysiler gibi tekstil malzemelerinin yenilik çalışmalarına konu edildiği bir 
alandır. Bu alana konu edilen ürünlerin sıklıkla maskeler ile olduğu görülmektedir. Öte yandan COVID-19 ile 
ilgili ilk yapılan başvurunun da maskeler ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ilk başvuruda zararlı 
gaz geçişini önleyen nano-teknolojik malzemeden mamul doğa ve insan dostu bir maske çalışma konusu 
yapılmıştır.  

Veri işleme ve analiz olarak isimlendirilen ana alanın en fazla başvuru yapılan beşinci alandır. Bu alanda 
ortaya çıkartılan yeniliklerle ya da geliştirmelerle hastaların takibinin amaçlandığı etkin izolasyon veya 
zamanında müdahalenin sağlanmasına yönelik tedbirlerin konu edildiği çalışmalar görülmektedir. Bu 
çalışmaların özünü yazılımlar oluşturmaktadır. Ancak yazılımların ulusal mevzuat gereği patent ya da sınai 
haklarla korunamamasının sonucunda bu başvuru konuları söz konusu yazılımların kullanıldığı mobil 
cihazlar ya da sistemlere ilişkin gerçekleşmiştir.   

Tıbbi cihaz ve hastane ekipmanları alanı hastalığın yeni olmasının da etkisiyle bilinmeyenin fazla olmasına 
bağlı olarak beklenenden daha az başvuruya konu edilmiş bir alandır. Bu alandaki çalışmaların genel olarak 
solunum cihazları ile ilgili olduğu görülmektedir. Bu durum virüsün en belirgin etkisinin solunum yollarında 
gözlemlenmiş olması ile ilintili olarak düşünülebilir. Bunun yanı sıra ortam basıncının ayarlanması suretiyle 
virüsün vücut dokularına yerleşmesinin engellenmesine yönelik çalışma konuları da mevcuttur.   

COVID-19 ile ilgili diğer başvuru yapılan alanlar taşımacılık ve yapı elemanları ile ilgilidir. Bu alanlardaki 
başvuruların kademeli yenilikler kapsamında kaldığı ve faydalı model başvurularına konu edildiği 
görülmektedir. Sosyal mesafenin korunmasına yönelik yapılanmalar ile önemli bir bulaş yolu olan temasın 
azaltılması maksatlı yenilikler bu alanlardaki başlıca çalışma konularındandır.   

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

2019 yılının sonlarında medyada yer alan haberlerle uzaktan tanıştığımız ve sonrasında hızlı bir şekilde 
hayatımızın ortasına sürpriz bir şekilde düşen SARS-COV2 virüsü (COVID-19) gerek rutin hayatımızı gerekse 
iş dünyasını son derece ciddi bir şekilde etkilemiştir. İnsandan insana çok hızlı bir şekilde bulaşan hastalığın 
yayılmasını kontrol edebilmek için ekonomik endişeler bir kenara bırakılarak, işletmelerin üretimlerini 
durdurdukları, çoğu hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmanın faaliyetlerini askıya aldığı ve bunlara 
dayalı olarak tüm dünyada ticaretin olumsuz etkilendiği ve küresel ekonominin yavaşladığı gözlemlenmiştir. 
Bu anlamda pandemi sürecinin küresel boyutta bir kriz dönemi olduğunu kabul etmek gerekir. Hastalığın 
insanları ilk kez etkileyen yeni türden bir viral hastalık olması neticesinde aşı ve ilaç gibi önlemlerin de henüz 
mevcut olmamasına bağlı olarak, alınacak tedbirler ellerin düzenli olarak yıkanması, temastan ve yüz yüze 
etkileşimden kaçınma gibi çeşitli hijyen protokolleri oluşturmak ve sosyal mesafenin ayarlanması, maske 
takılması gibi kurallar oluşturmak ile sınırlı kalmıştır. Aradan geçen uzun süreye rağmen devam eden 
belirsizlik ortamı, bu krizin uzun soluklu etkileri olacağı konusunda bizlere fikir vermektedir. 

Bu çalışmada dünya üzerinde ayırt etmeksizin her ülkeyi ve her bireyi derinden etkileyen ve çalışma 
ilişkilerinde de devrim niteliğinde köklü ve radikal değişimlere neden olan COVID-19 salgını öncesi ve salgın 
sürecindeki durum kıyaslanmıştır. Bu çalışmada 2020 yılının ilk aylarından itibaren ülkemizde çalışma 
şartlarından, sosyal ilişkilerimize ve yaşam tarzımıza kadar önemli etkileri görülen COVID-19 salgınının 
yenilikçi çalışmalar üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde salgının toplam 
patent ve faydalı model başvuru sayılarında olumsuz bir etkisi olmadığı görülmektedir. Bir önceki yılın aynı 
dönemine göre toplam başvuru sayılarında bir artış bile söz konusudur. Önceki dönemlerde olduğu gibi 
pandemi süreci ele alındığında da patent başvurularının faydalı model başvurularına oranla daha fazla 
olduğu görülmektedir. Salgına neden olan virüsün daha önce bilinmeyen bir virüs olması bu virüsün neden 
olduğu hastalıkla ilgili yenilik çalışmalarının da daha önce var olmayanla, diğer bir ifadeyle radikal 
yeniliklerle ilgili olmasına sebebiyet vermektedir. Salgın hastalıkla ilgili en fazla başvurunun yapıldığı teknik 
alanların dağılımı da bu görüşü doğrulamaktadır.  

Çalışmada yenilikçi faaliyetlerin bir göstergesi olarak patent ve faydalı model başvuru sayıları ele alınmıştır. 
Yenilik çalışmalarında gösterge olarak patent verilerine başvurulması pratik bir uygulama haline gelmişse de 
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bu uygulamanın bir takım açmazları olduğu da kabul edilmelidir. Öyle ki, tüm yenilikler patent veya faydalı 
model gibi sınai haklarla korunmak zorunda değildir Yenilik çalışmaları yapan şahıs ya da firmalar, iş 
türlerine ve geliştirdikleri yeniliklere bağlı olarak farklı koruma stratejilerine sahip olabilir ya da ulusal 
mevzuattan kaynaklanan kısıtlar söz konusu olabilir. Örneğin ülkemizde yazılımlar patentle korunmamakta, 
bunun yerine telif haklarına konu edilebilmektedir. Bu nedenle yenilik çalışmalarının patent ve faydalı model 
başvurularına konu edilmiş ürün ya da üretim süreçlerinden daha fazlasını kapsayacağı unutulmamalıdır. 
Öte yandan başvuru türü tercihinin başvuru sahiplerine ait olduğu düşünüldüğünde, yapmış olduğumuz 
ayrımın başvuru sahiplerinin kendi çalışmalarını radikal - kademeli yenilik ayrımında konumlandıkları nokta 
uyarınca belirlenmiş olduğunu belirtmekte de fayda vardır.  

Çalışmanın kısıtlarından biri de salgının nispeten kısa bir süre önce başlamış olması ve geçen bu süre zarfında 
toplanan veri miktarına ilişkindir. Yapılan bir patent ya da faydalı model başvurusu, başvuru yapıldıktan 
sonra ilgili kurum tarafından şekli değerlendirmeye tabi tutulmakta ve bu başvuruların resmi patent 
bültenlerinde yayınlanması ve çevrimiçin sicil kayıtlarından araştırılabilmesi başvuru tarihinden birkaç ay 
sonra gerçekleşmektedir. Her ne kadar veriler Eylül ayı itibariyle, Haziran aynı kapsayacak şekilde 
toplanmışsa da şekli şartların karşılanmaması gibi yayınlamaya ilişkin süreçlerle ilgili ortaya gecikmeler 
çıkması mümkündür ve bu nedenden dolayı veri toplanan periyoda ilişkin bazı başvuru verileri yayınlanarak 
kamu erişimine açılmadığı için erişilememiştir. İlerleyen dönemlerde daha uzun periyodlara ilişkin verilerin 
toplanması ve incelenmesi sonucunda yapılacak çalışmalarda bahsedilen bu kısıtların nispeten aşılması 
mümkündür ve böylelikle pandemi sürecinin teknik yenilik çalışmaları üzerindeki etkilerinin daha detaylı bir 
şekilde analiz edilerek yorumlanması mümkün olacaktır. Bu araştırma öncelikle ülke ekonomileri üzerinde 
önemli etkiye sahip olan buluş, yenilik ve gelişmelerin salgın gibi kriz dönemlerinde ne şekilde etkilendiğini 
ve ilgili kurum ve kuruluşların bu dönemlerdeki kriz yönetimleri hakkında bilgi vermektedir. Hem buluş 
sahipleri hem de sorunların çözümünde aktif rol oynayarak bu buluşları faydalı kılacak olan taraflar için bu 
gibi çalışmaların aydınlatıcı olduğu değerlendirilmektedir. 
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Amaç – Bu çalışmada örgütsel iklimin, eğitim kurumlarında çalışan personelin memnuniyetine etkisi 
araştırılmıştır. Bu bağlamda, çalışanların demografik farklılıklarının ve okullardaki örgüt ikliminin; 
sınıf öğretmenlerinin memnuniyetini artıracak faktörlerin neler olabileceği, mevcut uygulamalardaki 
olumlu ve olumsuzlukların neler olduğu ve çalışanların motivasyonunu azaltan sorunlarla ilgili 
önlemlerin neler olabileceği tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Yöntem – Bu çalışmanın teorik kısmının hazırlanmasında, ikincil kaynaklardan ve araştırma kısmında 
ise istatistik yöntemlerinden biri olan neden sonuç ilişkisini analiz eden anket tekniğinden 
yararlanılmıştır. Çalışmanın evrenini, İstanbul Avcılar İlçesinde 20 İlkokulda görev yapan 700 sınıf 
öğretmeni oluşturmuştur. Dolayısıyla, basit tesadüfi yöntem ile belirlenen katılımcı 631 sınıf 
öğretmeninden anket elde edilen verirlerden yararlanılarak bilimsel sonuç ve öneriler geliştirilmiş ve 
araştırma tamamlanmıştır. 

Bulgular – Araştırma bulguları; tarafsızlığın “Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet” üzerinde 
pozitif yönde bir etkisinin olduğu görülmektedir. Tarafsızlık puanı bir birim arttığı zaman 
“Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet” puanının 0,164 birim arttığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, 
“Tarafsızlığın” “Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet” üzerinde yaklaşık %16,4 oranında pozitif 
yönlü bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Tarafsızlık arttıkça, okullardaki yönetimden memnuniyetin 
artacağından bahsetmek mümkün olabilir. 

Tartışma – Başarıya yönelik iklim süreçlerinde; yüksek verimliliklere değerler verilmekte ve 
çalışanlardan birbirlerinin yardımlarına koşmaları istenmektedir. Başarılı eğitim kurumlarına;  
çalışanlar arası iyi iletişim sistemleri hâkim olmakta, iklim performansının geliştirilmesi sürekli 
olmakta ve çalışanlarda yenilikleri gerçekleştirme düşüncesinin hâkim olacağı belirtilmektedir 
(Yıldırım, 2005: 13-14).  Bu bağlamda başarıyı hedefleyen kurumların zamanla kendilerine özgü bir 
örgütsel iklimi oluşturmaları, bu kişilikleriyle çevrelere karşı prestijli kurumsal kimlik geliştirmeleri,  
örgütün yapı ve amaçlarını çalışanlarla paylaşmaları,  çalışanların motivasyonunu artıracak 
uygulamalarda bulunmaları gerekmektedir.  

Dolayısıyla bu çalışma kapsamında, eğitim kurumlarında yöneticiler öğretmenler, öğrenciler ve 
velilerle ilgili olarak örgütsel iklimin çalışan memnuniyetine etkisi incelenmiştir. Dolayısıyla, örgüt 
iklimi ve çalışan motivasyonu konusunda yapılacak olan bilimsel yöntemle yapılacak araştırmaların 
alana önemli faydalar sağlayabileceği düşünülmüştür. 
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Purpose – In this study, the effect of organizational climate on the satisfaction of staff working in 
educational institutions was investigated. In this context, the demographic differences of employees 
and organizational climate in schools; It was tried to determine the factors that could increase the 
satisfaction of classroom teachers, what are the positives and negatives in current practices, and what 
measures could be related to the problems that reduce the motivation of the employees. 

Design/methodology/approach – In the preparation of the theoretical part of this study, secondary 
sources and in the research part, the questionnaire technique which analyzes cause and effect 
relationship, which is one of the statistical methods, was used. The universe of the study consisted of 
700 classroom teachers working in 20 primary schools in Istanbul Avcılar District. Therefore, scientific 
results and suggestions were developed by using the data obtained from the questionnaire from 631 
participating classroom teachers determined by simple random method and the research was 
completed. 

Findings – Research findings; It is seen that impartiality has a positive effect on "Satisfaction with the 
Agency and the Manager". It was observed that when the impartiality score increased by one unit, the 
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score of "Satisfaction with the Agency and the Manager" increased by 0.164 units. Therefore, it has 
been determined that "Impartiality" has a positive effect of approximately 16.4% on "Satisfaction with 
the Institution and the Manager". It may be possible to mention that the more neutrality increases, the 
more satisfaction with the administration in schools. 

Discussion – In climate processes for success; high productivity values are valued and employees are 
asked to come to each other's help. To successful educational institutions; It is stated that good 
communication systems among employees prevail, improvement of climate performance is 
continuous and the idea of realizing innovations will prevail in employees (Yıldırım, 2005: 13-14). In 
this context, institutions that aim to achieve success need to create a unique organizational climate 
over time, develop a prestigious corporate identity with these personalities, share the structure and 
objectives of the organization with employees, and implement practices that will increase the 
motivation of employees. 

Therefore, within the scope of this study, the effect of organizational climate on employee satisfaction 
has been investigated in relation to administrators, teachers, students and parents in educational 
institutions. Therefore, it is thought that scientific researches on organizational climate and employee 
motivation can provide significant benefits to the field. 

1. GİRİŞ 

Örgüt iklimi ve çalışanların motivasyonu işletmeler için oldukça önemli bir yere sahiptir. Organizasyon 
iklimi, bir organizasyonun iç atmosferinin kalitesi olarak tanımlanmıştır ve nedenle çalışanların verimliği, 
motivasyonu ve işini sevip-sevmemesi örgüt ikliminde gerçekleşebilmektedir. (Taguiri ve Litwin: 1968, 29). 
Dolayısıyla, örgütsel iklimin motivasyon, verimlilik ve faaliyetlerin başarısı üzerinde bir çok etkisi vardır. İş 
doyumu günlük toplumun yaşamında da önemli olup kuruluşların kendileri için çalışan insanlar üzerinde 
önemli etkileri bulunmaktadır ve bu etkilerin bazıları insanların çalışmaları hakkında nasıl hissettiklerine 
yansımaktadır (Kaygın, 2012: 96). Ayrıca, kurumlardaki memnuniyet, hem işverenler hem de çalışanlar için 
büyük önem taşıyan bir konudur. Bu bağlamda örgüt ikliminin en iyi şekilde oluşturulması, iş tatmini 
sağlaması,  eğitimde başarıyı artırmakta, öğretmenlerin ve personelin motivasyonunun artmasına neden 
olmaktadır (Kaygın, 2012: 95-96). Bursalıoğlu (2002: 20)’na göre eğitim kurumlarının olumlu iklimi 
çalışanlarım motivasyonunu dolayısıyla personelin örgüt amaçlarını algılama, kabullenme ve benimseme 
derecesi çalışma ortamını olumlu etkileyebilir (Barutçugil, 2004: 489).  Örgütsel iletişimin iyi seviyede 
olması, etkili bir yönetim gerçekleştirmesini ve sağlıklı kararlar almasını destekleyebilmektir (Akıncı, 1998: 
22).  
Kuramsal açıdan bu çalışmada tümevarım yöntemi esas alınmış ve varsayımlar çerçevesinde belirlenen 
hipotezler arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir.  Dolayısıyla bu çalışmada, örgütsel iklimin, eğitim 
kurumlarında çalışan personelin memnuniyetine etkisi araştırılmıştır.  Bu bağlamda araştırmanın temel 
problemleri: “Çalışanların demografik farklılıklarının okulların örgüt iklimine etkileri var mıdır? Örgütsel 
iklimin, eğitim kurumlarında çalışan personelin memnuniyetine etkisi var mıdır?” şeklinde sıralanabilir.  

Bu araştırmanın konusuyla ilgili varsayılan temel sorun, okullarda örgüt ikliminin çalışan memnuniyetini 
olumsuz etkilemesi durumunda; çalışanların başarısında, verimliliğinde ve etkinliğinde önemli düşüşler 
meydana gelmektedir. Ayrıca örgüt ikliminin oluşmaması halinde eğitim kurumlarındaki yöneticilerin, 
çalışanların ve öğrencilerin performansı düşmekte, stres artabilmekte ve iletişim sorunları söz konusu 
olabilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin memnuniyetini artıracak faktörlerin neler 
olduğu,   mevcut uygulamalardaki olumlu ve olumsuzlukların belirlenmesi ve çalışanların motivasyonunu 
azaltan sorunlarla ilgili önlemlerin neler olabileceği, iyileştirmeye yönelik bilimsel çıktıların neler olabileceği 
soruları cevaplandırılmaya çalışılacaktır.   

Murray, P., & Gray, D. (2011, 213 )’a göre, örgütsel iklim ve iş tatmini arasındaki ilişkinin önemi üzerine çok 
sayıda çalışma yapılmıştır. Olumlu bir ortamın işlerinden zevk alan motive olmuş çalışanlar ile 
sonuçlanmaktadır. Bu nedenle, çalışma ortamının organizasyon ve çalışan performansının mükemmel bir 
belirleyicisi olması ve bir çalışanın ancak memnun olduğunda iyi performans göstermesi şaşırtıcı değildir. İş 
yaşamında çalışanların memnuniyetini ve iş tatminini sağlamak ekonomik bakımdan değil, psikolojik 
bakımdan da çalışanların hayatlarında önemli rollere sahiptir (Çavuş ve Akgemci, 2008: 233).   Çalışanların 
memnuniyetleri; iş başarısına, iyi iletişime ve amaçların gerçekleşmesine bağlıdır. Dolayısıyla çalışanın, işine 
karşı hissettiği olumlu duygular, yaşadığı iş tatmini, iş yaşamında elde ettiği başarılar örgüt ikliminin 
iyileşmesine katkıda bulunmaktadır  (Tor ve Esengün, 2011: 55).  Eğitim kurumlarında farklılık oluşturması 
ve sürdürebilir başarılar elde etmesi, rakiplerinin taklit etmeyeceği öz yeteneğe sahip olmalarına bağlı 
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olmaktadır. Kurumların farklılık oluşturmalarını sağlayacak önemli etkenlerden birisi de olumlu örgüt 
ikliminin var olmasıdır ve ılımlı örgüt iklimlerinin varlığı işletmelerin nihai amaçlarına ulaşacakları 
süreçlerde önemli rollere sahiptir (Çavuş ve Akgemci, 2008: 230).  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

İşletmelerin  motivasyonları, iş tatminleri, birlik ve beraberlikleri, çalışanların yöneticileri ile olan diyaloğu 
üstüne yapılan çalışmalar örgüt iklimi şeklinde tanımlanmaktadır (Ekvall, 1987: 190). Örgüt ikliminin amacı, 
işletmelerin faaliyetlerini daha verimli olmasını sağlama ve çalışanların motivasyonunu artırmaktır.  Örgüt 
iklimlerinin etkin olması,  işletmelerin nihai amaçlarına ulaşmalarını kolaylaştırmakta ve iş dünyasında 
sürekli değişim gösteren yoğun rekabet ortamlarında daha güçlü bir konumda olmalarını sağlamaktadır 
(İşcan ve Karabey, 2007: 182).  

Örgütsel yapının hedeflere yönlendirilmesini, çalışanların motivasyon ve moralinin artırılması olumlu bir 
örgüt iklimi ile sağlanmaktadır. Örgüt ikliminin çalışanları harekete geçmesini sağlayacak nitelikte olması 
işletmelerin amaçlarının gerçekleşmesine neden olmaktadır (İşcan ve Karabey, 2007: 183). 

2.1. Örgüt İkliminin Öğeleri  

Örgüt iklimi; bireysel, örgütsel ve çevresel özeliklerden oluşmaktadır. Bireysel özellikler; yükselme, ilerleme 
ve doyum olanakları, kişilere verilen saygınlık ve önem, engellenme, güven, üyelere beslenilen duyarlılık, 
tehlikeleri göze alma, arkadaşlık ilişkisi olarak sıralanabilir (Koçel, 2003: 310-311).  Örgütsel özellikler; 
sorumluluk, önderlik, örgüt yapıları, örgüt politikaları, kurumun büyüklüğü, ödül düzeni, ücret ve amacı, 
örgütsel çatışmalar, işletmeyle bağdaşmazlık, iletişim, çok sıkı denetim ve gözetim, karar verme, işletmelerin 
gelişme olanağı, örgütsel açıklıklar biçiminde sıralanabilir (Akıncı, 1998: 23). Çevresel özellikler; yönetimin 
eleştirilmesi, güdüleyici ve sınırlayıcı çevre, çalışma şartları (hoşnut edecek, sıkıcı), yönetsel destekler, baskı, 
uyum şeklinde ifade edilebilir.  

Ötken ve Cenkci (2015: 6) örgüt ikliminin öğelerini sekiz başlık altında izah etmiştir. Bunlar; örgütsel 
sınırlandırmalar ve yapılar, bireysel sorumluluklar, destek ve samimiyet, cezalandırma ve ödüllendirme, 
çatışmalar ve çatışmalara olan toleranslar, beklentiler ve performans standardı, örgütsel bağlılıklar ve grup 
sadakati, risk alma ve risktir. 

Örgüt iklimi açısından normlar; genellikle kurum içi ilişkide uyulması istenilen davranış kalıbını ifade 
etmektedir. Normlar, kurum üyeleri tarafından karşılaşılan durumlara veya sorunlara uygun davranışların 
geliştirilmesiyle ve bunların kurallara bağlanmasıyla oluşmaktadır (Doğan, 2007: 105). Destek ve samimiyet, 
çalışanların birbirlerine güvendiği ve destek oldukları ortamlarda dostlukların değer görmesine dair 
duygular olarak tanımlanmaktadır (Lyman, 2000: 59).  

Çalışan personeli hedefler etrafında toplayabilen liderlik; bir grup insanın, belli hedefler etrafında 
toplanmasını sağlayan ve amaçların gerçekleştirilmesi için onların harekete geçmesini sağlayan yeteneklerin 
ve bilgilerin toplamına denilmektedir (Akıncı, 1998: 22). Liderlerin yeni görevleri, öğrenme süreçlerini 
tasarlamaktır. Liderlerin duyguları aktarma becerileri ne kadar çoksa örgüt iklimi bilinci o derece güçlü 
şekilde yayılmaktadır. Yönetim, belli amaçlara ulaşılması için elde olan bütün kaynakların birbiriyle verimli, 
etkin ve uyumlu kullanılacak kararların alınması, uygulanması sanatına ve bilimine denilmektedir. 
Yöneticiler de süreçleri yöneten kişilerdir (Lyman, 2000: 58).  

İşletmelerin performans amaçlarına ulaşmaları için her şart altında yürüttükleri mücadele işletmeyle 
bütünleşmeleri çerçevesinde örgütsel iklimin standartlar ile ilgili boyutlarını belirtmektedir. Performans 
standartları; hedefinin kavranması, görevlerin iyi yapılmasına, çalışanların ve takımların üstlendikleri görev 
amaçlarıyla yüzleşmelerine bağlı olmaktadır (Koçel, 2010: 669). Dolayısıyla bir örgüt ikliminde ödül boyutu, 
çalışanların olağan dışı katkılarının ve başarılarının karşılığında ve düzenli olmayacak şekilde sağlanan 
maddi olmayan veya olan yararlar biçiminde tanımlanmaktadır (Acar, 2008: 408). Ödüllendirme süreci yılda 
bir defa yapılan formaliteler olarak düşünülmemelidir. Süreç çalışanların ve yöneticilerin günlük çalışma 
yaşamlarının bir parçası durumuna getirilmelidir. Bilindiği gibi teşekkür etmenin maliyeti az olmakta ancak 
önemli sonuçları doğurmaktadır ve bu sonuçlarından birisi ise motivasyonu destekleyen örgüt iklimlerinin 
oluşturmasıdır (Acar, 2008: 408).  
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Örgütsel iklimin iyileştirilmesi, çatışma yönetimi açısından geçmişten itibaren bilim adamlarınca araştırma 
konusu olmuştur. Çatışma, iki ya da fazla grup arasında olan çeşitli kaynaklardan meydana gelen 
anlaşmazlık şeklinde tanımlanmaktadır. Dolaysıyla, çatışma yönetimi; politika, sosyoloji, psikoloji ve 
ekonomi gibi pek çok değişik bilim dallarının önemli konularından birisidir (Koçel, 2010: 664). Çatışmaların 
yönetilmesi için risk alınması gerekmektedir. Risk alma davranışlarının örgütsel yarara dönüşmesi 
işletmenin yapısıyla ilgili olmaktadır. Risk alma davranışları, iş birliği, güvenlik ve kaliteye destek olan 
örgüt iklimlerinin yeniliklerini teşvik etmektedir. Başarıda yüksekliğe sebep olması öngörülmektedir (Büte, 
2011: 112).  

Çalışanların, işletmeyi benimsemeleri süreci ile örgütsel iklimde olumlu bir atmosfer oluşmakta ve işletmede 
grup sadakatine dönüşmektedir. Örgütsel kimlik ve grup sadakati; işletmelerdeki çalışanların bir arada 
tutulmasını sağlayan kritik faktörlerin birisi olarak kabul gören örgütsel kimlik; işletmelerin kalıcı, farklı ve 
merkezi karakteristikleri üstünde çalışan kişilerin sahip oldukları paylaşılan inançlar şeklinde de 
tanımlanabilir (Ertürk, 2003: 149).  

2.2. Örgüt İklimi Türleri 

Eğitim kurumlarında örgüt iklimi türleri, katılımcı iklim, otoriter iklim ve başarıya yönelik iklimi şeklinde 
sıralanabilir. Bunlardan katılımcı iklim, birlikte çalışma, karşılıklı dayanışma ve gruba bağlılığın olduğu 
cezalandırmaların olmadığı yapıların ifade edildiği iklim tipine denilmektedir. Bağlanma güdüleri yüksek 
çalışanlar samimi ilişkilere ve arkadaşlık bağına önem vermektedirler. Bağlanma ihtiyacı diğer insanlarla 
ilişki kurulmasını, gruba girilmesi ve sosyal ilişkiler geliştirilmesini ifade etmektedir (Koçel, 2003: 310). 
Otoriter iklim türü ise görevlerin kesin tanımları olan ve biçimsel otoriteden ödün verilmeden oluşan iklim 
tipine denilmektir. Otoriter iklimlerde yöneticiler, güç ve statü odaklı olmakta, astlarının sadakatli ve bağlı 
olmalarını beklemektedirler (Aksoy, 2007: 11).  

Açık örgüt iklimi türünde, işletmelerdeki yöneticiler ve çalışanlar uyumlu olarak çalışmaktadırlar. Çalışanlar 
işleri yüksek performanslar gösterip zevkle yapmakta ve kararlarını yöneticilerine rahatça aktarmaktadırlar. 
Barutçugil (2004: 31-32) çalışmasına göre, açık örgüt ikliminde; çalışanlar, uyumlu çalıştıklarından birlik ve 
beraberlik hislerine sahip olmakta; çalışanın meslek eğitimine özen göstermekte; çalışanların yaratıcı olması 
için çalışanlar sürekli teşvik etmekte ve daha fazla sorumluluk alarak kendi işini yönetme olanağına sahip 
olmaktadır. (Erken, 2013: 269-270)’e göre kapalı örgüt iklimi, açık örgüt ikliminin aksine, işletmelerin 
çalışmalarında demokratik süreçlere müsaadesi olmayan katı, tehdit edici, sert ve kırıcı bir iklime 
denilmektedir. Kapalı örgüt ikliminin oluşma nedenleri şunlardır;  eğitim kurumlarında güvenli bir ortamın 
olmaması, çalışanların yönetimde ve kararlarda söz haklarının olmamaları, çalışanların önerisine önem 
verilmemesi, iletişimin doğru kurulamaması ve çalışanlar arasındaki uyumsuzluk olmasıdır.  

Eğitim kurumlarında bürokratik iklim türü, hiyerarşiyle yönetilen, katı süreci olan ve iş çevreleri kesin 
çizgilerle çizilen iklim türleri olarak ifade edilmektedir. Bürokratik iklimlerin temellerini meydana getiren 
özellikler; yapısalcı, düzenli olmak, katı kuralları önemsemek, hiyerarşik, emir-komuta, güç ve denetim 
edinme oryantasyonları olarak sıralanmaktadır. Bürokratik ve hiyerarşik kurum yapısı, küreselleşmenin 
önündeki engellerin en büyüğünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla, küresel iş yaşamında sağlıklı olan yapılar, 
bürokratik uygulamalardan uzak yönetebilen kurumlardır (Çelik, 2003: 445).  

Kurumlarda otonom iklimin ayırt edici özelliği yöneticinin, çalışanlara etkileşimini ve grup içerisindeki 
sosyal ihtiyaçlarını gidermesi için özgürlük tanıması olmaktadır. İklimlerde çalışanlar işletmelerin iç ve dış 
çevresinin kontrolünü sağlayarak sorunları çözme motivasyonuna ve işletmelerin hedeflerine ulaşmalarında 
sınırsız yetkilere sahip olmaktadırlar (Tutar ve Altınöz, 2010: 200). Kontrollü iklim türünde ise samimiyetten 
ve anlayıştan yoksun, çalışanlara güvenemeyen yöneticiler olmaktadır. Arkadaşlık ilişkisinin ve 
yardımlaşmaların az olduğu işletmede çalışanlar sürekli kontrol edilmektedirler. Eğitim kurumu yöneticileri 
için görevin kısa sürede tamamlanması önemli olmaktadır. Yöneticiler çalışanların düşüncelerini 
önemsememekte, kurallar yönetici tarafından konulmakta ve kuralların tersi yapılmamaktadır (Bilgen, 1976: 
201). Yenilikçi iklim, etkin,  risk alan, girişimci, sonuca odaklı, rekabeti seven, yeniliklere ve meydan 
okumaya açık iklim türleri olarak ifade edilmektedir. İklimde çalışana risk alma imkânı sağlanmaktadır. 
Çalışanlar, değişmelere hazır ve yaratıcı olmaya odaklanmaktadır (Tutar ve Altınöz, 2010: 201).  
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2.3. Çalışan Memnuniyeti  

Eğitim kurumlarına çalışanların memnuniyeti öğrenciler, veliler açısından günümüzdeki en önemli 
konulardan biri olmaktadır. Çalışanların memnuniyeti; eğitim ve öğretim faaliyetleri açısından önemli 
faydalar sağlayabilmektedir (Sevimli ve İşcan, 2005: 61). Eğitim düzeyindeki ve yeteneklerindeki artışın 
karşılığını alamadıklarını düşünen çalışanların düzeylerinde bir azalma olabilir (Akıncı, 1998: 26).  Hizmet 
içi eğitimlerle personelin kariyer ve yeteneğindeki artış, öğrenci başarısı bakımından olumlu değişiklikler ile 
sonuçlandığında velilerde ve okul yönetiminde de bir artışa neden olmaktadır. (Özgen, vd., 2002: 412).   

Başarılı okul çalışanları ihtiyaçlarının karşılanması için yeterli ve adil bir ücretin yanı sıra yüksek ücret ile de 
alakalı olan, kendilerini tanımlayacakları daha yüksek statülere ulaşmak istemektedirler. Çalışanların 
beklentisini karşılayan, muğlak olmayacak, adil ücretler ve terfi sistemlerinin varlığı çalışanın işlerinde 
tatmin olma olasılığını arttırmaktadır (Henne ve Locke, 1985: 222). Eğitim kurumlarında ödüllendirme 
sisteminin adil olması; performans ölçme sistemlerinin doğruluğuna olan inancı arttırıp örgüt ikliminin 
olumlu etkilenmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla, yöneticilerin astlarını ödüllendirmesi, onların 
görevinde çalışkan ve başarılı olmalarını teşvik etmektedir (Acar, 2008: 408). 

Çalışanların memnuniyetlerini etkileyen diğer bir bireysel faktör ise cinsiyettir. Yapılan çalışmalarda 
cinsiyetin çalışanların memnuniyetine etki eden bir değişken olduğu ve genel olarak erkek çalışanın kadın 
çalışana göre daha çok işinden memnun oldukları belirtilmektedir. Çalışan kadınlar ev yaşamındaki 
sorumluluklarıyla işlerini dengelemeye çalışmaktadır. Diğer taraftan iş yerlerinde erkekler için kariyer, 
ilerleme fırsatı ve ücret daha çok önem arz etmekteyken; kadın çalışanlar için sosyal ilişki ve çalışma şartları 
daha önem taşıyabilmektedir (Kırel, 1999: 115).  

Çalışanların memnuniyetlerine etki eden bireysel faktörlerin biri de yaştır. Çalışanların memnuniyeti belirli 
yaşlara kadar sürekli düşme eğilimi göstermektedir. Yaşın ilerlemesi ile çalışanın memnuniyeti yeniden 
artmaktadır. İşe yeni başlayan çalışanların memnuniyetleri, yeni durumlara alışma süreçlerinde olmaları 
veya bir iş bulmaları sebebiyle yüksek olmaktadır (Sevimli ve İşcan, 2005: 61).  

Çalışan memnuniyetine etki eden faktörlerden bir diğeri de medeni durumdur. Evlilerin ailelerini 
düşünerek işlerine daha fazla önem vermeleri, bekârların kariyer yükselme amacıyla daha özverili olmaları 
söz konusudur (Sevimli ve İşcan, 2005: 61). Bununla birlikte memnuniyet yerini zamanla bıkkınlığa ve 
monotonluğa bırakarak çalışanların ileri yaşlarda işe bağlılığı düşebilmektedir. (Telman ve Ünsal, 2004: 55).  

Fiziksel şartların ve sosyal imkânların uygunluğu hizmet sunumlarında çalışanların performanslarını 
arttırmaktadır. Ayrıca çalışanların iş ortamlarında memnuniyet düzeylerinde de olumlu etkileri olmaktadır. 
Fiziksel şartların olumsuzluğuysa memnuniyetsizliğin ve stresin artmasına sebep olmaktadır (Göral, 2006: 
115).  

Çalışanların memnuniyetlerini önemli derecede etki eden faktörlerden birisi, çalışanın yaptığı işin özelliği 
olmaktadır. Çalışanların iş yerlerinde yaptıkları işlerin kişisel yetenekleriyle bilgi ve becerileri ile yakınlığı, 
çalışanların iş konusunda istekli olmalarını etkilemektedir (Sevimli ve İşcan, 2005: 62). Çalışanların, iş 
özellikleriyle ilgili memnuniyetlerini etkileyen faktörler; işlerin yapısal özellikleri, işin ilginçliği, çalışanlara 
öğrenme fırsatı vermek, işin çeşitli olması, işlerin gerektirdiği sorumluluk şeklinde sıralanabilir (Kreitner, 
vd., 2002: 231).  

İş yerlerinde çalışma arkadaşlarının arasında oluşan sağlıklı ilişkiler, çalışanların işlerine bağlanmasını 
sağlayan, çalışanların memnuniyetlerini artıran faktörlerin en önemlilerinden biri olmaktadır. Sağlıklı 
ilişkiler;  insanların sosyal ihtiyaçlarını yaşamlarının önemli bölümlerini beraber geçirdikleri çalışma 
arkadaşlarıyla ve çalışma ortamında tatmin etmelerinden doğmaktadır. Çalışma ortamlarında destekleyici 
ve uyumlu çalışma arkadaşlarının olması çalışanların memnuniyetlerini arttırmaktadır (Kreitner, vd., 2002: 
233). Çalışanların memnuniyetlerini amirleriyle olan ilişkileri etkilemektedir. Çalışanların memnuniyet 
seviyelerine amirleri üstünden dolaylı olarak etki eden başka bir konu da amirlerinin sahip oldukları 
yetkinliklerdir (Kantar, 2010: 66).  Eğitim yöneticilerinin sonuca odaklılık, esneklik, iletişim, yenilikçilik, ekip 
çalışmaları stratejileri oluşturmak, ilişki yönetimi, karar alma, risk yönetimi, güvenirlik, koordinasyon ve 
planlama, değişim yönetimleri ve öteki yetkinlikleri önemli olmaktadır (Telman ve Ünsal, 2004: 45).  
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Eğitim kurumlarında performans ile iş tatmini arasında olan ilişki güçlü olmaktadır. (Hunton vd., 2003: 
169)’e göre ilişkilerin yönü, iş tatminlerinin performansları artırması değil, performansların iş tatminlerini 
artırması yönünde olmaktadır. Yüksek performans, gurur duymayı, kendini yeterli hissetmeyi, başarı 
duygularının harekete geçmesini sağladığı için işe bağlılığı oluşmaktadır (Nartgün ve Ertürk, 2018: 228). 
Olumlu iş tatminlerine sahip bir çalışanın yardımcı olmak eğilimi, işe bağlılığı ve iş tatminleri daha çok 
artmaktadır (Kantar, 2010: 64).   

İş devamlılığı, çalışanın bir işletmenin kadrosuna istihdam edilmesi sonrasında yıllarca işletmeden 
uzaklaşmamasını ifade etmektedir (Durna ve Eren, 2011: 218).  Çalışanların, örgütsel iklim ortamı, 
çalışanların bireysel özellikleri, işletmenin personel politikasına göre işe devam etme kararı verdikleri ifade 
edilebilir (Stone, vd., 2007: 1101). 

2.4. Çalışan Memnuniyeti Sağlamaya Yönelik Uygulamalar 

Eğitim kurumlarında çalışan memnuniyeti sağlamaya yönelik uygulamalar; iş analizleri, iş dizayn, rotasyon 
ve iş genişletme ve iş zenginleştirme şeklinde sıralanabilir, bunlar; iş analizleri, okullarda işlerin içerdikleri 
görevlerin, sorumlulukların ve çalışma şartlarının belirlenmesine yönelik çabalardan oluşmaktadır. 
Çalışanlarda bulunulması gereken yetenek, bilgi ve beceriler de belirlenmeye çalışılmaktadır. İş analizleri 
işlerdeki sorumlulukların ve işleri başarıyla yapmak için bu işleri üstlenecek çalışanlarda aranması gereken 
niteliğin sistematik şekilde inceleme sürecidir (Kantar, 2010: 70).  

İş dizaynı, verimliliğin artması amacı ile işlerin yapılarının ve niteliklerinin değiştirilmesi süreci olarak 
tanımlanır. İş tasarımı; insan ve iş ögelerinin en uygun şekilde birleştirilmesini amaçlayan yönetsel 
uygulamalardır (Özgen, vd., 2002: 412).  Çalışanların iş doyumlarını ya da performanslarını 
yükseltmektedir. Okul yöneticileri, yeni teknolojileri, çalışanların yeteneklerini, becerilerini ve tercihlerini; 
çevrenin isteklerini dikkate alarak iş planlarını yapmaları gerekmektedir (Şenturan, 2007: 10).  

Eğitim kurumlarında iş rotasyonu, basitleştirilen işlerde çalışanları sırayla çalıştırmaktır. Örneğin, çalışanlar 
önce muhasebede, sonrasında ise personel sicil bürolarında çalışabilir. İş rotasyonları sayesinde çalışanların 
iş monotonluğu sebebiyle sıkılmaları ortadan kalkmaktadır. Çalışanlar yeni uzmanlıklar edinmekte, işlerini 
zevkle yapmaktadır (Kantar, 2010: 69). Çalışanların keşfedilmemiş yeteneklerini ortaya çıkarmaktadır. 
Yaptıkları işin kurum içindeki rolünü ve yerini öğrenmektedirler. İş rotasyonları sonucu çalışanların 
uzmanlaşmaları, iş yoğunluklarına göre ihtiyaç duyulan birimde çalışma imkânları ortaya çıkmaktadır. 
Çalışanlar pek çok bölümde çalıştıklarından birbirlerini tanıma imkânı bulmakta; örgüt ikliminin 
oluşmasına neden olmaktadırlar (Yalçınsoy, 2019: 76).  

İş genişletmede ise işi basitleştirmenin aksine işe ilişkin değişik birkaç görevi bir araya getirme söz konusu 
olmaktadır. İş genişletmenin sayesinde işler yatay şekilde çeşitlenmektedir. İş genişliği çalışanların 
doğrudan sorumlu oldukları görevlerin sayısıyla belirlenmektedir. Sayılar, görevlerin adedine göre çeşitlilik 
gösterebilir. İş genişliklerine sahip çalışana, işinde duyduğu monotonluğun azaltılması amacıyla bir dizi 
görevler daha verilmektedir (Ertürk, 2003: 148).  

3. YÖNTEM 

Örgüt ikliminin, çalışan memnuniyetine etkilerinin analizi için yöntem başlığı altında araştırma modeli, 
hipotezler, evren, örneklem, veri toplama araçları ve verilerle ilgili analizine yer verilmiştir.   Bu bağlamda, 
çalışanların demografik farklılıklarının ve okullardaki örgüt ikliminin; sınıf öğretmenlerinin memnuniyetini 
artıracak faktörlerin neler olduğu ve çalışanların motivasyonunu artırabilecek önlemlerin neler olabileceği 
tespit edilmesi alana önemli katkılar sağlayabilecektir.   

3.1. Araştırmanın Modeli  

Yapılan istatistik analizleri sonucunda belirlenmiş olan araştırmanın modeline göre; örgüt iklimini 
belirlemek için “Örgüt İklimi” ölçeğinden yararlanılmış ve yapılmış olan uyum indeksleri neticesinde 
bulunmuş olan veriler, örgüt ölçeğindeki 4 boyutu desteklemiştir. Ayrıca çalışan memnuniyetini belirlemek 
amacıyla “Çalışan Memnuniyeti” ölçeğinden yararlanılmış ve bu ölçekteki 4 alt boyutun bütün maddeleri 
desteklediği görülmüştür. Dolayısıyla; anova, korelasyon ve regresyon analizleri ile boyutlar arası ilişkiler 
ve yapısal eşitlik modeli analizleri ile araştırmanın modeli elde edilmiştir. 
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Şekil-1 Örgüt İkliminin, Çalışan Memnuniyetine Etkilerinin Analizi ile İlgili İstatiksel Model 

3.2. Araştırmanın Hipotezleri  

Örgüt ikliminin, çalışan memnuniyetine etkilerinin analizi konusunda yapılan bu çalışmada analizlerin 
yapılması için amaca yönelik hipotezlerin oluşturması ve gerekçelerin amacıyla alan taraması yapılmıştır. 
Dolayısıyla Gök, (2009: 596) araştırmasında belirlenen hipotezlerin “H1: Olumlu olarak algılanan örgüt 
iklimi, iş motivasyonunu pozitif yönde etkilemektedir. H2: Çalışanların demografik özellikleri, örgüt iklimi 
ile motivasyon arasındaki ilişkiyi etkilemektedir.” şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda hipotezler 
aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur; 

H1: Örgüt iklimi demografik boyutlara farklılık gösterir. 
H2: Örgüt iklimi, çalışan memnuniyetini etkiler.  

3.3. Evren ve Örneklem 

Evren büyüklüğüne göre örneklem hacminin belirlenmesi için aşağıdaki tablodan yararlanılmıştır. 

Tablo-1. Evren Büyüklüğü ve Örneklem Miktarı Tespiti 

Evren 
Büyüklüğü 

Örneklem Miktarı  
+-0.05 örnekleme hatası (d) 

p=0.5      q=0.5 
750 254 
1000 278 

Çalışmanın evrenini, İstanbul Avcılar  İlçesinde faaliyet gösteren 20 ilkokulda  faaliyetlerini sürdüren 700 
adet öğretmen çalışan oluşturmaktadır. Dolayısıyla örneklem miktarını belirlemek için tablo 1 esas alınmıştır 
(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 50). Tablo 1 incelendiğinde 700 kişilik evren için, tabloda 750  kişinin 
karşısında “+-0.05 hata” oranı ile 254 kişinin örneklem sayısı olarak belirlenmesi yeterli olmaktadır. 
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Dolayısıyla, örneklemin evreni temsil etmesi için 700 kişiye 20/04/2020 ve 05/05/2020 tarihleri arasında anket 
yapılmış, 643 Sınıf öğretmen anketi doldurmuş ve neticede 631 adet anket geçerli olmuş ve SPSS analizleri 
yapılmıştır.    

3.4. Veri Toplama Aracı 

Bu makalede, çalışmanın verilerini elde etmek amacıyla yapılan anketlerle; demografik özelliklerini ölçmeye 
yönelik,   “Örgüt İklimi” ve “Çalışan Memnuniyeti Ölçeği” olmak üzere sorular sorulmuştur. Söz konusu 
kullanılan ölçekler aşağıda yer almaktadır. 

1- Örgüt İklimi  

Bu çalışmanın araştırma kısmında yapılan alan araştırması için ilk kullanılan ölçek, Koys ve Tomas’ın (1991: 
268) geliştirmiş olduğu Örgütsel İklim Ölçeği olup güvenilirlik katsayısı ise 0,94 olduğu belirtilmiştir. Ölçek; 
bağdaşıklık, tarafsızlık, takdir, üstün desteği ve baskı olmak üzere toplam 15 madde ve beş boyuttan 
oluşmaktadır. Örgütsel İklim Ölçeğinde katılımcılardan soruları; 5=kesinlikle katılıyorum, 4=katılıyorum, 
3=kararsızım, 2=katılmıyorum, 1=kesinlikle katılmıyorum şıklarından birini tercih etmeleri istenmiş olan 5’li 
likert tipi ölçekten yararlanılmıştır.  

2- Çalışan Memnuniyeti Ölçeği 

Bu çalışmanın araştırma kısmında yapılan alan araştırması için ikinci kullanılan ölçek ise Erken’in (2013: 53) 
çalışmasında kullandığı ve daha sonra Demirbaş’ın (2017: 53) da çalışmasında yararlandığı Çalışan 
Memnuniyeti Ölçeği olup güvenilirlik katsayısı ise 0,924 olduğu belirtilmiştir. Ölçek; kurum, yönetici (8 
madde); iş memnuniyet (3 madde) ve ortam, ücret (4 madde) olmak üzere 20 maddeden oluşmaktadır. 
Ancak 5 maddenin iç tutarlığı bozduğu düşünülerek 15 madde ele alınmıştır. Örgütsel İklim Ölçeğinde 
katılımcılardan soruları; 5=kesinlikle katılıyorum, 4=katılıyorum, 3=kararsızım, 2=katılmıyorum, 1=kesinlikle 
katılmıyorum şıklarından birini tercih etmeleri istenmiş olan 5’li likert tipi ölçekten yararlanılmıştır. 

3.4. Verilerinin Analizi  

Bu makalede; ampirik yöntem tercih edilmiş olup böylece hazırlanan anketlerle neden-sonuç ilişkisinin 
analizleri gerçekleştirilmiştir.  SPSS ve Amos istatistik programları kullanılarak faktör analizi, güvenilirlik 
analizi, t testi, f testi, ANOVA ve regresyon analizleri yapılmış, araştırmanın amacına yönelik oluşturulan 
hipotezler test edilmiştir.   

4. BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında, anketlerle elde edilen veriler yardımıyla; güvenilirlik,  doğrulayıcı faktör, t-testi, 
one way anova,  korelasyon ve regresyon analizleri ile ilgili bulgulara yer verilmiştir.  

4.1. Örgüt İklimi için Güvenilirlik Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi  

Örgüt İklimini ölçeğini meydana getiren maddelerin orijinal yapısı (18 madde ve 5 boyut) doğrulayıcı faktör 
analizi (DFA) ile test edilmiştir. Yapılan test sonucunda öncelikle maddelerin boyutları açıklamadaki 
anlamlılıkları incelenmiş daha sonra ise test edilen modelin uygunluğu sınanmıştır.  
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Şekil-1 Örgüt İklimi İçin DFA 

Test edilen modelde örgüt iklimi faktörlerinden; “Üstün Desteği, UD”, “Tarafsızlık, TA”, “Bağdaşıklık, BA”, 
İçsel Takdir, it” ve “Baskı, Bas” ile gösterilmiştir.  

Doğrulayıcı faktör analizi yardımıyla model sınaması yapılırken; üstünlük desteği ud1, ud2, ud3,ud4 olmak 
üzere 4; tarafsızlık TA5, TA6, TA7, TA8 olmak üzere 4; bağdaşıklık BA9, BA10 olmak üzere 2;  İçsel takdir 
it11, it12 olmak üzere 2 ve baskı Bas13, Bas14, Bas15,  Bas16 olmak üzere 4 madde ile ifade edilmiştir. 

Tablo-2 Örgüt İklimi Model Uyum İndeksleri 

 İyi Değer Uygun Değer Hesaplanan Değer 
X2/sd 3’den Küçük 5’den Küçük 4,498 
RMSEA 0,050 ve daha Düşük 0,080 ve daha Düşük 0,073 
GFI 0,90 ve Yüksek 0,85 ve Yüksek 0,887 
NFI 0,90 ve Yüksek 0,85 ve Yüksek 0,922 
CFI 0,95 ve Yüksek 0,90 ve Yüksek 0,933 

Örgüt iklimi için model uyum indeksi tablosunda yer alan değerlere bakıldığında; model uyum indeks 
sonuçlarının iyi düzeyde olduğu görülmektedir.  

4.2. Çalışan Memnuniyeti için Güvenilirlik Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi  

Çalışan Memnuniyeti meydana getiren maddelerin orijinal yapısı (20 madde ve 3 boyut) doğrulayıcı faktör 
analizi (DFA) ile test edilmiştir. Yapılan test sonucunda öncelikle maddelerin boyutları açıklamadaki 
anlamlılıkları incelenmiş daha sonra ise test edilen modelin uygunluğu sınanmıştır.  
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Şekil-2 Çalışan Memnuniyeti İçin DFA 

Test edilen modelde, çalışan memnuniyeti faktörlerinden, “Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet, KYM”, 
“İşten Memnuniyet, İM” ve “Ortam ve Ücretten Memnuniyet, OUM” ile gösterilmiştir.  

Doğrulayıcı faktör analizi yardımıyla model sınaması yapılırken; “Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet”: 
KYM1, KYM2, KYM3, KYM4, KYM5, KYM6, KYM7, KYM8” olmak üzere 8;  “İşten Memnuniyet İM9, İM10 
İM11, İM12, İM13” olmak üzere 5 ve “Ortam ve Ücretten Memnuniyet OUM14, OUM15, OUM16, OUM17, 
OUM18, OUM19, OUM20” olmak üzere 7 madde ile ifade edilmiştir. 

Tablo-3 Çalışan Memnuniyeti Model Uyum İndeksleri 

 İyi Değer Uygun Değer Hesaplanan Değer 
X2/sd 3’den Küçük 5’den Küçük 4,891 
RMSEA 0,050 ve daha Düşük 0,080 ve daha Düşük 0,079 
GFI 0,90 ve Yüksek 0,85 ve Yüksek 0,906 
NNFI 0,90 ve Yüksek 0,85 ve Yüksek 0,897 
CFI 0,95 ve Yüksek 0,90 ve Yüksek 0,907 

 “Çalışan Memnuniyeti” için tablo2’deki değerler incelendiğinde; indeks sonuçlarının genel olarak “İyi 
Değer Uygun Değer arasında” yer aldığı görülmektedir.  
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Tablo-4 Tahmin Değerleri 

 Boyut Madde Tahmin 
Değeri P değeri Cronbach α 

Ö
rg

üt
 İk

lim
i 

Ü
st

ün
 d

es
te

ği
 

 
1. İhtiyaç duyduğunda yardım alacağına dair güven ,867 *** 

 
 

0,913 

2. Kişinin yükselmesiyle yakından ilgilenme ,810 *** 
3. İşle ilgili sorun olduğunda rahat konuşabilme ,903 *** 

4. Hatalar sayesinde öğrenmeye izin verme ,829 *** 

Ta
ra

fs
ız

lık
 

 

5. Çalışanların birbirlerine yardım etmesi ,865 *** 

 
0,839 

6. Çalışanların birbirleriyle iyi geçinmesi ,870 *** 

7. Çalışanlar arasında ayrım gözetmeme ,816 *** 

8. Hak edeni cezalandırma ,528 *** 

Ba
ğd

a
şı

kl
ık

 9. Çalışanların diğerlerine yönelik kişisel ilgisi ,776 ***  
0,801 

 
10. Çalışanlar arasında güçlü takım ruhunun varlığı ,866 *** 

İç
se

l 
Ta

kd
ir

 
 

11. Yüksek performansı görüp takdir etme ,924 *** 
0,903 

12. Örnek gösterme ,892 *** 

Ba
sk

ı 
 

13. Yapacak çok işin ve az zamanın olması ,683 *** 

0,802 
14. Hiç tatili yokmuş gibi hissetme ,614 *** 
15. İş arkadaşlarının kendilerini tükenmiş hissetmesi ,661 *** 
16. Yapacak çok işin ve az zamanın olması ,882 *** 

Ç
al

ış
an

 M
em

nu
ni

ye
ti 

K
ur

um
da

n 
ve

 Y
ön

et
ic

id
en

 
M

em
nu

ni
ye

t 

1. Çalıştığım kurum kalite bilincine sahiptir. ,866 *** 
2. Çalıştığım kurum çalışan memnuniyetine önem verir. ,937 *** 

0,978 

3. Çalıştığım kurum çalışanlarına önem verir. ,946 *** 
4. Çalıştığım kurumun yöneticileri çalışanlar ile ilişkilerinde 

 
,935 *** 

5. Genel olarak çalıştığım kurumun yönetiminden 
 

,944 *** 
6. Yöneticim beni işimle ilgili konularda gerektiği biçimde 
bilgilendirir. 

,917 *** 

7. Yöneticim kişisel gelişimime teşvik eder ve gerektiğinde 
motive eder. 

,906 *** 

8. Yöneticim çalışırken karşılaştığım sorunların çözümüne 
karşı yapıcı yaklaşım sergiler. 

,911 *** 

İş
te

n 
M

em
nu

ni
ye

t 

9. Yaptığım işten memnunum. ,745 *** 

10. İşimle ilgili benden ne beklendiğini biliyorum. ,740 *** 

0,670 

12. Çalıştığım kurumda, çalışanlar, üzerine düşen 
sorumlulukları yerine getirir. 

,100 *** 

17. Çalıştığım kurumda haftalık mesai süresinden daha fazla 
çalışılır. 

,850 *** 

18. Çalıştığım birimde açık ve sınırları belirlenmiş yazılı bir 
görev tanımım var. 

,424 *** 

O
rt

am
 v

e 
Ü

cr
et

te
n 

M
em

nu
ni

ye
t 11. Çalıştığım kurumun düzenlemiş olduğu eğitim 

faaliyetlerinden memnunum 
,866 *** 

0,780 

13. Çalıştığım kurumun yemek şartlarından memnunum. ,483 *** 
14. Çalıştığım kurum temizlik ve düzene önem verir. ,806 *** 
15. Çalıştığım kurum çalışan güvenliğine ve sağlığına önem 
verir 

,776 *** 

16. Çalıştığım kurumda ödenen ücret tatmin ediyor. ,669 *** 
19. Ücret olarak daha iyi bir teklif gelirse kurumdan ayrılmayı 
çıkarıldı düşünebilirim 

ı 0,412 

20.  Çalışma mekânımız fiziksel sağlığı gözetecek şekilde 
düzenlenmiştir. 

,715 *** 

 *** = P<0,001 

“Örgüt İklimi ve Çalışan Memnuniyeti”nin mevcut yapıları DFA yardımıyla uyum indekslerine 
bakıldığında, verilerin mevcut yapıları desteklediği tespit edilmiştir. Ayrıca, ölçeklere ait boyutların da 
yüksek güvenilirlikte olduğu gözlemlenmektedir. 

4.3. Demografik Boyutlarla İlgili Bulgular 

Bu çalışmada cinsiyet, yaş, çalışma süresi ve eğitim durumu demografik değişkenlerinin dağılımları 
betimleyici istatistikler yardımıyla genel olarak incelenmiştir. 



B. B. Yıldız 13/1 (2021) 281-303 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 292 

Tablo-5 Demografik Değişkenlerin Frekans Tablosu 

 Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 442 70,0% 

Erkek 189 30,0% 

Yaş 

20-30 Yaş 121 19,2% 

31-40 287 45,6% 

41-50 139 22,1% 

50+ 83 13,2% 

Süre 

1-8 Yıl 347 55,1% 

9-18 Yıl 205 32,5% 

19-30 Yıl 78 12,4% 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 16 2,5% 

Ön Lisans 42 6,6% 

Lisans 541 84,5% 

Yüksek Lisans 41 6,4% 

Tablo-1’de görüldüğü gibi katılımcılardan 189 kişinin erkek (%30,0) ve 442 kişinin ise kadın (%70,0) olduğu 
gözlenmiştir. Katılımcıların yaş dağılımlarına bakıldığında 20-30 yaş arasında 121 kişi (%19,2), 31-40 yaş 
arasında 287 (%45,6)  kişi, 41-50 yaş arasında 139 kişi (%22,1) ve 50 yaş üstü 83 (%13,2) kişinin olduğu 
gözlenmiştir. Katılımcıların 347’sinin 1-8 yıl (%55,1), 205’inin 9-18 yıl (%32,5) ve 78’inin ise 19-30 yıl(%12,4) 
arasında hizmet süresi olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırmaya katılan kişilerin 16’sının ilköğretim (%2,5), 
42’sının ön lisans (%6,6), 541’inin lisans(%84,5)  ve 41’inin ise yüksek lisans veya doktora (%6,4)  düzeyinde 
eğitim aldıkları tespit edilmiştir.  

4.4. Demografik Boyutlar ile Örgüt İklimi Arasındaki İlişki İçin T-Testi ve F-Testi  

Demografik boyutlar ile örgüt iklimi Arasındaki İlişki t- testi ve f testi yardımıyla incelenmiştir. Değişken 
gruplar arasındaki farklılıkların tespiti için grup sayısı 2 ise t testinden ve ikiden fazla grup sayısı olan 
değişkenler için ise f testinden yararlanılmıştır. Hesaplanan p değeri 0,05’ten küçük olan değişkenler için 
gruplar arası farklılık olduğuna ve 0,05’ten büyük olan değişkenler için ise gruplar arası farklılığın 
olmadığına karar verilmiştir. Yapılan analizler için İBM SPSS21 programından yararlanılmıştır. 

Tablo-6 Demografik Boyutlar ile Örgüt İklimi Arasındaki İlişki İçin T-Testi ve F-Testi Tablosu 

Düzeyler   N Ort. t veya f 
Değeri 

p Değeri Hipotez/ 
Post Hoc 

Cinsiyet 

Üstün 
Desteği 

Kadın 442 3,7890 
-,262 ,793 H1 Red 

Erkek 189 3,8108 

Tarafsızlık 
Kadın 442 3,7347 

,277 ,782 H1 Red 
Erkek 189 3,7130 

Bağdaşıklık 
Kadın 442 3,6900 

,151 ,880 H1 Red 
Erkek 189 3,6772 

İçsel Takdir 
Kadın 442 3,7070 

-,815 ,415 H1 Red 
Erkek 189 3,7831 

Baskı 
Kadın 442 2,7590 

-1,791 ,074 H1 Red 
Erkek 189 2,9021 
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Yaş 

Üstün 
Desteği 

A-20-30 Yaş 121 4,0620 

4,130 ,006 
H1 Kabul 
A>B,C,D 

B-31-40 287 3,7613 
C-41-50 139 3,7176 
D-50+ 83 3,6657 

Tarafsızlık 

A-20-30 Yaş 121 3,9876 

4,637 ,003 H1 Kabul 
A>B 

B-31-40 287 3,6263 
C-41-50 139 3,7302 
D-50+ 83 3,7078 

Bağdaşıklık 

A-20-30 Yaş 121 3,9752 

4,722 ,003 H1 Kabul 
A>B,C 

B-31-40 287 3,5854 
C-41-50 139 3,6511 
D-50+ 83 3,6807 

İçsel Takdir 

A-20-30 Yaş 121 3,9876 

3,085 ,027 
H1 Kabul 

A>B 
B-31-40 287 3,6394 
C-41-50 139 3,6942 
D-50+ 83 3,7349 

Baskı 

A-20-30 Yaş 121 2,5103 

5,621 ,001 H1 Kabul 
A<B,C,D 

B-31-40 287 2,8319 
C-41-50 139 2,9496 
D-50+ 83 2,8735 

H1a: Örgüt iklimi cinsiyete göre farklılık gösterir. 

Yapılan t testi sonucunda “Üstün Desteği”(p=0,793), “Tarafsızlık”(p=0,782), “Bağdaşıklık“ (p=0,880), “İçsel 
Takdir“ (p=0,415) ve “Baskı“ (p=0,074) için hesaplanan p değerleri incelendiğinde cinsiyet değişkeni için H1a 
hipotezinin reddedildiği gözlemlenmiştir (p>0,05). Elde edilen bu değerlere bakılarak örgüt ikliminin 
cinsiyete göre farklılık göstermediği söylenebilir. Bu çalışmada yaş açısından örgüt iklimi incelendiğinde, 
genel olarak 31-40 yaş arası çalışanların daha yoğunlukta olduğu görülmektedir. Çalışanların yaşları ile 
örgütsel iklim arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Bundan dolayı cinsiyet ve yaş değişkenleri, örgüt 
iklimi gibi çalışanların başarma güdüleri, örgütün psikolojik havası, iş tatmini, başarma güdüsü gibi pek çok 
algı üzerinde etkilidir.  

H1b: Örgüt iklimi yaşa göre farklılık gösterir. 

Yapılan f testi sonucunda “Üstün Desteği“ (p=0,006), “Tarafsızlık“ (p=0,003), “Bağdaşıklık“ (p=0,003), “İçsel 
Takdir“ (p=0,027) ve “Baskı“ (p=0,001) için hesaplanan p değerleri incelendiğinde yaş değişkeni için H1 
hipotezinin reddedildiği gözlemlenmiştir (p<0,05). Elde edilen bu değerlere bakılarak örgüt ikliminin yaşa 
göre farklılık gösterdiği söylenebilir. Genel olarak bakıldığında farklılığın 20-30 yaş aralısındaki 
katılımcılardan kaynaklandığı gözlemlenmiştir. 20-30 yaş arasındaki katılımcıların Üstün Desteği, 
Tarafsızlık, Bağdaşıklık, İçsel Takdirlerinin daha yüksek ve baskı ortalamalarının daha düşük olduğu tespit 
edilmiştir.  

Tablo-7 Demografik Boyutlar ile Örgüt İklimi Arasındaki İlişki İçin T-Testi ve F-Testi Tablosu Arasındaki 
İlişki İçin T-Testi ve F-Testi Tablosu 

Düzeyler   N Ort. t veya f 
Değeri 

p Değeri Hipotez/ 
Post Hoc 

Süre 

Üstün 
Desteği 

1-8 Yıl 347 3,9027 
5,467 ,004 

H1 Kabul 
A>B 9-18 Yıl 205 3,6268 

19-30 Yıl 78 3,7724 

Tarafsızlık 
1-8 Yıl 347 3,8141 

5,016 ,007 
H1 Kabul 

A>B 9-18 Yıl 205 3,5671 
19-30 Yıl 78 3,7788 

Bağdaşıklık 
1-8 Yıl 347 3,7738 

4,148 
 

,016 
 

H1 Kabul 
A>B 

 
9-18 Yıl 205 3,5293 

19-30 Yıl 78 3,7179 

İçsel Takdir 
1-8 Yıl 347 3,8098 

3,623 ,027 
H1 Kabul 

A>B 
 

9-18 Yıl 205 3,5659 
19-30 Yıl 78 3,8141 
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Baskı 
1-8 Yıl 347 2,7269 

4,299 ,014 
H1 Kabul 

A<C 
 

9-18 Yıl 205 2,8305 
19-30 Yıl 78 3,0577 

Eğitim 

Üstün 
Desteği 

İlköğretim 16 3,5938 

1,893 ,130 H1 Red 
Ön Lisans 53 3,5330 

Lisans 530 3,8231 
Yüksek Lisans 41 3,6829 

Tarafsızlık 

İlköğretim 16 3,4688 

1,020 ,383 H1 Red 
Ön Lisans 53 3,5896 

Lisans 530 3,7443 
Yüksek Lisans 41 3,6402 

Bağdaşıklık 

İlköğretim 16 3,3125 

,979 ,402 H1 Red 
Ön Lisans 53 3,5943 

Lisans 530 3,6981 
Yüksek Lisans 41 3,6463 

İçsel Takdir 

İlköğretim 16 3,3125 

1,104 ,347 H1 Red 
Ön Lisans 53 3,5943 

Lisans 530 3,7425 
Yüksek Lisans 41 3,7439 

Baskı 

İlköğretim 16 2,8125 

4,298 ,005 H1 Kabul 
D>C 

Ön Lisans 53 2,9953 
Lisans 530 2,7528 

Yüksek Lisans 41 3,2256 

H1c: Örgüt iklimi, hizmet süresine göre farklılık gösterir. 

Yapılan f testi sonucunda “Üstün Desteği“ (p=0,004), “Tarafsızlık“ (p=0,007), “Bağdaşıklık“ (p=0,016), “İçsel 
Takdir“ (p=0,027) ve “Baskı“ (p=0,014) için hesaplanan p değerleri incelendiğinde hizmet süresi değişkeni 
için H1b hipotezinin kabul edildiği gözlemlenmiştir (p>0,05). Elde edilen bu değerlere bakılarak örgüt 
ikliminin hizmet süresine göre farklılık gösterdiği söylenebilir. Genel olarak bakıldığında 1-8 yıl arasında 
çalışma süresi olan kişilerin Üstün Desteği, Tarafsızlık, Bağdaşıklık, İçsel Takdirlerinin daha yüksek ve baskı 
ortalamalarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir.  

H1d: Örgüt iklimi,   çalışanların eğitimine göre farklılık gösterir. 

Yapılan f testi sonucunda “Üstün Desteği“ (p=0,130), “Tarafsızlık“ (p=0,383), “Bağdaşıklık“ (p=0,402) ve 
“İçsel Takdir“ (p=0,347) için hesaplanan p değerleri incelendiğinde eğitim değişkeni için H1 hipotezinin 
reddedildiği gözlemlenmiştir (p<0,05). Elde edilen bu değerlere bakılarak örgüt ikliminin eğitim durumuna 
göre farklılık göstermediği söylenebilir. Ancak “Baskı“ (p=0,002) için hesaplanan p değerleri incelendiğinde 
eğitim durumu değişkeni için H1 hipotezinin kabul edildiği görülmektedir (p<0,05). Elde edilen bu 
değerlere bakılarak baskının eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Genel olarak 
bakıldığında yüksek lisans düzeyinde eğitim almış kişilerin baskı ortalamalarının lisans düzeyinde eğitim 
almış kişilere göre daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

4.5. Demografik Boyutlar ile Çalışan Memnuniyeti Arasındaki İlişki 

Demografik Boyutlar ile Örgüt İklimi Arasındaki İlişki t- testi ve f testi yardımıyla incelenmiştir. 

Tablo-8 Demografik Boyutlar ile Çalışan Memnuniyeti Arasındaki İlişki İçin T-Testi ve F-Testi Tablosu 

Düzeyler   N Ort. t veya f 
Değeri 

p Değeri Hipotez/ 
Post Hoc 

Cinsiyet 

Kurumdan ve Yöneticiden 
Memnuniyet 

Kadın 442 3,9194 
-1,100 ,272 H1 Red Erkek 189 4,0172 

İşten Memnuniyet 
Kadın 442 3,6552 

-,959 ,338 H1 Red Erkek 189 3,7153 
Ortam ve Ücretten 
Memnuniyet 

Kadın 442 3,6096 
,215 ,830 H1 Red Erkek 189 3,5956 

Yaş Kurumdan ve Yöneticiden 20-30 Yaş 121 4,1746 
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Memnuniyet 31-40 287 3,9277 
A>C 41-50 139 3,8561 

50+ 83 3,8584 

İşten Memnuniyet 

20-30 Yaş 121 3,6496 

,286 ,836 H1 Red 

31-40 287 3,6662 
41-50 139 3,6734 
50+ 83 3,7398 

Ortam ve Ücretten 
Memnuniyet 

20-30 Yaş 121 3,7898 

3,388 ,018 

H1 
Kabul 

A>B,D 
 

31-40 287 3,5779 
41-50 139 3,5766 

50+ 83 3,4871 

H1c: Çalışan memnuniyeti, cinsiyete ve yaşa göre farklılık gösterir. 

Yapılan t testi sonucunda “Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet“ (p=0,272), “İşten Memnuniyet“ 
(p=0,338) ve “Ortam ve Ücretten Memnuniyet” (p=0,830) için hesaplanan p değerleri incelendiğinde cinsiyet 
değişkeni için H1c hipotezinin reddedildiği gözlemlenmiştir (p>0,05). Elde edilen bu değerlere bakılarak 
çalışan memnuniyetinin cinsiyete göre farklılık göstermediği söylenebilir.  

H1c: Çalışan memnuniyeti,  yaşa göre farklılık gösterir. 

Yapılan t testi sonucunda “İşten Memnuniyet” (p=0,836) için hesaplanan p değerleri incelendiğinde yaş 
değişkeni için H1 hipotezinin reddedildiği gözlemlenmiştir (p>0,05). Elde edilen bu değerlere bakılarak 
çalışan memnuniyetinin yaşa göre farklılık göstermediği söylenebilir. Ancak Kurumdan ve Yöneticiden 
“Memnuniyet” (p=0,049) ve “Ortam ve Ücretten Memnuniyet” (p=0,018) için hesaplanan p değerleri 
incelendiğinde H1 hipotezinin kabul edildiği gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara göre “Kurumdan ve 
Yöneticiden Memnuniyet” ve Ortam ve Ücretten Memnuniyetin yaşa göre farklılık gösterdiği söylenebilir. 
Ortalamalar incelendiğinde 20-30 yaş arasında bulunan katılımcıların “Kurumdan ve Yöneticiden 
Memnuniyet” ve Ortam ve Ücretten Memnuniyetinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, 
daha çok kadın çalışanların ve 31-40 yaş arası çalışanların yapmış oldukları işten memnuniyet duydukları 
ortaya çıkmıştır. Çalışan bireylerin işlerini istedikleri için yapmaları ve sevmeleri de eğitim kurumlarının 
verimliliğini artırmaktadır. 

Tablo-9 Demografik Boyutlar ile Çalışan Memnuniyeti Arasındaki İlişki için T-Testi ve F-Testi Tablosu 

Düzeyler   N Ort. t veya f 
Değeri 

p 
Değeri 

Hipotez/ Post Hoc 

Süre 

Kurumdan 
ve 
Yöneticiden 

 

1-8 Yıl 347 4,0429 
3,969 ,019 H1 Kabul 

A>B, C 
9-18 Yıl 205 3,7902 
19-30 Yıl 78 3,9583 

İşten 
Memnuniyet 

1-8 Yıl 347 3,6916 
,890 ,411 H1 Red 9-18 Yıl 205 3,6224 

19-30 Yıl 78 3,7333 
Ortam ve 
Ücretten 
Memnuniyet 

1-8 Yıl 347 3,6612 
3,254 ,039 H1 Kabul 

A>B, C 
9-18 Yıl 205 3,4976 
19-30 Yıl 78 3,6484 

Eğitim 

Kurumdan 
ve 
Yöneticiden 
Memnuniyet 

İlköğretim 16 3,5156 

2,337 ,073 H1 Red 
Ön Lisans 53 3,7972 

Lisans 530 3,9804 
Yüksek Lisans 41 3,6951 

İşten 
Memnuniyet 

İlköğretim 16 3,4875 

,448 ,719 H1 Red 
Ön Lisans 53 3,6264 

Lisans 530 3,6687 
Yüksek Lisans 41 3,7171 

Ortam ve 
Ücretten 

İlköğretim 16 3,3661 
3,104 ,026 H1 Kabul 

B<C Ön Lisans 53 3,3342 
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Memnuniyet Lisans 530 3,6307 
Yüksek Lisans 41 3,5889 

H1e: Çalışan memnuniyeti süre ve eğitime göre farklılık gösterir. 

Yapılan f testi sonucunda İşten Memnuniyet (p=0,411) için hesaplanan p değerleri incelendiğinde hizmet 
süresi değişkeni için H1 hipotezinin reddedildiği gözlemlenmiştir (p>0,05). Elde edilen bu değerlere 
bakılarak çalışan memnuniyetinin hizmet süresine göre farklılık göstermediği söylenebilir. Ancak 
“Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet” (p=0,019) ve “Ortam ve Ücretten Memnuniyet” (p=0,039) için 
hesaplanan p değerleri incelendiğinde H1d hipotezinin kabul edildiği gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara göre 
“Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet” ve Ortam ve Ücretten Memnuniyetin hizmet süresine göre 
farklılık gösterdiği söylenebilir. Genel olarak ortalamalar incelendiğinde 1-8 yıl arasında hizmet süresi olan 
kişilerin Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyetinin ve Ortam ve Ücretten Memnuniyetinin 9-18 yıl ve 19-30 
yıl hizmet süresi olan kişilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

H1f: Çalışan memnuniyeti, eğitim seviyesine göre farklılık gösterir. 

Yapılan f testi sonucunda İşten Memnuniyet (p=0,073) ve “Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet” 
(p=0,719) için hesaplanan p değerleri incelendiğinde eğitim durumu değişkeni için H1 hipotezinin 
reddedildiği gözlemlenmiştir (p>0,05). Elde edilen bu değerlere bakılarak İşten Memnuniyetin ve Kurumdan 
ve Yöneticiden Memnuniyetin eğitim durumuna göre farklılık göstermediği söylenebilir. Ancak “Ortam ve 
Ücretten Memnuniyet” (p=0,018) için hesaplanan p değerleri incelendiğinde H1 hipotezinin kabul edildiği 
gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara göre “Ortam ve Ücretten Memnuniyet”in eğitim durumuna göre farklılık 
gösterdiği söylenebilir.  

4.6. Örgütsel İklimi ve Çalışan Memnuniyeti Arasındaki İlişki için Korelasyon Analizi 

Korelasyona ait katsayının pozitif yönlü yani r>0 olması halinde değişkenlere ilişkin olan verilerin artması 
halinde diğer değişkene ait verilerin de artacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca bir değişkene ait olan 
verilerin azalması halinde de diğer verilerin azalacağı anlamına gelmektedir. Korelasyon katsayılarının 
negatif yönlü olması yani r<0 olması halinde değişkenlerin arasında bir ters yönlü ilişki olacağı 
anlaşılmaktadır  (Ural ve Kılıç, 2006: 247).  

Tablo-10 Korelasyon Analizi 

 

Ü
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Üstün Desteği 1        
Tarafsızlık ,817** 1       
Bağdaşıklık ,762** ,827** 1      
İçsel Takdir ,775** ,791** ,784** 1     
Baskı -,001 ,040 ,047 ,063 1    

Kurumdan ve yöneticiden Memnuniyet ,800** ,724** ,664** ,706** -,057 1   

İşten Memnuniyet ,589** ,597** ,520** ,535** ,142** ,670** 1  
Ortam ve Ücretten Memnuniyet ,651** ,627** ,607** ,643** ,063 ,761** ,769** 1 

Değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı değerleri oldukça yüksektir. İlişkisiz değişkenler olsa bile genel 
olarak bakıldığında değişkenlerin ilişkili oldukları görülmektedir. Değişkenler arasındaki en yüksek ilişki 
Bağdaşıklık ile tarafsızlık arasındaki r= 827 değeridir. Bu değere bakarak bağdaşıklık ve tarafsızlık 
özelliklerinin beraber artış veya azalış gösterdiği söylenebilir. 

4.7. Örgütsel İklimi ve Çalışan Memnuniyeti Arasındaki İlişki için Regresyon Analizi 

Regresyon analizi, bir bağımlı değişken üzerinde bir veya birden fazla bağımsız değişkenin etkisini 
inceleyen analiz yöntemlerinden biridir. Regresyon analizi; Y= β0+ βi Xi + Ɛi şeklinde formülle ifade edilebilir. 
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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.  

4.7.1. Örgütsel İkliminin Çalışan Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri 

Tablo-11 Örgütsel İklim ve Çalışan Memnuniyeti Arasındaki İlişki 

 Çalışan Memnuniyeti 
 Kurumdan ve Yöneticiden 

Memnuniyet 
İşten Memnuniyet Ortam ve Ücretten 

Memnuniyet 
 

Β (Beta) t Değeri p Değeri Β (Beta) 
t 

Değeri 

p 
Değer

i 

Β 
(Beta) 

t 
Değeri 

p Değeri 

Sabit Katsayı ,727 5,869 ,000 1,490 12,717 ,000 1,387 12,273 ,000 
Üstün 
Desteği 

,595 12,884 ,000 ,228 5,216 ,000 ,233 5,532 ,000 

Tarafsızlık ,164 2,963 ,003 ,256 4,900 ,000 ,084 1,661 ,097 
Bağdaşıklık -,014 -,300 ,764 -,023 -,528 ,598 ,072 1,686 ,092 
İçsel Takdir ,168 4,152 ,000 ,044 1,141 ,254 ,178 4,823 ,000 
Baskı -,081 -3,161 ,002 ,100 4,127 ,000 ,031 1,342 ,180 

H0: Örgütsel iklim, çalışan memnuniyetine göre farklılık göstermez. 
H2: Örgütsel iklim, çalışan memnuniyetine göre farklılık gösterir. 
Yapılan regresyon analizi sonucunda “Bağdaşıklığın” (p=0,764) “Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyeti” 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilemediği tespit edilmiştir (p>0,05). Duruma ek olarak sabit katsayı 
(p=0,00), “Üstün Desteği” (p=0,000), “Tarafsızlık”(p=0,003), “İçsel Takdir” (p=0,000)  ve “Baskının” (p=0,002) 
“Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyeti” istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilediği saptanmıştır 
(p<0,05). Bu yüzden kurulacak olan regresyon denklemi modeline ilişkileri anlamlı bulunan değişkenlerin 
alınmasına karar verilmiştir.  

Tablo-12 Regresyon Sembollerinin Karşılıkları 

Semboller                 Anlamları Karşılık Gelen Kavram/Değer 
Y Bağımlı Değişken Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet 
X1 Bağımsız Değişken Üstün Desteği 
X2 Bağımsız Değişken Tarafsızlık 
X3 Bağımsız Değişken İçsel Takdir 
X4 Bağımsız Değişken Baskı 
β0 Sabit Katsayı 0,727 

β1; β2; β3; β4 Bağımsız Değişkene ait Katsayı 0,595; 0,164; 0,168; -0,081 

Regresyon sembollerinin karşılıkları tablosundaki sembol karşılıkları ve değerler denklemde yerine 
koyulursa denklemin son hali aşağıdaki gibi olacaktır. 

“Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet“ = 0,727 + 0,595 “Üstün Desteği“ + 0,164 “Tarafsızlık“ + 0,168 “İçsel 
Takdir“ – 0,081 Baskı 

Yapılan regresyon analizi sonucunda regresyon denklemi incelendiğinde: 

- Üstün Desteğinin “Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet” üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu 
görülmektedir. Oluşturulan denkleme bakarak Üstün Desteği puanı bir birim arttığı zaman “Kurumdan ve 
Yöneticiden Memnuniyet” puanının 0,595 birim artacağı söylenebilir. Yani Üstün Desteğinin “Kurumdan ve 
Yöneticiden Memnuniyet” üzerinde yaklaşık %59,5 oranında pozitif yönlü bir etkisi vardır. Üstün Desteği 
arttıkça “Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet” artacaktır. 

-Tarafsızlığın “Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet” üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu 
görülmektedir. Oluşturulan denkleme bakarak Tarafsızlık puanı bir birim arttığı zaman “Kurumdan ve 
Yöneticiden Memnuniyet” puanının 0,164 birim artacağı söylenebilir. Yani Tarafsızlığın “Kurumdan ve 
Yöneticiden Memnuniyet” üzerinde yaklaşık %16,4 oranında pozitif yönlü bir etkisi vardır. Tarafsızlık 
arttıkça “Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet” artacaktır. 



B. B. Yıldız 13/1 (2021) 281-303 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 298 

-İçsel Takdirin “Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet” üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu 
görülmektedir. Oluşturulan denkleme bakarak İçsel Takdir puanı bir birim arttığı zaman “Kurumdan ve 
Yöneticiden Memnuniyet” puanının 0,168 birim artacağı söylenebilir. Yani İçsel Takdirin “Kurumdan ve 
Yöneticiden Memnuniyet” üzerinde yaklaşık %16,8 oranında pozitif yönlü bir etkisi vardır. İçsel Takdir 
arttıkça “Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet” artacaktır. 

-Baskının “Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet” üzerinde negatif yönde bir etkisinin olduğu 
görülmektedir. Oluşturulan denkleme bakarak Baskı puanı bir birim arttığı zaman “Kurumdan ve 
Yöneticiden Memnuniyet” puanının 0,081 birim azalacağı söylenebilir. Yani Baskının “Kurumdan ve 
Yöneticiden Memnuniyet” üzerinde yaklaşık %8,1 oranında negatif yönlü bir etkisi vardır. Baskı arttıkça 
“Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet” azalacaktır. 

- Bağdaşıklığın (P=0,598) ve “İçsel Takdirin“ (P=0,254)  işten memnuniyeti istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde etkilemediği tespit edilmiştir (p>0,05). Duruma ek olarak sabit katsayı (p=0,00), “Üstün Desteği“ 
(P=0,000), “Tarafsızlık“ (P=0,000) ve “Baskının“ (P=0,000), işten memnuniyeti istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde etkilediği saptanmıştır (p<0,05). Bu yüzden kurulacak olan regresyon denklemi modeline ilişkileri 
anlamlı bulunan değişkenlerin alınmasına karar verilmiştir.  

- “Üstün Desteğinin”, “İşten Memnuniyet” üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu görülmüştür. 
Oluşturulan denkleme bakarak üstün desteği puanı bir birim arttığı zaman İşten Memnuniyet puanının 
0,228 birim artacağı söylenebilir. Yani üstün desteğinin işten memnuniyet üzerinde yaklaşık %22,8 oranında 
pozitif yönlü bir etkisi vardır. Üstün desteği arttıkça işten memnuniyet artacaktır. 

- Tarafsızlığın “İşten Memnuniyet” üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu görülmektedir. Oluşturulan 
denkleme bakarak “Tarafsızlık” puanı bir birim arttığı zaman “İşten Memnuniyet” puanının 0,256 birim 
artacağı söylenebilir. Yani “Tarafsızlığın”, “İşten Memnuniyet” üzerinde yaklaşık %25,6 oranında pozitif 
yönlü bir etkisi vardır. Tarafsızlık arttıkça İşten Memnuniyet artacaktır. 

- Baskının “İşten Memnuniyet” üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu görülmektedir. Oluşturulan 
denkleme bakarak Baskı puanı bir birim arttığı zaman işten memnuniyet puanının 0,100 birim artacağı 
söylenebilir. Yani baskının işten memnuniyet üzerinde yaklaşık %10,0 oranında pozitif yönlü bir etkisi 
vardır.  

- Tarafsızlık (P=0,097), Bağdaşıklığın (P=0,092) ve Baskının (p=0,180) Ortam ve Ücretten Memnuniyeti 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilemediği tespit edilmiştir (p>0,05). Duruma ek olarak sabit katsayı 
(p=0,00), Üstün Desteği (P=0,000) ve İçsel Takdirin (P=0,000)  Ortam ve Ücretten Memnuniyeti istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde etkilediği saptanmıştır (p<0,05). Bu yüzden kurulacak olan regresyon denklemi 
modeline ilişkileri anlamlı bulunan değişkenlerin alınmasına karar verilmiştir.  

- Üstün Desteğinin “Ortam ve Ücretten Memnuniyet” üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu 
görülmektedir. Oluşturulan denkleme bakarak üstün desteği puanı bir birim arttığı zaman “Ortam ve 
Ücretten Memnuniyet” puanının 0,233 birim artacağı söylenebilir. Yani Üstün Desteğinin “Ortam ve 
Ücretten Memnuniyet” üzerinde yaklaşık %23,3 oranında pozitif yönlü bir etkisi vardır. Üstün Desteği 
arttıkça “Ortam ve Ücretten Memnuniyet” artacaktır. 

- İçsel Takdirin “Ortam ve Ücretten Memnuniyet” üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu 
görülmektedir. Oluşturulan denkleme bakarak İçsel Takdir puanı bir birim arttığı zaman “Ortam ve 
Ücretten Memnuniyet” puanının 0,178 birim artacağı söylenebilir. Yani İçsel Takdirin “Ortam ve Ücretten 
Memnuniyet” üzerinde yaklaşık %17,8 oranında pozitif yönlü bir etkisi vardır. İçsel Takdir arttıkça “Ortam 
ve Ücretten Memnuniyet” artacaktır. 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu çalışmada örgütsel iklimin, eğitim kurumlarında çalışan personelin memnuniyetine etkilerinin 
araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, ara değişken olan demografik boyutlar, bağımlı değişken olan 
örgütsel iklimin boyutları (bağdaşıklık, tarafsızlık, takdir, üstün desteği ve baskı) ile bağımsız değişken olan 
çalışan memnuniyeti boyutları (yönetici, iş memnuniyeti-ortam ve ücret) arasındaki ilişkilerin analizleri için 
yapılan analizler neticesinde elde edilen sonuçlar ve alan taramasıyla ilgili karşılaştırmalar aşağıda yer 
almaktadır: 
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Çalışmada, örgüt ikliminin eğitim durumuna göre farklılığını ortaya koymak için yapılmış olan analizler 
sonucunda; eğitim kurumlarda çalışanların mezuniyet durumları, örgüt iklimini etkilemektedir. Büyük 
oranda yüksek düzeyde eğitimi olan ve istekli olan çalışanlara sahip olan örgütlerde verimlilik artmaktadır. 
Eğitim düzeyi yüksek çalışanları bulunan okulların örgüt ikliminin daha işlevsel olduğu tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla kurumlarda; içsel takdir, tarafsızlık, ödüllendirme ve yönetim desteği uygulamalarının 
bulunmasının, çalışanların performansı üzerinde olumlu bir etkisi bulunmaktadır. Sevimli ve İşcan, (2005: 
63) tarafından yapılan çalışmada ise; eğitim değişkenine bakıldığında özellikle de yeniliklerin 
desteklenebilmesi bakımından gruplar içinde büyük bir algılama farkı bulunduğu belirtilmiştir. Lise 
düzeyinde eğitim görmüş olanların yeniliklerin desteklenmesine yönelik algıları, üniversite ve lisansüstü 
eğitim görmüş çalışanlardan daha düşük düzeydedir. Bunun yanı sıra eğitim düzeyi arttıkça içsel takdir, 
bağdaşıklık, tarafsızlık ve üstün desteği boyutlarında artış gözlemlendiği, aynı zamanda da algılanmakta 
olan iş yükünün de arttığı ileri sürülmüştür.  

Bu çalışmada cinsiyet ve yaşın, çalışan memnuniyeti üzerindeki etkileri incelendiğinde; Eğitim 
kurumlarında çalışan bireylerin yapmış oldukları işten memnuniyet duymaları, işlerini sevdiklerini ve 
işlerine değer verdiklerini ortaya koymuştur.  Davras ve Gülmez’in (2013: 181) yapmış oldukları araştırmada 
ise; yaş düzeyi açısından grupların ücret ve terfi boyutlarında anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 
Buna göre 40 yaş ve üstü çalışan bireylerin iş memnuniyet düzeylerinin, 20-29 yaş arası çalışanların 
memnuniyet düzeylerine göre yüksek olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ayrıca ödül boyutu kapsamında ise 20 
yaş altındaki çalışanların memnuniyet düzeylerinin 30-39 yaş arası çalışanların memnuniyet düzeylerine 
göre yüksek olduğu öne sürülmüştür. 

Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda; eğitim düzeyinin çalışan memnuniyeti üzerindeki etkisi için 
ortalamalar incelendiğinde; yüksek lisans düzeyinde eğitim almış katılımcıların ortam ve ücretten 
memnuniyetinin, lisans düzeyinde eğitim almış kişilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Eğitim 
düzeyi, kariyer imkânı, çalışanlar arası iyi iletişim, yüksek ücret, çalışma şartlarının iyi olması da çalışan 
memnuniyetini arttırmaktadır. Diğer taraftan Kurt ve Özkan  (2014: 232) tarafından yapılan çalışmada ise, 
çalışan memnuniyeti kapsamında bağımsız olan gruplar t-testinden elde edilen sonuçlara göre Bağımsız 
değişkenler kapsamında eğitim durumu, eğitmen memnuniyeti, cinsiyet, hizmet memnuniyetinin çalışan 
başarısını etkileyen birer unsur olduğu ileri sürülmüştür.  Pisani, K. (2009: 89) çalışmasında, orta yaşlı kadın 
ve çocuklu erkeklerden oluşan eğitimin iş tatmini ve refahın farklı yönleri ve semptomları ile nasıl ilişkili 
olduğunu araştırmıştır. Genel iş tatmini ile ilgili olarak eğitim düzeyine ilişkin anlamlı bir temel etki 
bulmuştur, F (1,573) = 30.35, p <.001, η2 = .05; tutarlılık duygusu, F (1,709) = 26.03, p <.001, η2 = .04; kendini 
kabul etme, F (1,693) = 7.74, p <.01, η 2 = .01; yaşam amacı, F (1,693) = 15.14, p <.001, η 2 = .02; kişisel gelişim, 
F (1.693) = 37.52, p <.001, η 2 = .05; fiziksel belirtiler, F (1.667) = 34.92, p <.001, η 2 = .05 ve psikolojik belirtiler, 
F (1.667) = 3.98, p <.05, η 2 = .006. yüksek eğitim düzeyi, genel iş tatmini, tutarlılık duygusu, kendini kabul 
etme, yaşam amacı ve kişisel gelişim ile pozitif olarak ilişkili ve fiziksel ve psikolojik belirtiler ile negatif 
olarak ilişkilendirilmiştir.  
Bu çalışmada yapılan regresyon analizi sonucunda, İçsel Takdirin “Kurumdan ve Yöneticiden Memnuniyet” 
üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu görülmektedir. İşcan ve Karabey (2007: 184)’in yapmış olduğu 
çalışmada ise; bağdaşıklık, tarafsızlık ve içsel takdir arasında bulunan ilişkinin güçlü olduğu; çalışan 
bireylerin içsel takdir algılamalarının, yeniliğe destek algılamalarını olumlu şekilde etkilediği; çalışanların 
yeniliklerin desteklenmesi algılarına yüksek etki gösteren değişkenin de üstün desteği olduğu ve 
algılanmakta olan iş yükü baskısının da negatif etkisinin bir hayli yüksek olduğu ileri sürülmüştür. Sagy & 
Antonovsky (2000: 159) çalışmasında, insan organizmasının normal durumunun, stabilite ve homeostazdan 
çok düzensizlik ve çatışma olduğunu iddia etmiştir. Kaostan düzen oluşturmaya odaklanmış ve stresle başa 
çıkmada kaynakların üstesinden gelmenin önemini vurgulamıştır. Kurumdan memnuniyet, sosyal destek, 
yöneticiden memnuniyet, yaşam koşulları, kültürel yaşam koşulları gibi çok çeşitli genelleştirilmiş direnç 
kaynaklarının ortak bileşenlerini karakterize edecek bir yapı aramış, istikrar, eğitim ve gelir ve bu faktörlerin 
stres faktörleriyle baş etmeyi ve sağlığı geliştirmeyi nasıl kolaylaştırdığını açıklayabileceğini ifade etmiştir. 

Bu çalışmada yapılan regresyon analizi sonucunda, üstün desteğinin, işten memnuniyet üzerinde; pozitif 
yönde bir etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Diğer taraftan Tutar ve Altınöz, (2010: 207) tarafından yapılan 
çalışmada ise örgütsel iklim ile üstün desteği arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Baskı 
boyutu dışında diğer bütün boyutların örgütsel iklim ile anlamlı bir ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir. 
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Üstün desteği boyutu ile negatif ilişkisi bulunan tek boyutun baskı boyutu olduğu belirtilmiştir. Söz konusu 
değerler, çalışanların baskı algılamaları yükseldikçe olumsuz şekilde etkilendiklerini ortaya koymaktadır. 
Ali & Ahmed (2009: 273) araştırmalarında, iş motivasyonundaki varyasyonun nispeten yüksek bir 
yüzdesinin denkleme girilen değişkenlerle açıklanabileceğini ifade etmişlerdir (R - kare =% 84.27; R kare 
(düzeltilmiş) =% 71.4). Böylece iş motivasyonu ve memnuniyetindeki varyansın% 71'i iş içeriği, ödeme, terfi, 
takdir, çalışma koşulları, faydalar, kişisel, lider / denetçi ve genel boyutları ile açıklanabileceğini tespit 
etmişlerdir. 16,59'luk F oranı (p <0,01), iş motivasyonunun ve değerlendirilen boyutlardaki memnuniyetin 
regresyonunu göstereceği, düzeltilmiş kare çarpanıyla ifade edileceğini (R - kare (sıf.) =% 71.40) istatistiksel 
olarak anlamlı olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla boş hipotez reddedilmiş. Bunlar değişkenler iş 
motivasyonu ve memnuniyetindeki varyansın % 71'ini açıkladığı ve bu bulgu, diğer keşfedilmemiş 
değişkenlerin iş motivasyonu ve memnuniyetindeki diğer varyansı açıklayabileceği ileri sürülmüştür.  

Bu çalışmada yapılan regresyon analizi sonucunda regresyon denklemi incelendiğinde, “Üstün Desteğinin” 
“Ortam ve Ücretten Memnuniyet” üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu görülmektedir. Diğer taraftan 
Tutar ve Altınöz, (2010: 209)  tarafından yapılan araştırmada ise; çalışanların diğer alt boyutlara oranla üstün 
desteği alt boyutunu daha olumlu şekilde algıladıkları görülmüştür. Çalışmada, çalışanların üstlerinin 
desteklerini olumlu şekilde algılamalarının, çalışanların yaşları ve cinsiyetleri açısından üstün desteğinin 
yüksek oranda çıkmasına katkı sağladığı ileri sürülmüştür. Robbins, R., & Wansink, B. (2016: 494) 
araştırmalarında, yönetici desteği, işyeri sağlığı ve zindelik çabaları öneme sahip olsa da yöneticilerin, 
çalışanların motivasyonuna yönelik yaratıcı veya cesur adımlar atmaya en iyi nasıl teşvik edileceği hakkında 
çok az şey bilindiğini belirtmişlerdir. Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki doğru etkileşimlerin çalışanların 
motivasyonu üzerinde kalıcı bir etkisi olabileceğini düşünmüşlerdir. Yöneticilerin, çalışanların kararlara 
katılımını teşvik etmede aktif bir rol üstlenmeye nasıl motive edilebileceğini değerlendirmek için yönetsel 
yıllık maaş artışlarının ve terfinin en az % 10'unu bağlamanın nasıl teşvik edeceğini araştırmak için çalışma 
sahası yöneticileriyle (N = 270) yapılan bir web sitesi anketi kullanmışlardır. Genel olarak, regresyon 
analizleri, yöneticilerin olumlu tutumları ve maaş artışlarının kısmen işyerindeki motivasyonu artırdığını 
belirtmişlerdir. 

Bu çalışmada yapılan regresyon analizi sonucunda “Tarafsızlığın”, “İşten Memnuniyet” üzerinde yaklaşık 
%25,6 oranında pozitif yönlü bir etkisi vardır. Tarafsızlık arttıkça işten memnuniyet artacaktır. Demirbaş 
(2017: 54)’ın yapmış olduğu çalışmaya göre ise, örgüt iklimi alt boyutu olan sorumluluk boyutu ile çalışan 
memnuniyeti alt boyutu olan tarafsızlık ve ücret ile iş memnuniyet boyutları arasında anlamlı ancak zayıf 
bir ilişki bulunduğunu ileri sürmüştür. Kurum, yönetici alt boyutları ile sorumluluk alt boyutu arasında ise 
negatif bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Örgüt ikliminin alt boyutu olan ödül boyutu ile çalışan 
memnuniyetinin alt boyutu olan iş memnuniyet arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. 
Bunun yanı sıra kurum yönetici boyutu ile ödül boyutu arasında negatif bir ilişki bulunurken ortam, ücret 
boyutu ile pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sabir vd., (2003: 4), işletmelerde tarafsızlığı belirleme 
politikaları ve prosedürleri; performans değerlendirme, maaş belirleme, iletişim ve itiraz arasındaki ilişki 
boyutlarıyla incelenmiştir. Personel tarafından algılanan etkileşimsel tarafsızlık, çalışanların memnuniyeti 
üzerinde iyimser etki oluşturduğu belirtilmiştir.  

6. ÖNERİLER 

Çalışanların yaşı, kişilik özellikleri, örgütün amacı ve yapısı, işin gereklilikleri etkileşim içine girerek iklimi 
ortaya koymaktadır. Örgütsel iklim; çalışanların iş ortamından, almış oldukları ücret miktarından, terfi 
imkânlarından, arkadaş ortamı ve yönetim şekillerinden etkilenmeleri ile ortaya çıkmaktadır. Eğitim 
kurumlarında yaş ve cinsiyet farkları gözetilmeden çalışan bireyleri destekleyici uygulamalarda bulunmak, 
yaratıcı başarı ile yeniliği teşvik etmekte, kısıtlayıcı ya da kontrol edici bir üst de yenilikleri olumsuz 
etkilemektedir. İşletmeler örgüt iklimini en iyi şekilde geliştirebilmek için çalışanların ihtiyaçlarına ve 
duygularına duyarlı olmalı, yapıcı bir geri bildirim sağlamalı, astlardan gelebilecek öneri ve görüşleri 
dinlemelidir.  

Eğitim kurumlarında eğitimli çalışanların örgüt ikliminin yenilikleri teşvik edici boyutlarını olumsuz bir 
şekilde algıladığı ortaya çıkmıştır. Bu durumda, çalışanları eğitimlere teşvik etmek, eğitim düzeyini 
geliştirmek adına çalışanları da daha çok motive edebilmek adına; yöneticiler örgüt ikliminin algılanma 
şekline yönelik kapsamı geniş çalışmalar yapabilirler.  
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Bireyler yaşamlarının büyük bir kısmını işte geçirmektedir. Bundan dolayı işten duyulacak memnuniyet ya 
da memnuniyetsizlik,  eğitim kurumları açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla örgüt yapısı içinde 
ilgili birimler ile üst yönetim tarafından ortaya konmuş olan iş hedeflerinin çalışanlara açık bir şekilde 
sunulması amaçların gerçekleşmesi açısından önemli faydalar sağlayabilir.  

Çalışan memnuniyeti,  Kurumlar açısından büyük önem taşıyan insan kaynağının etkin ve verimli şekilde 
çalışabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışan memnuniyetini sağlayarak eğitim kurumlarından 
verim elde etmek isteyen yöneticilerin, okul personeline ve öğretmenlere destek sağlaması, içsel takdirin 
oluşmasını sağlayabilir.  

Çalışan bireylerin üstleri ile iyi birer ilişki kurması eğitim kurumları içerisinde bağlılığın ve güvenin 
oluşmasını sağlamaktadır. Bu sayede çalışanlar, üstlerinin kendilerine daha çok yardım ettiklerini ve 
kendilerine daha çok değer verdiklerini hissetmektedirler. Çalışanların memnuniyeti sağlandığında da örgüt 
iklimi olumlu şekilde gelişmektedir. Bu kapsamda yöneticilerin, çalışanların memnuniyet düzeylerini 
arttırıcı girişimlerde bulunması, çalışanların işlerini daha iyi şekilde yapabileceklerini, üstlerinin de 
desteklerini alabilecekleri ortamları sağlayabilir.  

Çalışanları motive etmek için çabalayan, destekleyici, adil, bütünleştirici yönetici davranışları, çalışan 
memnuniyetinin sağlanması ve kurumun verimliliği üzerinde etkili olmaktadır. Çalışanların eğitim 
düzeylerine göre faaliyet göstermiş olduğu pozisyonlarda kariyer artışlarının olabileceği net bir şekilde 
ortaya koyabilecek düzenlemeler yapılabilir.  

Örgüt iklimi ile çalışan memnuniyeti arasında bulunan ilişki kavramsal anlamda birbirini etkilemekte ve 
desteklemektedir. İşletmelere yüksek düzeyde yarar sağlayan örgüt ikliminin olumlu şekilde algılanması, 
çalışanların başarısında, verimliliğinde ve etkinliğinde büyük bir öneme sahiptir. Eğitim kurumlarında 
yönetici ve kurum memnuniyet analizlerinin yapılması, çalışanların performansını arttırabilir, iş stresi daha 
aza inebilir ve günlük yaşam ile iş arasında dengeyi sağlanmasına yardımcı olabilir.  

Eğitim kurumlarında lider ve yöneticilerin birey davranışı, kişilik, duygular, tutumlar, grup dinamikleri, 
iletişim, motivasyon, karar verme, örgüt kültürü, iş dizaynı, kişi örgüt uyumu, sosyalizasyon ve iş 
performansı kavramlarını anlamaları gereklidir. Yönetici tutumunun performansa etkilerinin çok boyutlu 
ele alınıp ortaya koyulması önemlidir. Yönetici tutumu, motivasyon, performans denkleminin öneminin 
kavranması, negatif yönlü durumların içsel ve dışsal nedenlerinin anlaşılması ve bireysel farklılıkların göz 
önünde bulundurulması eğitim kurumlarının başarısını artırabilir. 

Bundan sonra yapılacak olan çalışmalara önerilere örnek olarak; örneklem miktarının ülkenin ya da ilin 
tamamını içine alacak biçimde yapılması, Sivil Toplum Örgütlerinde, okul dışındaki özel kurumlar ile 
değişik kurumlarda uygulanması bilimsel nitelik taşıyan önerilerin geliştirilebilmesi bakımından fayda 
sağlayabilir.  
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Amaç – Çalışma Ankara’da bulunan A grubu seyahat acentelerinde çalışan personelin sosyal medya araçları 
vasıtasıyla sanal kaytarma davranışı sergileyip sergilemedikleri ortaya koymak amacı ile yapılmaktadır. Bu 
amaçtan hareketle seyahat acentesi yöneticilerinin konuya ilişkin görüşlerine başvurulmuş ve çalıştırdıkları 
personelin sanal kaytarma davranışlarına ilişkin düşünceleri öğrenilmeye çalışılmıştır. 
Yöntem – Nitel araştırma desenine göre tamamlanan çalışma kapsamında seyahat acenteleri yöneticilerine açık 
uçlu soru formu ile sorular sorulmuştur. Bu bağlamda 12 seyahat acentesi yöneticisi ile 10/09/2019 ve 25/12/2019 
arasında görüşmeler tamamlanmıştır. Konuyla ilgili yüz yüze görüşme tekniğinin seçilmesinin nedeni, seyahat 
acentesi yönetici veya sahiplerinin fikirlerinin daha yüzyüze görüşmelerde daha anlaşılır olarak 
düşünülmesidir. 
Bulgular – Araştırmada, seyahat acentelerinde çalışanların genel olarak, Facebook, Instagram, Watsapp, Yahoo, 
Youtube gibi sosyal medya araçlarını ve şahsi maillerini kullandıkları anlaşılmaktadır. İlgili acentelerde çalışan 
tüm personelin sosyal medya araçlarını iş zamanında kullandığı görülmektedir. Personelin sosyal medyada 
harcadığı süreye ilişkin ise genel görüş 0-2 saat aralığında yoğunlaşmaktadır. Bu tür uygulamaların iş vakti 
dışında kullanılmasını normal karşıladıklarını ve bunun personelin motivasyonunu artırıcı rol oynadığını ifade 
etmişlerdir. Özellikle işletmeye ait sosyal medya hesaplarının olmasının bu konuda daha esnek davranmalarına 
neden olduğunu göstermektedir. Bunun yanında bazı yöneticiler ise sanal kaytarma yapılmasını uygun 
görmediklerinin, kullananları ikaz ettiklerini belirtmişlerdir. 
Tartışma – Araştırma sonuçlarına göre seyahat acentesi personelinin iş zamanlarında sanal kaytarma davranışı 
sergiledikleri ve bunların sosyal medya araçlarından Instagram, Facebook, Youtube, Yahoo ve şahsi mail 
adreslerini kullanarak yaptıkları anlaşılmaktadır. Yöneticilerin çalışanlara işyerinde sanal kaytarma 
yapmamaları ya da bunun kontrollü biçimde yapmaları gerektiğine ilişkin telkinlerde bulunmaları gerekliliği 
öne çıkmaktadır. 
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Purpose – The study was carried out in order to reveal whether the employees working in Group A travel 
agencies in Ankara exhibited cyberloafing behaviors through social media tools. For this purpose, the views of 
the travel agency managers regarding the subject were obtained and their views regarding the cyberloafing 
behaviors of their employees were asked. 
Design/methodology/approach – Within the scope of this study, which was completed according to qualitative 
research design, questions were asked to the travel agency managers through an open-ended questionnaire 
form. In this regard, the interviews were completed with 12 travel agency managers between 10/09/2019 and 
25/12/2019. The reason for preferring face-to-face interview technique was that the views of the travel agency 
managers or owners were obtained in a more understandable manner during face-to-face interviews. 
Findings – In the research, it was understood that the employees working in the travel agencies generally 
usedsuch applications as Facebook, Instagram, WhatsApp and Yahoo. It was revealed that all the employees 
working in the related agencies used social media tools during working hours. The general opinion regarding 
the time spent by the employees on social media was between 0-2 hours. They stated that the use of such 
applications out of workinghourswas regarded as normal and this played a significant role in increasing the 
motivation of the employees. It was also expressed that they were especially more flexible as the enterprises 
had their own social media accounts. In addition to this, some managersemphasized that they did not find 
cyberloafing acceptableand therefore, they warned the employees when they saw them using during working 
hours. 
Discussion – According to the results of the research, it was understood that the employees working in the 
travel agencies exhibited cyberloafing behaviors during working hours and that they performed these behaviors 
by using such social media tools as Instagram, Facebook, YouTube and personal e-mail addresses. It is 
recommended that the managers are required to advise their employees not to perform cyberloafing behaviors 
in the workplace or perform so in a controlled manner. 
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1. Giriş 

Örgütsel motivasyonları, örgütsel bağlılıkları ve iş tatminleri yüksek personelin işletmelerin rekabet edebilme 
gücünde önemli etkileri vardır. Sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmek için ise bilginin ve bilgiye 
ulaşmanın en önemli araçlarından biri olan teknolojinin etkin kullanımı işletmeler açısından en az personel 
kadar önemli sayılmaktadır. Teknolojinin ve özelinde internetin iş yaşamını kolaylaştırıp personelin iş 
performansını yükseltmede bir takım avantajlar sağlamasının yanında personelin ve işletmelerin üzerinde 
olumsuz etkileri de bulunmaktadır (Ulukapı ve Yılmaz, 2014: 65, Çavuşoğlu ve Palamutçuoğlu, 2017: 431). 
İnternet maliyeti azaltma, üretim döngüsü sürelerini kısaltma, bilgi erişimini kolaylaştırma ve pazarlama 
hizmetleri ve ürünlerin daha etkin olması gibi birçok fayda getirse de olumsuz etkileri de tartışılmıştır. Bu 
olumsuzluklardan biri de sanal kaytarmadır. Teknolojinin hızla gelişimi ile birlikte çalışanlarında internet 
kullanımı artmakta olduğu söylenebilir. Teknoloji iş akışını kolaylaştırma ve kalitesini artırma konusunda 
önemli avantajlar sağlasa da iş yerindeki internet kullanımının karanlık yüzünü de göz ardı etmemek 
gerekmektedir. Çalışanlar işleri ile ilgili görevlerini yerine getirmek için interneti ve bilgisayarı kullanabildiği 
gibi çalışma saatleri içerisinde bu teknolojiyi işle ilgili olmayan eylemler için de kullanabilmektedir (Baturay 
ve Toker, 2015: 358, Ayazlar, Sayman ve Çınar, 2018: 25). Sanal kaytarma, çalışanların, mesai saatleri içerisinde, 
bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi teknoloji ürünleri aracılığıyla internet erişimlerini işle ilgisi olmayan 
konularda yani kişisel amaçlar için kullanmalarıdır (Vitak and Larose, 2011: 1753). Personelin iş saatlerini 
sanal kaytarma ile geçirmesinin yöneticilerce kabul edilemez olması varsayımı neticesinde bilgi yoğunluklu 
çalışanlar sanal kaytarmayı gizlemek için daha gelişmiş ve karmaşık yöntemler ararlar (Aghazand Sheikh, 
2016: 52). Çalışan tarafında iş yerinde sıkılma iş deneyiminin diğer önemli bir yönüdür vesanal kaytarma, 
çalışanın bu sıkıntıyla baş etme tepkisi olarak da değerlendirilmektedir. (Pindek, Krajcevska and Spector, 2018: 
147). 

Yabancı yazında sık olarak kullanılan bir kavram olan sanal kaytarma, yerli yazında yeni bir çalışma alanı 
olma özelliğine sahiptir. Sanal kaytarma ile ilgili Türkiye’de sınırlı sayıda çalışma bulunmakla birlikte, gerek 
yerli, gerekse yabancıyazında konunun farklı sektörler açısından ele alınması gerektiğine sıklıkla vurgu 
yapılmaktadır (Blanchard and Henle, 2008; Kaplan ve Öğüt, 2012; Örücü ve Yıldız, 2014, Genç ve Aydoğan, 
2015). Bu bağlamda, sanal kaytarma sektörel olarak değerlendirildiğinde, gerek emek yoğun yapısı gerekse 
teknoloji kullanımının giderek artması nedeniyle Turizm sektörünün de sanal kaytarma açısından incelenmesi 
gerekmektedir. Müşteri memnuniyeti odaklı bu sektörde çalışanlar; Uzun çalışma saatleri,  sürekli güler yüzlü 
hizmet sunumu, bitmeyen müşteri talepler ve sürekli değişen beklentiler neticesinde diğer sektörlerden daha 
farklı ve yoğun bir çaba içinde hizmet sunmaktadırlar ve bu çalışma koşulları çalışanlar üzerinde baskı 
oluşturmaktadır (Turunç, 2015: 146). Bu baskı da personeli sanal kaytarmaya yönlendirebilmektedir.  

Turizm sektöründe teknoloji kullanımının en yoğun olduğu işletmeler ise seyahat acenteleridir. Seyahat 
acentelerinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için teknolojik altyapıya yatırım yapmaları, pazardaki 
gelişmeleri takip etmeleri, rakipleri, yeni ürün ve hizmetleri analiz etmeleri, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını 
tamamlamaları ve gerekli ekipmanı bünyelerine almaları gerekmektedir (Seçilmiş ve Yılmaz, 2018). Rekabetin 
çok yoğun olduğu turizm sektöründe, yeni gelişmeleri takip edemeyen ve kendini geliştiremeyen seyahat 
acenteleri yok olmaya mahkûmdur. Bu noktada seyahat acentelerinin sahip olduğu en önemli kaynaklar 
teknoloji ve insan faktörü olarak ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada internetin yoğun biçimde 
kullanıldığı seyahat acentelerinde çalışan personelin sanal kaytarma davranışlarının incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçtan hareketle seyahat acentesi yöneticilerinin konuya ilişkin görüşlerine başvurulmuş 
ve çalıştırdıkları personelin sanal kaytarma davranışlarına ilişkin düşünceleri öğrenilmeye çalışılmıştır.  

2. Kavramsal Çerçeve 

Sanal kaytarma, “çalışanların ofis saatleri sırasında kişisel amaçları için işle ilgili olmayan konularda şirketin 
internet erişimini kullanan gönüllü eylemi” olarak tanımlanmaktadır (Lim, 2002: 690 ; Aghaz and Sheikh, 2016: 
52).Bir başka tanıma göre sanal kaytarma, çalışanın iş görevlerini gerçekleştirmek yerine kişisel veya 
rekreasyon olarak elektronik cihazları kullanmasıdır (Lim and Teo, 2005: 1083). Geniş bir bakış açısıyla; 
çalışanların mesai zamanında iş dışı internet kullanımı, siber sapkınlık, işte kişisel internet kullanımı, internet 
suiistimali, işyerinde eğlence amaçlı gezinme ve gereksiz bilgisayar kullanımı olarak tanımlanan (Vitak and 
Larose, 2011: 1751 ; Lim, 2002: 675, Örücü ve Özüdoğru, 2019: 68) sanal kaytarma davranışı, örgütlerde maliyet 
kayıplarına ve güvenlik sorunlarına neden olabilmektedir.Her ne kadar şirketler yazılım ve verilerine yetkisiz 
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erişimi engellemek için antivirüs ve güvenlik duvarı yazılımlarına yatırım yapsalar da en yıkıcı ve pahalı 
bilgisayar suçları, şirketin bilgisayar sistemine yasal erişimi olan bireyler tarafından işlenmektedir (Laudon 
and Laudon, 2002: 124). Bu aktiviteleri engellemek için şirketler çalışan izleme/gözleme yazılımları 
kullanmaktadır. (Zimmerman, 2002: 41).  

Konuya ilişkin yapılan araştırmalar incelendiğinde ağırlıklı olarak sanal kaytarma tipik bir zarar verici 
çekilme davranışı olarak kabul edilmekte ve örgüt liderleri de sürekli olarak çalışanların bu davranışlarda 
bulunmasını önlemeye çalışmaktadır (Ugrin and Pearson, 2013: 816). 

Ancak araştırmacılar bu varsayımı sorgulamaya başlamıştır. Örneğin son zamanlarda gerçekleştirilen bir meta 
analizin kanıtları, yaygın varsayımların aksine sanal kaytarmanın çalışanların iş performansını olumsuz 
olarak etkilemediğini göstermiştir (Mercado, Giordano and Dilchert, 2017: 551). Diğer araştırmacılar ise daha 
da ileriye giderek sanal kaytarmanın çalışanların ruh halini iyileştirme (Lim and Chen, 2012: 687) ve 
çalışanların işe katılımını arttırmak (Syrek, Kühnel, Vahle-Hinzand De Bloom, 2018: 214) gibi olumlu etkileri 
olduğunu bulmuşlardır. Yakın zamanlı bir araştırmada araştırmacılar aynı zamanda çalışanların stresli iş 
koşullarına tepki olarak sanal kaytarmada bulunduğunu (Henle and Blanchard, 2008: 389; Pindek vd., 2018: 
148) göstererek sanal kaytarmanın çalışanların iş stresiyle baş etme mekanizması olabileceğine dair ilk 
kanıtları sunmuştur. 

Van Doorn (2011: 127) sanal kaytarmanın nedenlerini üç kategori altında incelemiştir. Bunlar;  

• Örgütsel Nedenler: Örgüt tarafından uygulanan internet politikası, çalışanların sanal kaytarma 
davranışlarını etkilemektedir. Bunun dışında örgütün çalışanlarına zaman ve yer açısından kısıtlama 
getirmemesi de sanal kaytarma davranışlarını etkilemektedir. 

• İşle İlgili Nedenler: İş talebinin az ya da çok olması, çalışanların sanal kaytarma davranışlarını arttırırken, 
denge durumunda ise sanal kaytarma davranışları azalmaktadır (Blanchard ve Henle, 2008: 393).  

• Kişilik Özellikleri: Landers and Lounsbury (2006) yaptıkları araştırmalarında, çalışanların kişilik 
özelliklerinin, sanal kaytarma davranışlarını etkilediğini tespit etmişlerdir. 

Alanyazın incelendiğinde, sanal kaytarma etkinliklerinin de araştırmacılar tarafından farklı sınıflandırmalara 
tabi tutulduğu görülmektedir. Blanchard and Henle (2008: 1068) sanal kaytarma tiplerini önemsiz (kısa süreli 
haber sitelerini ziyaret etme, e-posta alma, okuma, gönderme gibi) ve ciddi (kumar içerikli sitelere girme, 
sohbet etme/chat yapma gibi) sanal kaytarma olarak iki şekilde tasnif etmiştir. Bu sınıflandırma bu 
araştırmada baz alınan sınıflandırma şeklidir. Ramayah (2010) ise sanal kaytarma faaliyetlerini, kişisel iletişim, 
kişisel bilgi araştırması, kişisel veri indirme ve kişisel çevrimiçi alışveriş yapma olarak 4 kategoriye ayırmıştır. 
Ayrıca, Li and Chung (2006: 1069) sanal kaytarmayı dört farklı kategoriye göre ayırmaktadırlar; Sosyal 
fonksiyon (İnterneti kullanarak arkadaşlarla iletişim kurmak), bilgi edinme fonksiyonu (İnterneti kullanarak 
bilgi sahibi olmak) , eğlence fonksiyonu (eğlence için interneti kullanmak) ve sanal duygusal fonksiyon (bahis 
veya randevulaşma gibi diğer faaliyetler için interneti kullanmak).  

Dünyada giderek önem kazanan sanal kaytarma davranışı yurt dışında olduğu kadar ülkemizde de akademik 
alanda öne çıkan, güncel bir araştırma konusu haline gelmiştir. Konuya ilişkin ülkemizde gerçekleştirilen 
araştırmalar incelendiğinde turizm sektöründe de farklı açılardan konunun ele alındığı görülmektedir. Bu 
araştırmalara ilişkin önemli örneklerden biri Serttaş’ın (2016) Turizm işletmelerinde sanal kaytarma 
davranışını incelediği araştırmadır. Araştırmacı Kuşadası’nda faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama 
işletmelerinde önbüro bölümlerindeki işgörenlerden toplanan veri ile mesai saatleri içerisinde sanal kaytarma 
davranışında bulunup bulunmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucunda işgörenlerin orta 
düzeyde sanal kaytarma davranışı sergiledikleri ve bu davranışların işle ilgisi olmayan web sitelerini ziyaret 
etme biçiminde yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmıştır (Serttaş ve Şimşek, 2017). Konuya ilişkin yapılan diğer bir 
çalışma Demir ve Tan’ın (2018) otel işletmelerinde işgörenlerin işle ilgisi olmayan ve sanal kaytarma 
davranışları ile demografik özellikleri arasındaki ilişkinin olup olmadığını belirlemeyi amaçladıkları 
araştırmadır. Araştırma sonucunda iş görenlerin bazı demografik özellikleri ile sanal kaytarma davranışı 
arasında anlamlı ilişkinin olduğu belirlemişlerdir (Demir ve Tan, 2018). Konuya ilişkin turizm sektöründe 
yapılan diğer bir çalışma ise Yıldırım’ın (2018) yıldırma ve işe yabancılaşmanın sanal kaytarma davranışına 
etkisinin ölçülmesi ve bu etkide psikolojik sözleşme ihlali algısının aracı rol oynayıp oynamadığının ortaya 
konması amacıyla gerçekleştirdiği araştırmadır. Yıldırım, otel işletmelerinin müşterilerine sundukları hizmet 
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gereği, çalışanlar için sanal kaytarmaya uygun ortamlar barındırdığını ve sanal kaytarma davranışının sadece 
denetim sistemleri veya kontrol mekanizmaları ile engellemenin mümkün olmadığını, bu nedenle işgörenleri 
sanal kaytarma davranışına iten örgütsel nedenlerin ortaya konması gerektiğini savunmuştur (Yıldırım, 2018). 
Direk olarak seyahat acentelerinde sanal kaytarma davranışını konu alan bir çalışma ise Seçilmiş ve Yılmaz’ın 
(2018) seyahat acentesi çalışanlarının sanal kaytarma davranışları ile iş motivosyanları arasındaki ilişkiyi 
inceledikleri araştırmadır.  Eskişehir’de faaliyet gösteren seyahat acentelerinde çalışan 196 acente çalışanı ile 
anket aracılığı ile veri toplanmıştır. İş motivasyonunun alt boyutları olarak “yönetim biçimi”, “maaş ve 
teşvikler”, “iş yeri güvenliği”, “takım çalışması” ve “kişisel gelişim”in alındığı araştırma sonucunda  “maaş 
ve teşvikler” ile “kişisel gelişim” boyutları ile sanal kaytarma davranışı arasında anlamlı ve pozitif yönlü 
ilişkinin olduğu tespit edilmiştir (Seçilmiş ve Yılmaz, 2018).  

Genel olarak alanyazın değerlendirildiğinde seyahat acentelerinin iş ortamında daha fazla internete bağlanma 
gereksinimi daha fazla sanal kaytarmaya neden olabilmektedir denilebilir (Ayazlar, vd., 2018: 33). Öncelikle 
turizm ve özelinde seyahat acentelerinde internet kullanımının yoğunlaşması ve hizmet kalitesinin önemi 
neticesinde de sanal kaytarma davranışının işletmelere olumsuz sonuçlar doğurabileceği söylenebilir. Bu 
bağlamda seyahat acentelerinde çalışan personelin sanal kaytarma davranışlarının incelenmesi ve buna ilişkin 
önlemlerin alınarak doğru yönlendirmelerin yapılabilmesi önem arz etmektedir.  

3. Yöntem 

Bu çalışma seyahat acentelerinin yöneticilerinin bakış açısıyla işletmelerinde çalışan personelin sanal 
kaytarma davranışında bulunup bulunmadıklarının ortaya koyulması amacıyla yapılmaktadır.  Ayrıca eğer 
yapıyor ise, sanal kaytarma yapan personelin, seyahat acentesi sahipleri veya yöneticilerinin işletmede sahip 
olduğu işgücünü ne kadar azalttığının ortaya konulma ek amacı bulunmaktadır.  

Nitel araştırmalarda örneklem belirlenirken temsil gücünden çok örneğin araştırma konusu ile olan ilgisi 
dikkate alınır (İslamoğlu, 2009: 183). Bu çalışmada da olasılıklı olmayan örnekleme türlerinden kartopu 
örnekleme seçilmiştir. Bu örnekleme yöntemi araştırmacıya hız ve pratiklik kazandırır. Çünkü bu yöntemde 
araştırmacı yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir durumu seçer (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 113). 

İlk olarak Ankara’da bir seyahat acentası sahibinden telefon ile randevu alınmış ve kendisiyle görüşmeye 
gidilmiştir. Bu bağlamda 10/08/2019 tarihinde görüşülen acente sahibinden kendisinden sonra diğer seyahat 
acentelerinin sahipleri ve yöneticileri ile görüşmek için telefonlar isteneceği belirtilmiştir. Buna bağlı olarak 
seçilen yöntem aşağıda vurgulanmıştır.   

Araştırmanın evrenini Ankara’da bulunan seyahat acenteleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda nitel veri toplama 
yöntemi olarak seçilen görüşme, yarı yapılandırılmış biçimde hazırlanmıştır. Açık uçlu soruların yer aldığı 
yarı-yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak, işletme sahipleri veya yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Arıca (2014),“Seyahat İşletmeciliği Literatürünün Gelişim Süreci: Türkiye'de Hazırlanan 
Lisansüstü Tez Çalışmalarının Bibliyometrik Olarak İncelenmesi” konulu çalışmasında, turizm alanında 
seyahat acentelerine yönelik nitel çalışmaların genel itibariyle örneklem sayısının 0-50 arasında olduğunu 
ifade etmiştir. Bu bağlamda 12 seyahat acentesi yöneticisi ile 10/09/2019 ve 25/12/2019 arasında görüşmeler 
tamamlanmıştır. Görüşmeler 30-45 dk arasında sürmüş ve ses kayıt cihazı katılımcıların istememesinden 
dolayı kullanılmamıştır. Araştırmacının zincirleme bir şekilde sürdürdüğü araştırma sonucunda veri 
doygunluğuna ulaşıldığı anda araştırmanın veri toplama aşaması tamamlanır (Kerlinger and Lee, 1999). Bu 
bağlamda araştırma içerisinde katılımcıların verdikleri yanıtların tekrarlanması durumunda veya benzer 
yanıtlar verilmesine bağlı olarak yeterli sayıya ulaşıldığı düşünülmüştür. 

Görüşme yapılanlardan 8 tanesi seyahat acentesi sahibi iken 4 tanesi seyahat acentesi yöneticisidir. Çalışma 
için yapılan görüşmelerde seyahat acenteleri seçilirken kartopu örneklem yöntemi seçilmiştir.Görüşme 
sürecinde geçerlik ve güvenirlik sağlanması açısından aynı sorular, aynı sözcüklerle yöneltilmiştir. Çalışma 
içerisinde yapılan görüşmelerde gözlem yapılması sonucunda olumlu izlenimlerin elde edilmesi, 
katılımcıların istekli olması ve görüşme sonrası iki araştırmacı tarafından verilerin incelenmesi geçerlik ve 
güvenirlik sağlayan diğer etkenlerdir (Baran, 2019: 7). Ayrıca araştırmanın geçerliliğini sağlamak için katılımcı 
teyidi sağlanmıştır. Katılımcı teyidi (katılımcı kontrolü) veriden ve çalışılan kişilerden gelen sonuçların 
sistematik olarak dönüt alınmasıdır (Çevikbaş, 2018: 126). Yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin özgün 
şekline mümkün olduğunca bağlı kalınarak ve gerektiğinde katılımcıların ifadelerinden doğrudan alıntı 
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yapılarak betimsel bir yaklaşımla sunulmuştur (Karataş, 2015: 72).Araştırmada veri toplama yöntemi olarak 
görüşme tekniği yönteminin kullanılmasının sebebi elde edilmek istenilen verilerin ölçekli sorularla elde 
edilmesinin mümkün olmaması ve araştırmaya konu olan işletme sayısının az olmasıdır (Ayyıldız-Yazıcı, 
Esen ve Ayyıldız, 2019: 414). Yarı yapılandırılmış görüşmenin anketten farkı, görüşme deneklerin, bireyin 
veya grupların dünya hakkındaki görüşlerini göstermektedir. Daha basit bir ifade ile açıklanır ise görüşmede 
yorum ve gözlemler de toplanabilmektedir. (Clark, Riley, Wilkie and Wood, 2000). Konuyla ilgili yüz yüze 
görüşme tekniğinin seçilmesinin nedeni, seyahat acentesi yönetici veya sahiplerinin fikirlerinin daha yüzyüze 
görüşmelerde daha anlaşılır olarak düşünülmesidir. 

Çalışmada elde edilen verilerin analizi, söylem veya içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Bu çalışma içerisinde 
nitel araştırma yöntemlerinde veri analizinden söylem analizi ile tamamlanmıştır. Söylem analizi bireylerin 
doğada ortaya çıkan belirli olaylar ya da davranışlar hakkında kendi kişisel gerçeklerini nasıl oluşturdukları 
üzerine yoğunlaşmaktadır ve karşılıklı konuşma özelliğinin yansıtması nedeniyle, bir bakıma her nitel veri 
analizi, kısmen de olsa, bir söylem analizini yansıtmaktadır (Kozak, 2018: 127). Araştırma içerisinde sorulan 
sorular araştırmacılar tarafından literatürden yararlanılarak hazırlanmıştır. Literatürde daha önce yapılmış 
olan çalışmalardan Örücü ve Yıldız (2014), Settaş ve Şimsek (2017), Kaplan ve Çetinkaya (2014)  tarafından 
yapılan çalışmalardan derlenerek hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular alanında uzman üç akademisyene 
gösterilmiş ve onaylatılmıştır. Bu bağlamda seyahat acentesi yöneticilerine aşağıdaki sorular sorulmuştur 

1- Demografik sorular  

2- Hizmet verdiğiniz seyahat acentesinde personeliniz hangi sosyal medya araçlarını kullanıyor? 

3- Hizmet verdiğiniz seyahat acentesinde çalışan personeliniz iş zamanlarında sosyal medyada zaman 
harcıyor mu? (ek soru: hangilerinde ve günlük ortalama ne kadar zaman harcıyor?) 

4- Hizmet verdiğiniz seyahat acentesinde personelinizin iş zamanlarında sosyal medya araçlarını 
kullanmaması konusunda uyarılarda bulunuyor musunuz? (ek soru: uyarı için neler söylüyorsunuz? Bu 
konuda cezalar veriyor musunuz?) 

5- Hizmet verdiğiniz seyahat acentelerinde çalışan personeliniz sizce neden sanal kaytarma yapıyorlar? 
(Açıklar mısınız?) 

4. Bulgular 

Tablo 1. Yöneticilerin Demografik Bilgileri 

1- Cinsiyet Erkek: 10 
Kadın: 2 

2-Yaş 
 

30-39: 5 
40-49: 3 
50-59: 3 
60 ve üzeri: 1 

3-Eğitim 
 

Lise: 5 
Ön lisans: 2 
Lisans: 4 
Yüksek Lisans: 1 

4-Sektör deneyimi 
 

10-19 yıl: 6 
20-29 yıl: 5 
30-39 yıl: 1 

5-Medeni Durum 
 

Evli: 8 
Bekar: 4 

6-İşletmedeki görev 
 

Sahibi veya ortağı: 6 
Yönetici:6 
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7- Personel sayısı        1-4: 6 
      5-8: 4 
      9-12: 1 
     23 ve üstü:1 

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin tablo 1 incelendiğinde katılımcıların 10’u 
(% 83,3) erkek ve 2’si (% 16,6)  kadındır. Katılımcılara ilişkin yaş dağılımın bakıldığında 30-39 yaş aralığında 
5 (% 41,6), 40-49 yaş aralığında 3 (% 25) 50-59 yaş aralığında 3 (% 25) ve 60 yaş ve üzeri yaş aralığında ise 1 (% 
8,3) katılımcı olduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim seviyelerine ilişkin bulgular incelendiğinde lise 
mezunu 5 (% 41,6), ön lisans mezunu 2 (% 16,6), lisans mezunu 4 (% 33,3) ve yüksek lisans mezunu 1 (% 8,3) 
katılımcı olduğu görülmektedir. Katılımcıların 6’sının (% 50) sektör deneyimi 10-19 yıl aralığında, 5’nin (% 
41,6) 20-29 yıl aralığında ve 1’inin 30-39 yıl aralığındadır. Katılımcılardan 8’i (% 66,6) evli, 4’ü (% 33,3)ise bekar 
olduğunu belirtmiştir. Katılımcılardan 6’sı (%50) işletmenin sahibi ya da ortağı konumunda görev yaparken 
6’sı ise (% 50) yönetici konumunda görev yaptıklarını belirtmişlerdir. Demografik sorulardan sonuncusu olan 
işletmelerinde çalışan personel sayısına ilişkin olarak katılımcılardan 6’sı (% 50) işletmelerinde 1-4 aralığında 
çalışan olduğunu, 4’ü (% 33,3) 5-8 arasında çalışan olduğunu, 1’i (% 8,3)  9-12 arasında çalışan olduğunu ve 1’i 
de (8,3) 23 ve üzeri çalışan olduğunu belirtmiştir.  

Tablo 2. Çalışanların Sosyal Medya Kullanımı 

Soru2- Hizmet verdiğiniz seyahat acentesinde personeliniz hangi sosyal medya araçlarını kullanıyor?  
Katılımcı Facebook İnstagram Twitter Watsapp Yahoo Youtube 
Katılımcı 1 X X  X  X 
Katılımcı 2 X X X X  X 
Katılımcı 3 X X X X X  
Katılımcı 4 X X X X X X 
Katılımcı 5 X X X X X X 
Katılımcı 6 X X  X X X 
Katılımcı 7 X     X 
Katılımcı 8 X X     
Katılımcı 9 X X  X  X 
Katılımcı 10 X X     
Katılımcı 11 X X     
Katılımcı 12  X X    

Katılımcıların hizmet verdikleri seyahat acentelerinde personellerinin hangi sosyal medya araçlarını 
kullandığına ilişkin soruya verdikleri yanıtların gösterildiği tablo 2 incelendiğinde Facebook uygulamasının 
12 acenteden 11’inde (% 91,6) personel tarafından kullanıldığı yine benzer biçimde Instagram uygulamasının 
da 12 acenteden 11’inde (% 91,6) personel tarafından kullanıldığı belirtilmiştir. Bu en çok kullanılan iki 
uygulamanın ardından sırasıyla Whatsapp’ın 7 acentede (% 58,3), Youtube’un 7 acentada (%58,3), Twitter’ın 
5 acentede (% 41,6), Yahoo’nun 4 acentede (% 33,3) çalışan personel tarafından kullanıldığı görülmektedir.  

Tablo 3. İş zamanlarında Sosyal Medya Kullanımı 

Soru 3: Hizmet verdiğiniz seyahat acentesinde çalışan personeliniz iş zamanlarında sosyal medyada 
zaman harcıyor mu? (ek soru: hangilerinde ve günlük ortalama ne kadar zaman harcıyor?)  
Katılımcı Sosyal Medya Kullanım Süresi 
Katılımcı 1 Evet, tüm personelimiz sosyal medyada zaman harcıyor. Gözlemlerime göre bu süre 

0-2 saat arasındadır. Bunun yanında iş için kullandıkları zamanlarda buna dahil. 
 

Katılımcı 2 Tüm personelimizin sosyal medya araçları bulunuyor ve bunları aktif olarak iş 
sürelerinde de kullanıyorlar. Ortalama olarak 0-2 saat arasında kullanımları vardır. 
 

Katılımcı 3 Kesinlikle sosyal medya araçlarını kullanıyorlar. Bu bakımdan ortalama olarak 
günlük 3-5 saat aralığındadır. 
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Katılımcı 4 Facebook, Twitter ve Watsapp ağırlıklı olarak kullanıyorlar. 0-2 saat aralığındadır 
diye düşünüyorum. 
 

Katılımcı 5 Ortalama olarak günde 0-2 saatleri sosyal medya ile geçiriyorlardır. 
 

Katılımcı 6 Bütün personelimiz sosyal medya kullanıyor. 3-5 saat arasında kullanımları vardır. 
 

Katılımcı 7 Hepsi sosyal medya kullanıyor ve ortalama süreleri 0-2 saat arasındadır. 
 

Katılımcı 8 Boş zaman buldukça sosyal medyalarına giriş yapıyorlar. Tahmini olarak 0-2 saat 
kullanımları olduğunu düşünüyorum. 
 

Katılımcı 9 Harcamaya çalışıyorlar. Şirket hesabı hariç şahsi hesapları ile ilgili kullandıklarını 
gördüğümde uyarıyorum. Yinede azda olsa kullanıyorlardır. Günlük 0-2 saat 
aralığında kullanıyorlardır.  
 

Katılımcı 10 Tümünün sosyal medya kullandığını görüyorum. Ortalama olarak 3-5 saat 
arasındadır. 
 

Katılımcı 11 İş süresince şahsi hesaplarıyla telefonlarıyla ve bilgisayar aracılığı ile sosyal medya 
araçlarını kullanıyorlar. Günlük ortalama 0-2 saat arası kullanım yapıyorlardır. 
 

Katılımcı 12 İş saatleri içerisinde 0-2 saat arasında sosyal medya araçlarını kullandıklarını 
düşünüyorum.  
 

Araştırmanın üçüncü sorusunda katılımcılara acentelerinde çalışan personelin iş zamanlarında sosyal 
medyada zaman harcayıp harcamadığı sorulmuş ve eğer harcıyorlarsa bu sürenin ne kadar olduğuna ilişkin 
ek bilgi vermeleri istenmiştir. Bu soruya ilişkin katılımcıların verdiği yanıtlar tablo 3’de görülmektedir. Genel 
olarak katılımcıların verdiği yanıtlar değerlendirildiğinde, ilgili acentelerde çalışan tüm personelin sosyal 
medya araçlarını iş zamanında kullandığı görülmektedir. Personelin sosyal medyada harcadığı süreye ilişkin 
ise genel görüş 0-2 saat aralığında yoğunlaşmaktadır.  

Tablo 4. Kullanım İle İlgili Uyarılar 

Soru 4: Hizmet verdiğiniz seyahat acentesinde personelinizin iş zamanlarında sosyal medya araçlarını 
kullanmaması konusunda uyarılarda bulunuyor musunuz? (ek soru: uyarı için neler söylüyorsunuz? Bu 
konuda cezalar veriyor musunuz?)  
Katılımcı Kullanım İle İlgili Uyarılar 
Katılımcı 1 Sosyal medya kullanımı konusunda uyarılarda bulunmuyorum. İş saatlerinde 

personelin yoğun olduğu zamanlar dışında kullanmasında bence sorun yok hatta 
motivasyon aracı oluyor. Bazen çok aşırıya kaçıyorlar, aslında buda tam olarak iş 
yapması gereken zamanda iş ile ilgilenmek yerine sosyal medya ile ilgilenir ise 
uyarılarda bulunuyorum. Ceza verme gibi bir durum yoktur eğer birkaç saatin 
üstünde sürekli bunu yapar ise işten çıkarmaya gidebileceğimi biliyorlar.  
 

Katılımcı 2 Bazen çalışan personelimi uyarmak zorunda kalıyorum. Bunun nedeni iş saatinde iş 
yapması gerekliliği. Tabiki bizim ile ilgili sosyal medya araçlarını kullandıklarında 
hiçbir şey demiyoruz çünkü firmamıza ait sosyal medya hesapları da bulunmaktadır. 
Bu konuda herhangi bir ceza veya yaptırım uygulamıyorum. 
 

Katılımcı 3 Bizim personelimiz yüksek derecede sosyal medya kullanıyor ve bunu iş ile ilgili 
olarak kullanıyorlar. Bazı durumlarda şahsi hesaplarına giriş yapıyorlar bunu da 
normal olarak görüyorum. 
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Katılımcı 4 Kesinlikle uyarılarda bulunmuyorum. Sonuçta iş saatleri içerisinde tüm zamanlarını 

harcamaları beklenemez. Onlarında molalara dinlenmelere ihtiyaçları var.  
 

Katılımcı 5 İşletmemizde uyarılarda bulunmak zorunda kalıyorum. Kullandıkları süre çok fazla 
olmasa dahi yinede bazen gerekli oluyor. Kendilerini kaptırıyorlar.  
 

Katılımcı 6 Firmamızda çalışan personele uyarılarda bulunuyoruz. Aşırı derecede kullanımının 
olduğu zamanlar oluyor. Buda işlerini etkiliyor. Aslında iş zamanında iş mola 
zamanında keyif olması gerekiyor.  
 

Katılımcı 7 Firmamızda çalışanlar az dahi olsa sosyal medya kullanımı yapıyorlar. Bu konuda 
çok uyarma gereği duymuyorum. Aslında gözlerimden anlıyorlar demek daha doğru 
olur.  
 

Katılımcı 8 İşi zamanında kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyorum. Buna tüm 
çalışma saatlerinde ihtiyaç duyuyoruz. Personelimin kullanımı konuştuğum diğer 
firmalardaki arkadaşlarıma göre daha az olsa dahi kullanıyorlar. Ceza uygulamasam 
dahi yaptıkları hatalardan kaynaklanan para kayıplarını kendilerinden tahsil 
edeceğimi söylüyorum.  
 

Katılımcı 9 Sosyal medya kısıtlaması yapmıyoruz. Bunun nedeni şirketimize bağlı sosyal medya 
hesaplarının da bulunması. Tabiki firmamıza ait hesapların takip ve beğenme oranını 
arttırma koşuluyla.  
 

Katılımcı 10 Sosyal medya kullanımı yapıyorlar uyarılarda yapıyoruz. Bunun yanında 
hayatımızın vazgeçilmezi şuan için elimizden geldiğince engellemeye çalışıyoruz. 

Katılımcı 11 İş zamanında ne kadar fazla kullanamayın desek dahi büyük bir iş zamanını orada 
harcıyorlar. Hatta bunun yüzünden birkaç kişiyi işten çıkarmışlığımız var.  
 

Katılımcı 12 Günümüzde tüm herkesin sosyal medya kullandığını düşünüyorum bu yüzden bir 
şey demem. Firmamızda da sosyal medya araçlarını reklam ve tanıtım amaçlı 
kullanıyoruz.  
 

Araştırmanın kilit sorularından biri olan dördüncü soruda katılımcılara personellerinin sosyal medya 
kullanımları konusunda bir uyarıda bulunup bulunmadıkları ve şayet uyarıyorlarsa bu konuda nasıl bir yol 
izlediklerine ilişkin görüşleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Tablo 4’de katılımcıların ilgili soruya verdikleri 
yanıtlar incelendiğinde görüş ayrılıkları yaşandığını söylemek mümkündür. Konuya ilişkin olarak 6 katılımcı 
sosyal medya kullanımının günümüzün bir gereği olduğunu ve bunun yadsınamayacağını belirtmiştir. Bu tür 
uygulamaların iş vakti dışında kullanılmasını normal karşıladıklarını ve bunun personelin motivasyonunu 
artırıcı rol oynadığını ifade etmişlerdir. Özellikle işletmeye ait sosyal medya hesaplarının olmasının bu 
konuda daha esnek davranmalarına neden olduğunu göstermektedir. Bu katılımcılar aynı zamanda iş saati 
içinde ve aşırıya kaçıldığı takdirde ikazda bulunulabileceğini belirtmişlerdir. Diğer 6 katılımcı ise konuya 
ilişkin daha sert bir tutum sergilemektedirler. Personelin iş saati içinde sosyal medya kullanmalarını doğru 
bulmadıklarını, bu tür uygulamalarda geçirilen vaktin performanslarını olumsuz yönde etkilediğini, 
engellenmediği ya da uyarılmadığı takdirde aşırıya kaçılabildiğini belirtmişlerdir. Bu katılımcılardan bazıları 
sosyal medya uygulamalarında geçirilen vaktin doğru ayarlanamaması durumunda işten çıkarılmaya kadar 
giden cezai yaptırımların uygulanabildiğini ve muhakkak bu konuda personellerini uyardıklarını 
belirtmişlerdir.  
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Tablo 5. Personelin Sosyal Medya Kullanım Gereksinimi 

Soru 5: Hizmet verdiğiniz seyahat acentelerinde çalışan personeliniz sizce neden sanal kaytarma 
yapıyorlar? (Açıklar mısınız?) 
Katılımcı Sanal Kaytarma Nedenleri 
Katılımcı 1 Temelinde teknoloji ile beraber alışkanlıkların değiştiğini düşünüyorum. Haber 

verme haber alma ve bir bakıma sosyalleşme olarak düşünüyorum. 
 

Katılımcı 2 Tamamen bağımlılık olarak görüyorum. Herkes günde en az birkaç saat telefonuna 
bakıyor. Hatta boş ekranlara bile bakıyorlar arayan oldu mu olmadı mı diye. 
Personelim şahsi hesapları için kısa süreli sosyal medya kullanımında bulunuyor. 
 

Katılımcı 3 Şahsi hesaplarına gelen mesajlarını okumak, cevaplamak ve karşılık vermek 
amacıyla kullanıyorlar. Bağımlılık diye düşünsem dahi işimizde dahi 
kullanmalarını istiyorum çağa ayak uydurmak olarak görüyorum.  
 

Katılımcı 4 Gereksinim olarak düşünüyorum. Bu nedenle hiç laf etmem. Kendimde 
kullanıyorum.  
 

Katılımcı 5 Sosyal medya kullanımını alışkanlık, merak ve takip isteği olarak görüyorum. 
 

Katılımcı 6 İş yoğunluğunun az olması bence sanal kaytarma yapması için bir durum yaratıyor.  
 

Katılımcı 7 Sanal kaytarma yapma nedenleri tamamen alışkanlık. Telefon bağımlılık haline 
geldi diye düşünüyorum. 
 

Katılımcı 8 Şahsi telefonlarına gelen mesajlardan dolayı sanal kaytarma yapıyorlar. Bu 
bakımdan alışkanlık diyorum. Ayrıca az dahi olsa bağımlılık diyorum. Sürekli aynı 
işi yapmaktan kaynaklanan sıkılma olarak görüyorum.  
 

Katılımcı 9 Sosyal medya kullanımının bağımlılık olduğunu düşünüyorum. Sürekli olarak 
telefona bakma isteği ayrıca boş zaman değerlendirme aktivitesi olarak da 
düşünülebilir. 
 

Katılımcı 10 Merak diyorum öncelikle sonra ise, işten sıkılma ve kişisel amaçlı olarak 
görüyorum. 
 

Katılımcı 11 Bağımlılık olduğunu düşünüyorum ve bu nedenden işten kaytarıyorlar. 
 

Katılımcı 12 Zaman geçirme, eğlence ve yoğunluktan kaçma olarak görüyorum.  
 

Araştırmanın son sorusu olan 5. Soruda katılımcılara hizmet verdikleri seyahat acentelerinde çalışan 
personellerininneden sanal kaytarma yaptıklarını açıklamaları istenmiştir. Bu soruya ilişkin katılımcıların 
verdiği yanıtlarda dikkat çeken iki önemli unsur; katılımcıların neredeyse tamamının sosyal medya 
kullanımını alışkanlık ve bağımlılık olarak nitelendirmesidir. Sosyal medyanın günlük hayatın içinde 
vazgeçilmez bir unsur olduğunu ve bu durumun kendileri içinde geçerli olduğunu düşünen katılımcılar, her 
ne kadar kullanıma ilişkin sıklığın özellikle cep telefonlarına olan bağımlılıktan kaynaklandığını 
düşündüklerini belirtseler de aynı zamanda bunu bir sanal kaytarma olarak da değerlendirmekte olduğunu 
belirtmişlerdir.  Ayrıca bunun özellikle zaman geçirme, eğlenme ve yoğunluktan kaçma olarak 
nitelendirmektedirler. Katılımcılardan ikisi ise konuya farklı bir açıdan bakarak personellerinin sosyal 
medyayı iş saatlerinde aktif biçimde kullanmalarının sanal kaytarma olmadığını düşündüklerini belirtmişler 
bunun bir gereksinim ve ötesi çağa ayak uydurmak için zorunluluk olarak gördüklerini ifade etmişlerdir.  



M. Efendi – F. Oduncuoğlu 13/1 (2021) 304-316 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 313 

5. Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde seyahat acentesi personelinin sanal kaytarma 
davranışında bulundukları söylenebilir. Bu olası ve alanyazın da desteklenen bir sonuç olmakla birlikte acente 
yöneticilerinin bu davranışa ilişkin bakış açılarında farklılıklar gözlenmiştir. Alanyazında günde yaklaşık 2 
ile 3 saat aralığında gerçekleştirildiği öne sürülen sanal kaytarma davranışının (Zakrzewski, 2016), seyahat 
acentesi personeli tarafından da benzer sürelerde gerçekleştirildiği yöneticilerden alınan yanıtlarla 
desteklenmiştir. Birkaç katılımcı sanal kaytarmanın 3-5 saat aralığında olduklarını belirtmişlerdir. Bu 
bağlamda katılımcılar verdikleri ek bilgilerde çalışan personelin teknoloji çağında işyerinde sürekli olarak 
internet kullanma gereklilikleri olduğunu ve işlerini düzgün yaptıkları zamanlarda bir saat veya fazlasında 
sanal kaytarma yapmalarının önemli olmadığını düşünmektedirler.  

Seyahat acentesi personelinin iş zamanlarında sosyal medya araçlarını kullanmaması konusunda yöneticilerin 
personele yönelik takındığı tutum da alanyazın ile benzer biçimde ikiye ayrılmaktadır. İnternet kullanımının 
ve sosyal medyanın takip edilmesinin örgüte sağlayacağı olası yararlar bulunmaktadır. İnternet kullanımının 
çalışanların bilgiye ulaşarak, örgütün verimliliğine katkı sağlamasının yanında  (Seymour and Nadesan, 2007: 
544, Kaplan ve Çetinkaya, 2014: 26),sanal kaytarmanın çalışanların iş performansını olumsuz olarak 
etkilemediğini (Mercado, vd., 2017)ve ötesinde sanal kaytarmanın çalışanların ruh halini iyileştirme (Lim and 
Chen, 2012) ve çalışanların işe katılımını arttırma (Syrek, vd., 2018) gibi olumlu etkileri olduğunu savunan 
çalışmalara benzer biçimde acente yöneticilerinden bazıları çalışanlarının sanal kaytarma davranışını negatif 
karşılamadıklarını aksine bunun iş motivasyonlarını arttırıcı yönde etki ettiğini düşündüklerini ifade 
etmişlerdir. Bu bağlamda seyahat acentesi sahipleri ve yöneticilerinin araştırma içerisinde belirttikleri üzere 
işletmenin çalışma saatleri içerisinde ‘’her saat sessizce oturmak yerine motivasyonu çalışanlarımıza biz 
sağlamalıyız’’ bu isteklendirme ister çay kahve saati ile olsun isterse sanal kaytarma ile fark etmez 
uygulanmalıdır. Bunun yanında katılımcıların bir kısmı ise sanal kaytarma davranışının örgütlerde maliyet 
kayıplarına ve güvenlik sorunlarına neden olabildiğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda internetten alınabilecek 
bilgilerin yanında bilgi kayıplarına da yol açabileceğine dikkat çekilmektedir. Ayrıca, olumsuz ve engellenmesi 
gereken bir davranış olduğunu (Laudon and Laudon, 2002; Zimmerman, 2002; Örücü ve Yıldız, 2014: 101; 
Çavuşoğlu ve Palamutçuoğlu, 2017: 440  ) savunan araştırmaları destekler biçimde sanal kaytarma 
davranışının farkında olduklarını ve bunu engellemek için uyarılarda bulunarak bir takım cezalar 
uygulayabildiklerini belirmişlerdir. Özler ve Polat (2012: 11-12) Çalışanların sanal kaytarma bağlamında hatalı 
davranışlarını kontrol edebilme noktasında yazında iki temel strateji önermektedir: İçsel yönlü oto kontrol ve 
dışsal yönlü zorlayıcı stratejiler. Oto kontrol yaklaşımı, bir bireyin içinden gelerek kurallara uymasına 
odaklanırken; zorlayıcı stratejilerde çalışanların davranışları çevrelerindeki dışsal koşullar tarafından 
yönlendirilir. Zorlayıcı stratejiler, çalışanların bir kararın fayda ve maliyetlerini karşılaştırarak rasyonel bir 
şekilde davranmaları ile ilişkilidir (Kaplan ve Çetinkaya, 2014: 33). Sanal kaytarmadan caydırma konusunda 
ise katılımcılardan bazıları oto kontrol yöntemini benimserken bir kısmının ise zorlayıcı stratejileri 
benimsediği söylenebilir.  

Sanal kaytarmanın, çalışanları psikolojik olarak iş yeri stres faktörünün olumsuz etkilerinden uzaklaştırdığını 
öne süren çalışmalar vardır.  Bu hipotezi ampirik kanıtlarla desteklenmektedir: belirsiz veya çatışmalı iş 
beklentileri gibi iş stres faktörü deneyimleyen çalışanlar kaçma ve duyguya odaklanan baş etme formu olarak 
sanal kaytarmada bulunmaktadır (Henle and Blanchard, 2008). Benzer sonuçlar, Pindek vd. (2018) tarafından 
da bulunmuş ve çalışanların stresli iş deneyimleriyle baş etmek için sanal kaytarmada bulunduğu 
gösterilmiştir. Bu aynı zamanda literatürde yer alan “mikro ara” veya iş günü sırasında kısa süreli resmi 
olmayan aralarla uyumludur (Fritz vd., 2011). Örneğin Zacher vd., (2014)  tarafından gerçekleştirilen bir 
günlük çalışması, kısa süreli molaların çalışanların gün içinde kaybettiği enerjiyi kazanmasına izin vererek iş 
talepleri ve stresle duygusal olarak baş etmek için gerekli kaynakları sunduğunu göstermiştir. Bu araştırmaları 
destekler nitelikte katılımcıların pek çoğu sanal kaytarmayı iş yükü ile baş etme,stresi azaltma ve işe motive 
olma konusunda gerçekleştirilebilir bir davranış olarak görmektedir.   

Alanyazında çoğu sanal kaytarmayı tamamen zarar verici iş yeri davranışı olarak kavramsallaştırsa da mevcut 
çalışmanın sonuçları sanal kaytarmanın aynı zamanda iş yerinde kalmanın olumsuz etkilerini azaltabilecek 
duygu odaklı baş etme mekanizması da olabileceğini öne sürmektedir.  Bu sonuçlar sanal kaytarmanın iş 
yerinde daha önce ele alınandan daha karmaşık bir çıkarımı olduğunu iddia etmektedir. Bunun nedeni bir 
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yandan sanal kaytarmanın çalışanların önemli iş görevlerin çekilmesiyle üretkenlik kaybı sayesinde örgüte 
zarar verebilecek olmasıdır. Diğer yandan sanal kaytarma mikro ara olarak davranarak çalışanların iş 
yerindeki stres etkenleriyle baş etmesine izin veren kısa ve gönüllü aralar olarak görev yaparak artan 
memnuniyet ve azalan iş değiştirme niyetleri şeklinde çalışanlar için olumlu çıkarımlar sunabilir (Zacher vd., 
2014). Bu bağlamda çalışma içerisinde katılımcılardan toplanan bilgiler benzerlik göstermektedir. Çünkü 
yöneticilerin büyük bir kısmı sanal kaytarmanın artık engellenemeyeceğini, normal olduğunu ve çalışanların 
işlerini yaptıkları sürece sıkıntı yaratmayacağını düşündüklerini belirterek teknoloji çağında bir çok şeyin 
değişebileceğini belirtmişlerdir. Artık evden çalışma ortamının bile yaratıldığı günümüzde çalışanlara baskı 
kurmak yerine motive ederek daha başarılı sonuçlar alınacağı düşünülmektedir. Gerçeğinde çalışanları saat 
ile sınırlamak yerine verimli çalışmalarını motive etmek için esnek iş saatleri bile sunulabileceği 
düşünülmektedir. Sanal kaytarma kavramının yok olmasa dahi kötü bir davranış olarak gösterilmesi yerine 
motive edici bir davranış olarak bile görülmesi gelecekte yapılacak çalışmalar için etkili olacaktır.  

Öneriler 

Çalışma zaman ve maliyet kısıtları nedenleri ile sınırlı sayıda A grubu seyahat acentesi yöneticisiyle 
gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında gelecekte yapılacak araştırmaların daha fazla yönetici ile yapılması 
araştırmaların geliştirilmesi için verimli olacaktır. Ayrıca araştırmanın gerek seyahat acentesi çalışanları 
üzerine gerekse turizm sektörünün farklı iş kollarında gerçekleştirilmesi de emek yoğun bir sektör olan turizm 
sektöründe sanal kaytarmanın mevcut durumunun ortaya çıkarılması ve konuya ilişkin net öngörülerde 
bulunulabilmesi açısından önerilebilir. Araştırma sonuçlarında özellikle sanal kaytarmanın doğru yönetilmesi 
halinde işletmeye ve personele olumlu etkile yaratabileceği bulgusundan hareketle yöneticilerin çalışanlara 
işyerinde sanal kaytarma yapmamaları ya da bunun kontrollü biçimde yapmaları gerektiğine ilişkin 
telkinlerde bulunmaları gerekliliği öne çıkmaktadır. İş zamanında yapılması gerekenlerin hatırlatılması gerek 
personele gerekse yöneticilere pozitif biçimde dönecektir. Son olarak araştırma bölgesel olarak tanımlanmış 
ve uygulanmıştır ve belirli demografik değişikliklerin eşlik ettiği sadece bir alanda uygulanmıştır. Görevler 
arası ve farklı sektörlerde gerçekleştirilmesiyle daha faydalı sonuçlar bulunabileceği öngörülebilir.  
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1. GİRİŞ 

Örgütler için büyük öneme sahip olan iş performansı, endüstriyel ve örgütsel psikolojide birçok araştırmaya 
konu olan bir alan olmuştur. Örgütlerin başarısında iş performansının kayda değer bir rolü bulunmaktadır. 
Bu nedenle örgütler, çalışanlarını teşvik ederek onlardan yüksek bir iş performansı sağlamaya çalışmaktadır. 
İş performansı, çalışanların yaptığı iş veya buna bağlı olan ve örgütsel hedeflere katkıda bulunan ölçülebilir 
eylem, davranış ve sonuçlar olarak tanımlanabilir (Viswesvaran ve Ones, 2000:216). Diğer yandan literatür 
incelendiğinde örgütsel araştırmalarda karşımıza çıkan en önemli konulardan biri, çalışanların sorumlu 
oldukları işleriyle ilgili faaliyetlerden oluşan iş performanslarının öncüllerini anlamaya yönelik 
çalışmalardır. Özellikle son yıllarda örgütsel davranış alanında, çalışanların görev performansları dışında 
gönüllülük esasına dayalı davranışlarını içeren bir değişim olmuştur. Bu değişime paralel olarak karşımıza 
çıkan araştırma konularından biri, örgütleri geliştirmeye yönelik çalışanların karşılık beklemeden yardım ve 
fedakarlığa dayalı davranışları ile ilgili olan örgütsel vatandaşlık davranışı diğeri ise çalışanların 
meslektaşlarına ve/veya örgütlerine zararlı ve yıkıcı eylemleriyle ilgili olan örgütsel sapma davranışıdır.  
Mevcut iş performansı kavramsallaştırmalarında (Campbell vd., 1993) performans, sonuçlardan ziyade 
davranışların yansıması olarak incelenmiştir (Sackett, 2002:5).  

İş performansının çok boyutlu olduğu uzun zamandır bilinmekle birlikte (Austin ve Villanova, 1992; 
Schmidt ve Kaplan, 1971), yakın zamanda yapılan araştırmalarda çalışanların iş davranışlarının, görev 
performansının kapsamı dışında bir rolü olduğu kabul edilmiştir (Borman ve Motowidlo, 1993, 1997; 
Campbell, 1990; Organ ve Paine, 1999). Borman ve Motowidlo (1997), bu tür davranışların önemine vurgu 
yaparak “görev faaliyetleri ve süreçler için katalizör görevi gören örgütsel, sosyal ve psikolojik bağlamı 
biçimlendirdiklerini” belirtmişlerdir. Bazı araştırmacılar ise (Rotundo ve Sackett, 2002; Sackett, 2002; 
Viswesvaran ve Ones, 2000), yaygın kullanılan üç performans alanı olduğunu öne sürmüşlerdir. Bunlar, 
görev performansı, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel sapma davranışıdır (Dalal, 2005: 1241). 

Bununla birlikte, görev dışı davranışlar olarak nitelendirilen örgütsel vatandaşlık ve örgütsel sapma 
davranışlarının, örgütün toplam iş performansını belirlemedeki önemi literatürde inceleme konusu 
olmuştur. Örneğin, Motowidlo ve Van Scotter (1994), örgütsel vatandaşlık davranışının çalışanın genel iş 
performansını belirlemede, performansın oynadığı rol kadar önemli olduğunu bulgulamışlardır. Ayrıca 
yakın zamanda Rotundo ve Sackett (2002) tarafından yapılan araştırmada ise örgütsel sapma davranışının 
da benzer sonuçlara yol açtığını bildirilmişlerdir (Dunlop ve Lee, 2004:68). 

Yukarıdaki bilgiler ışığında genel bir değerlendirme yapacak olursak, bir örgüt içerisindeki örgütsel 
vatandaşlık veya örgütsel sapma davranışlarının yaygınlık derecesi o örgütün genel işleyişini belirlemede 
önemli etkenlerden biri olmaktadır. Gerek örgütlerin gerekse de bireylerin etkileşim içerisinde ortak bir 
hedef doğrultusunda hareket etmeleri ve bununla birlikte temel görev ve faaliyetlerini yerine getirmeleri için 
sadece her bireyin görev performansından değil, aynı zamanda görev dışı performanstan da büyük ölçüde 
etkilenmesi olasıdır. Bu kapsamda yapılan bu araştırmanın amacı, performans alanı içerisinde 
değerlendirilen örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel sapma davranışı ve görev performansı arasındaki 
ilişkiyi kamu çalışanları üzerinde inceleyerek literatüre katkı sağlamaktır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Örgütsel Sapma Davranışı Arasındaki İlişki 

Psikoloji alanında yapılmış bazı araştırmalara göre (Barnard, 1938; Katz & Kahn, 1966) örgütsel vatandaşlık 
davranışı, isteğe bağlı gerçekleşen ve genellikle tanınmayan ve ödüllendirilmeyen, ancak örgütün işleyişini 
geliştiren kasıtlı çalışan davranışı olarak tanımlanmıştır. Diğer yandan örgütsel sapma davranışı, bir 
örgütün meşru çıkarlarına zararlı olan kasıtlı çalışan davranışı olarak tanımlanmaktadır (Gruys ve Sackett, 
2003; Martinko, Gundlach ve Douglas, 2002; Sackett ve DeVore, 2001; Bennett ve Robinson, 2000). Tanımsal 
bakış açısına göre birbirine zıt olan bu kavramlardan örgütsel vatandaşlık davranışı örgüte yarar sağlarken 
örgütsel sapma davranışı ise örgüte zarar vermektedir (Dalal, 2005:1242). Her iki davranış biçimi de 
kuruluşlar, müşteriler ve çalışanlar için çok önemlidir. Ayrıca, mevcut teori ve araştırmalar, çalışanların işle 
ilgili düşüncelerinin (bilişler) ve duygularının (etkiler) bu davranışları etkileyebileceğini göstermektedir (Lee 
ve Allen, 2002:131). 
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Spector ve Fox (2002), örgütsel vatandaşlık ve örgütsel sapma davranışını bütünleştirdiği modelde, bu 
davranışların birbirleriyle paralellik gösteren ve ikisinin de öncülleri sayılan gerek kişisel gerekse de çevresel 
faktör farklılıklarını ortaya koymuştur. Bu modelde çevresel ve kişisel faktörlerin algı ve duygu süreçlerine 
aracılık ederek davranışa nasıl yol açtığını açıklamışlardır. Modelde açıklanan süreç çalışma ortamı ile başlar 
ve insanlar iş hayatlarına devam ettikçe, işteki olaylar ve durumlar algılanan ve değerlendirilen uyaranlar 
sağlamaktadırlar. Bu olayların ve durumların bazıları, olumlu ya da olumsuz olan duygusal reaksiyonları 
tetikleyecek şekilde algılanır / değerlendirilir. Olumlu duygular örgütsel vatandaşlık davranışını tetiklerken 
olumsuz duygular örgütsel sapma davranışını üretme eğilimi göstermektedirler (Spector ve Fox, 2002:270). 

Literatürde örgütsel vatandaşlık ve örgütsel sapma davranışları arasındaki ilişkilerin araştırıldığı 
çalışmalara bakıldığında farklı sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Borman vd. (2001), Sackett (2002), 
Dunlop ve Lee (2004), Dalal (2005), Bukhari ve Ali (2009) ve Apaydın ve Şirin (2016) tarafından yapılan 
çalışmalarda ise örgütsel vatandaşlık ile örgütsel sapma arasında negatif bir ilişkiye rastlanmış ve örgütsel 
vatandaşlık davranışı sergileyen bir çalışanın örgütsel sapma davranışı sergilemeyeceğini ve ya tam tersi bir 
durumun olacağı sonucuna varılmıştır. Diğer yandan Kelloway vd. (2002), Sackett vd. (2006), O'Brien ve 
Allen (2008) ve Hafidz vd. (2012)  ise araştırmalarında her iki kavramın ayrı bir yapısı olduğunu ve bir 
bireyin aynı zamanda hem örgütsel vatandaşlık hem de örgütsel sapma davranışı içerisinde olabileceği gibi 
olamayabileceği veya herhangi bir zamanda her iki davranış türüne katılmanın mümkün olabileceğini 
belirtmişlerdir.    

2.2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Görev Performansı Arasındaki İlişki 

Organ (1988)’a göre örgütsel vatandaşlık davranışı, resmi ödül sistemi tarafından doğrudan veya açıkça 
tanınmayan, isteğe bağlı olan ve toplu olarak kuruluşun etkin işleyişini teşvik eden bireysel bir davranıştır.  
Bu davranışların örgüt içindeki sosyalleşmenin kalitesini artırdığı ve bunun yanında uyuşmazlıkları 
azaltarak örgütün etkinliğini yükselttiği için örgütün performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir 
(Organ, 1988). Görev performansı ise direkt teknolojik süreçlerin bir kısmını ya da dolaylı olarak gerekli 
malzeme veya hizmetleri sağlayarak örgütün teknik merkezine katkıda bulunan çalışanların etkinliğidir 
(Borman ve Motowidlo, 1997:100). Bir işin yerine getirilmesi için sorumluluğu ve mesleki yeterliliğe sahip 
olmayı ortaya koyan görev performansı, biçimsel olarak belirlenmiş bir performans türünü ifade etmektedir. 
Bundan dolayı biçimsel ve ekstra rol davranışlarını birbirine karıştırmamak gerekmektedir. Organ (1997) bu 
karışıklığı önlemek adına örgütsel vatandaşlık davranışını “görev performansının sağlanması için sosyal ve 
psikolojik ortamı destekleyen davranışlar”  olarak yeniden tanımlamıştır (Organ, 1997). Çalışanların 
belirlenmiş olan görevlerini yerine getirmelerinde, sosyal ve psikolojik çevrenin önemli olduğunu ve 
çalışanların örgütün yararına olan kendi biçimsel rolleri dışında faaliyette bulunmalarının performanslarını 
da olumlu etkileyeceği beklenebilir (Borman ve Motowidlo 1993:73). Bu beklentiyi araştıran Podsakoff vd. 
(1997), örgütsel vatandaşlık davranışının boyutları olan özgecilik ve sportmenlik davranışının, pozitif bir 
etkileşimsel tabanın gelişmesini teşvik edeceğini ve grup üyelerinin karşılıklı bağımlılığını 
kolaylaştıracağını, böylece performansla olumlu yönde ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir (Dunlop ve Lee, 
2004:69). Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında, görev performansı ile örgütsel vatandaşlık davranışının 
birbirlerine bağlı ve pozitif bir ilişkiye sahip iki kavram olduğunu söyleyebiliriz. 
2.3. Örgütsel Sapma Davranışı İle Görev Performansı Arasındaki İlişki 
Örgütsel sapma davranışı, çalışanların kasıtlı bir biçimde örgütlerin meşru ticari çıkarlarına zarar veren 
eylemlerini içermektedir (Bennett ve Robinson, 2000:350). Bu davranış biçimi dedikodu yapmak ve iş 
arkadaşlarını utandırmak gibi küçük eylemlerden hırsızlık ve sabotaj gibi ciddi eylemlere kadar birçok farklı 
şekilde görülebilir. Bu davranışı sergileyen çalışanların hem kendi performanslarını düşürdüğü hem de 
örgütlerine sadık ve sorumlu olarak çalışanların sosyal beklentilerini de ihlal etmektedir (Ng vd., 2016:12). 
Örgütsel vatandaşlık davranışının sergilenmesi sonucunda örgüt için faydalı olan sosyal ve psikolojik ortam, 
örgütsel sapma davranışının ortaya çıkmasıyla (örneğin, iş arkadaşlarını taciz etmek, dedikodu yapmak vb.) 
bozulabilir. Bununla birlikte, sabotaj, yöneticinin emirlerini ihmal etme ve örgütsel mülkiyete zarar verme 
gibi bazı örgütsel sapma davranışları da yalnızca bir iş birimi içindeki daha geniş sosyal ve psikolojik 
ortamları değil, aynı zamanda iş biriminin görevle ilgili performansını da olumsuz etkilemektedir (Dunlop 
ve Lee, 2004:76). Görev performansının yüksek olduğu durumlarda üretkenlik dışı davranışların genel 
performans üzerine etkisi azalmaktadır. Diğer yandan çalışanlarda üretkenlik dışı davranışa yönelim 
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arttıkça görev performansına verilen ağırlık azalmaktadır. Genel iş performansının belirleyicisi olan belli üç 
davranış biçiminden ikisi olan görev performansı ile örgütsel sapma davranışı arasında da negatif bir ilişki 
vardır (Rotundo ve Sackett, 2002:69). Genel olarak yapılan araştırmalar incelendiğinde örgütsel sapma 
davranışı ile performans arasında negatif bir ilişkinin varlığı ortaya konmuştur. Bu doğrultuda yapılan bu 
araştırmada da örgütsel sapma davranışı ile görev performansı arasında negatif bir ilişki olduğu hipotezini 
ileri sürebiliriz.  

3. YÖNTEM 
3.1. Araştırma Modeli 
Bu araştırmada nicel araştırma modeli kullanılmıştır. Bu modelin amacı, birey veya toplum davranışlarının 
gözlem, deney, anket veya test etme yoluyla ölçülmesi ve sayısal verilerle ifade edilmesidir. Bu nedenle, 
bireylerin davranışlarını anket yoluyla elde ettiğimiz verilerle ölçtüğümüz bu araştırmada bu model 
kullanılmıştır. Şekil 1’de araştırma modeli gösterilmektedir. 

 
 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Hipotezler: 

H1: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Örgütsel Sapma Davranışı olumsuz yönde etkisi vardır. 

H1a: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Nezaket ve Özgeciliğin, bireylerarası sapma davranışı 
arasında bir etki vardır. 
H1b: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Sportmenliğin, bireylerarası sapma davranışı arasında 
bir etki vardır. 
H1c: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Sivil Erdemin, bireylerarası sapma davranışı arasında 
bir etki vardır. 
H1d: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Vicdanlılığın, bireylerarası sapma davranışı arasında 
bir etki vardır. 
H1e: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Nezaket ve Özgeciliğin, örgüte yönelik sapma 
davranışı arasında bir etki vardır. 
H1f: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Sportmenliğin, örgüte yönelik sapma davranışı 
arasında bir etki vardır. 
H1g: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Sivil Erdemin, örgüte yönelik sapma davranışı 
arasında bir etki vardır. 
H1h: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Vicdanlılığın, örgüte yönelik sapma davranışı 
arasında bir etki vardır. 

H2: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (tek boyut olarak) ile Görev Performansı olumlu yönde etkisi vardır. 
H3: Örgütsel Sapma davranışı ile Görev Performansı olumsuz yönde etkisi vardır. 
 H3a: Bireylerarası sapma davranışının görev performansı arasında bir etki vardır. 
 H3b: Örgüte yönelik sapma davranışının görev performansı arasında bir etki vardır. 
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3.2. Evren ve Örneklem 
Bu araştırmada kümelere göre örnekleme yöntemi ile anket kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı SGK 
verilerine göre Kocaeli ilinde kamuda çalışan personel sayısı 59.554’tür (SGK, 2018). Anketler bilgisayara 
çıktısı olarak kamuda görevli sorumlu kişilere verilerek personel tarafından doldurulması sağlanmıştır. 
Anketler 237 personele ulaştırılmış, 209 personelden geçerli yanıt alınmıştır. Bryman ve Cramer (2001), 
yeterli örneklem büyüklüğünü ölçekte yer alan madde sayısının beş ya da on katı olacak şeklinde 
belirlemektedirler. Bu da bize, alınan geçerli yanıtların ana kütleyi temsil ettiğini göstermektedir.   
3.3. Veri Toplama Aracı ve Süreci 
Araştırma, Kocaeli ilinde 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Şubat ayları arasında kamuda görev yapan çalışan 
personel üzerinde yapılmıştır. Anketin ilk bölümünde katılımcıların demografik bilgileriyle ilgili 4 soru 
sorulmuştur. İkinci bölümde örgütsel vatandaşlık davranışını ölçmeye yönelik Podsakoff vd. (1990) 
geliştirdiği, Göncü (2006) ve Kaplan (2011) tarafından kullanılmış olan 24 ifadeden oluşan ölçek 
kullanılmıştır. Kullanılan bu ölçek özgecilik, nezaket, sportmenlik, sivil erdem ve vicdanlılık alt 
boyutlarından oluşmaktadır. Örgütsel sapma davranışını ölçmeye yönelik olarak, Robinson ve Bennett 
(2000) tarafından geliştirilen Avcı (2008), Demir (2009) ve İyigün (2011) tarafından kullanılmış olan ölçek 
kullanılmıştır. Bu ölçek, 7 ifadeden oluşan bireylerarası sapma davranışı ve 12 ifadeden oluşan örgüte 
yönelik sapma davranışı alt boyutlarından oluşmaktadır. Son olarak görev performansını ölçmeye yönelik 
olarak Booth-Butterfield ve Booth-Butterfield (1991) tarafından aktarılan Goodman ve Svyantek’in (1999) 
geliştirdiği, Doğan (2005), Özdevecioğlu ve Kanıgür (2009) ve Ünlü ve Yürür (2011) tarafından kullanılmış 
olan 9 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Kullanılan tüm ölçekler 5’li Likert tipi ölçeğe (1 = tamamen 
katılmıyorum, 5 = Tamamen Katılıyorum) göre hazırlanmıştır. 
3.4. Verilerin Analizi 
Araştırmadaki veriler SPSS 22 istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma değişkenleri 
arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla güvenilirlik testi, faktör analizi, korelasyon ve regresyon analiz 
yöntemleri kullanılmıştır. 

BULGULAR 
Bu araştırmaya katılan 209 kamu personelinin anket verileri SPSS programına kodlanarak girilmiştir. 
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Demografik Bulgular 

 Demografik Özellikler f % 

Cinsiyet 
Erkek 144 68,9 
Kadın 65 31,1 

Yaş 

26-33 79 37,8 
34-41 70 33,5 
42-49 41 19,6 
50-57 16 7,7 
57+ 3 1,4 

Medeni Durum 
Evli  161 77 
Bekar 48 23 

Öğrenim Düzeyi 

Lise 73 34,9 
Yüksek Okul 44 21,1 
Üniversite 77 36,8 
Lisansüstü 15 7,2 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde en çok katılım sağlayan personel oranlarına bakacak olursak %68,9’unun 
erkek katılımcı olduğunu, %37,8’inin 26-33 yaş grubunda, %77’inin evli ve %36,8’inin de üniversite mezunu 
olduğu görülmektedir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliği ölçmek için Cronbach Alfa katsayısı 
kullanılarak iç tutarlılık değerlendirilmiştir. Ayrıca yapılan KMO ve Bartlett’s test sonuçlarına göre 
verilerinin faktör analizi için uygun olduğunu göstermiştir (KMO=0.829; Bartlett'in küresellik testi p <0.001). 
Ayrıca verilerin normal dağılımını öğrenmek için yapılan analiz sonucunda basıklık ve çarpıklık 
değerlerinin +2.0 ve -2.0 arasında bir değer olması verilerin normal dağıldığı olarak kabul edilmektedir 
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(George ve Mallery, 2010). Yapılan normallik testinde çarpıklık ve basıklık sonuçlarına bakıldığında verilerin 
normal dağıldığı görülmüştür. Tablo 2’de normallik testi sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 2. Normallik Testi Basıklık Çarpıklık Sonuçları 

 İstatistik Standart Hata 

Görev Performansı 
Skewness -,886 ,168 
Kurtosis ,495 ,335 

Örgütsel Vatandaşlık 
Skewness -,445 ,168 
Kurtosis ,072 ,335 

Örgütsel Sapma Davranışı 
Skewness 1,375 ,168 
Kurtosis 1,785 ,335 

Diğer yandan yapılan analizde anlamlı faktör yapıları elde edebilmek amacıyla Varimax rotasyon yöntemi 
kullanılmıştır. Yapılan bu analiz sonucunda örgütsel vatandaşlık alt boyutlarından olan özgecilik ve nezaket 
yapılan bazı araştırma sonuçlarında olduğu gibi (Titrek vd.,2009; Şehitoğlu, 2010) birbirinden ayrışmamış ve 
tek boyut olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte aynı faktörlere yüklenen veya faktör yükleri 0.30’un 
altında olan örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutlarından vicdanlılıktan 2 ifade, sivil erdemden 1 ifade, 
sportmenlikten 1 ifade, nezaketten 2 ifade; örgütsel sapma davranışı alt boyutlarından bireylerarası sapma 
davranışından 3 ifade ve örgüte yönelik sapma davranışından ise 6 ifade araştırmaya dahil edilmemiştir. 
Çıkartılan ifadelerden sonra yapılan analiz sonucunda araştırma değişkenlerinin beklenildiği gibi ilgili 7 
faktöre yüklendikleri görülmüştür. Temel bileşenler analizi, açıklanan toplam varyansın % 58'ini 
açıklamıştır. Tablo 3’te, ölçeklerin faktör yükü ve Cronbach Alfa katsayıları gösterilmektedir. 

Tablo 3. Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

 Faktör Yükleri Cronbach’s Alfa 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı  
Vicdanlılık1 .680 

 .647 

.739 

Vicdanlılık4 .618 
Vicdanlılık5 .677 
SivilErdem7  .739 

 .741 SivilErdem8 .751 
SivilErdem9 .666 
Sportmenlik10 

 

.700 

 .685 
Sportmenlik11 .799 
Sportmenlik13 .588 
Sportmenlik14 .543 
Nezaket16  .631 

.861 

Nezaket18 .599 
Nezaket19 .695 
Özgecilik20 .667 
Özgecilik21 .703 
Özgecilik22 .725 
Özgecilik23 .739 
Özgecilik24 .602 
Örgütsel Sapma Davranışı   
BireySapma2 .740 

 .694 

.798 

BireySapma5 .418 
BireySapma6 .724 
BireySapma7 .738 
ÖrgütSapma9  .611 

.720 
ÖrgütSapma11 .713 
ÖrgütSapma12 .545 
ÖrgütSapma14 .529 
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ÖrgütSapma15 .491 
ÖrgütSapma18 .718 
Görev Performansı  
GP1 .657 

.776 

.678 

.591 

.757 

.717 

.647 

.589 

.671 

.783 

GP2 
GP3 
GP4 
GP5 
GP6 
GP7 
GP8 
GP9 

Açıklanan Toplam Varyans %57,721 

Değişkenler Arası Korelasyon Analizi 
Bu araştırmaya konu olan örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel sapma davranışı ve görev performansı 
değişkenleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek için yapılan genel korelasyon analizi sonuçları Tablo 4’te, 
değişkenlerin alt boyutlarıyla olan korelasyon analizi Tablo 5’te görülmektedir. Veriler normal dağılıma 
sahip olduğu için Pearson korelasyon analizi tercih edilmiştir. 

Tablo 4. Değişkenler Arası Genel Korelasyon Analizi 

 1 2 
1 Örgütsel Sapma Davranışı  1  
2 Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

 
r 

Sig. (2-tailed) 
N 

-.200** 

.004 
209 

1 

3 Görev Performansı 
 
 

r 
Sig. (2-tailed) 

N  

-.305** 

.000 
209 

.378** 

.000 
209 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Tablo 5. Değişkenlerin Alt Boyutlu Korelasyon Analizi 

 1 2 3 4 5 6 
1 Bireysel Sapma 1  
2 Örgüte Yönelik Sapma                          r 

Sig. (2-tailed) 
N 

.493** 

.000 
209 

1  

3 Görev Performansı                                r 
Sig. (2-tailed) 

N 

-.164* 
.018 
209 

-.334** 
.000 
209 

1  

4 Vicdanlılık                                              r 
Sig. (2-tailed) 

N 

-.152* 

.028 
209 

-.282** 

.000 
209 

.335** 

.000 
209 

1  

5 Sivil Erdem                                             r 
Sig. (2-tailed) 

N 

-.136 
.050 
209 

-.170* 

.014 
209 

.323** 

.000 
209 

.359** 

.000 
209 

1  

6 Sportmenlik                                            r 
Sig. (2-tailed) 

N 

.226** 

.001 
209 

.231** 

.001 
209 

-.220** 

.001 
209 

-.192** 

.005 
209 

-.263** 

.000 
209 

1 

7 Nezaket-Özgecilik                                 r 
Sig. (2-tailed) 

N 

-.112 
.106 
209 

-.283** 

.000 
209 

.373** 

.000 
209 

.509** 
.000 
209 

.437** 
.000 
209 

-.375** 
.000 
209 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Tablo 4’te verilen bilgilere göre değişkenlerin tek boyutta incelenerek yapıldığı korelasyon analizinde, 
örgütsel sapma davranışı ile örgütsel vatandaşlık ve görev performansı arasında negatif ve anlamlı (-
.200,p<0.01;-.305;p<0.01) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca örgütsel vatandaşlık ve görev performansı 
arasın pozitif ve anlamlı (.378;p<0.01) bir ilişki bulunmaktadır. Diğer yandan Tablo 5’te değişkenlerin alt 
boyutlarının dahil edildiği korelasyon analizde ise örgütsel sapma davranışının alt boyutları olan 
bireylerarası sapma davranışı ile görev performansı (-.164;p<0.05) ve örgütsel vatandaşlık davranışının 
vicdanlılık alt boyutuyla negatif (-.152;p<0.05), sportmenlik boyutu ile pozitif (.226;p<0.01) yönde anlamlı bir 
ilişki olduğu görülmektedir. Diğer yandan bu alt boyutun sivil erdem, nezaket ve özgecilik alt boyutlarıyla 
herhangi bir anlamlı ilişkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca örgüte yönelik sapma davranışı 
boyutunun bireylerarası sapma davranışı boyutundan farklı olarak görev performansı (-.334;p<0.01) ve 
örgütsel vatandaşlık davranışının vicdanlılık, sivil erdem, nezaket ve özgecilik alt boyutlarıyla negatif (-
.282;-.170;-.283;p<0.01), sportmenlik alt boyutuyla pozitif (.231;p<0.01) yönde anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmektedir. Bu araştırmada kullanılan örgütsel vatandaşlık alt boyutlarından olan sportmenliğe ait 
ifadelerin olumsuz olduğunu da belirtmek gerekmektedir. Görev performansının örgütsel vatandaşlık alt 
boyutlarından sportmenlik (-.220;p<0.01) ve örgütsel sapma davranışı alt boyutlarıyla negatif (-.164,p<0.05;-
.334;p<0.01), örgütsel vatandaşlık davranışının diğer alt boyutlarıyla pozitif (.335;.323;.373;p<0.01) yönde 
anlamlı bir ilişkinin varlığı görülmektedir. 

Hipotezlerin Testi 

Araştırmanın genel hipotezlerini test etmek amacıyla yapılan ve Tablo 6’da gösterilen basit regresyon analizi 
sonuçlarına göre örgütsel vatandaşlık davranışının örgütsel sapma davranışı üzerinde negatif ve düşük 
derecede bir etkisi ortaya çıkarken, görev performansı üzerinde pozitif bir etkisi olduğu sonucuna 
varılmıştır. Tablo 7’de gösterilen basit regresyon analizi sonuçlarına göre ise örgütsel sapma davranışının 
görev performansı üzerinde negatif bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre H1, H2 ve H3 
hipotezleri kabul edildiğini söyleyebiliriz. Çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı göstermeleri, onları 
sapma davranışlarından uzaklaşmalarına ve görev performanslarını artırmalarına neden olmaktadır. 

Tablo 6. Örgütsel Vatandaşlık Davranışının, Örgütsel Sapma Davranışı ve Görev Performansına Etkisi 

M
o
d
e
l 

Independent Variable and 
The Moderator 

β t Sig. R2 F Value 
Model 

Sig. 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance VIF 
1 Örgütsel Vatandaşlık D.         
 Örgütsel Sapma D. -.211 -2.932 .004 .040 8.595 .004 1,000 1,000 
 Görev Performansı .540 5.877 .000 .143 34.533 .000 1,000 1,000 

Bağımlı Değişken: Örgütsel Sapma Davranışı ve Görev Performansı 

Tablo 7. Örgütsel Sapma Davranışının Görev Performansına Etkisi 

M
o
d
e
l 

Independent Variable and 
The Moderator 

β t Sig. R2 F Value 
Mode
l Sig. 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance VIF 
1 Örgütsel Sapma Davranışı         
 Görev Performansı -.412 -4.606 .000 .093 21.213 .000 1,000 1,000 

Bağımlı Değişken: Görev Performansı 

Araştırma değişkenlerinin alt boyutlarıyla yapılan hipotezlerin test edilmesi için çoklu regresyon analizi 
gerçekleştirilmiştir. Tablo 8’de yapılan regresyon analizinde, örgütsel vatandaşlık alt boyutları bağımsız 
değişken, örgütsel sapma davranışı alt boyutu olan bireylerarası sapma davranışı ise bağımlı değişkendir. 
Tablo 9’da örgütsel vatandaşlık alt boyutları bağımsız değişken, örgütsel sapma davranışı alt boyutu olan 
örgüte yönelik sapma davranışı ise bağımlı değişkendir. Tablo 10’da ise örgütsel sapma davranışı alt 
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boyutları bağımsız değişken, görev performansı bağımlı değişkendir. Analizde bağımsız değişkenin bağımlı 
değişken üzerindeki nispi etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Tablo 8. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Alt Boyutlarının Bireylerarası Sapma Davranışına Etkisi 

Model 
Independent 
Variable and 

The Moderator 
β t Sig. 

Adjusted 
R2 

F 
Value 

Model 
Sig. 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance VIF 
1 Örgütsel V.D.         

 Sivil Erdem -.033 -.803 .423 

.049 3.661 .007 

.772 1,295 
 Vicdanlılık -.118 -1.462 .145 .718 1,393 
 Sportmenlik .144 2.809 .005 .847 1,181 
 Nezaket-

Özgecilik 
.038 .598 .551 .614 1,629 

Bağımlı Değişken: Bireylerarası Sapma Davranışı 

Tablo 9. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Alt Boyutlarının Örgüte Yönelik Sapma Davranışına Etkisi 

Model 
Independent 

Variable and The 
Moderator 

β t Sig. 
Adjusted 

R2 
F 

Value 
Model 

Sig. 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance VIF 
1 Örgütsel V.D.         

 Sivil Erdem -.004 -.112 .911 

.107 7.219 .000 

.772 1,295 
 Vicdanlılık -.184 -2.376 .018 .718 1,393 
 Sportmenlik .099 2.024 .044 .847 1,181 
 Nezaket-

Özgecilik 
-.097 -.1.581 .115 .614 1,629 

Bağımlı Değişken: Örgüte Yönelik Sapma Davranışı 

Tablo 10. Örgütsel Sapma Davranışı Alt Boyutlarının Görev Performansına Etkisi 

Model 
Independent 

Variable and The 
Moderator 

β t Sig. 
Adjuste

d R2 
F Value 

Model 
Sig. 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance VIF 
1 Örgütsel Sapma 

Davranışı 
        

 Bireylerarası 
Sapma 

.002 .018 .985 

.103 12.903 .000 

.757 1,322 

 Örgüte 
Yönelik 
Sapma 

-.395 -4.428 .000 .757 1,322 

Bağımlı Değişken: Görev Performansı 

Tablo 8’deki regresyon analizi sonucuna göre modelin anlamlı (p<0.05) olduğu görülmektedir. Ancak 
örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutlarından sadece sportmenlik alt boyutunun bireylerarası sapma 
davranışı üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu (β= .144, p<0.05) diğer alt boyutların bir etkisinin 
olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara göre H1b hipotezi kabul edilmiş olup H1a, H1c ve H1d 
hipotezleri reddedilmiştir. 

Tablo 9’daki regresyon analizi sonucuna göre modelin anlamlı (p<0.00) olduğu görülmektedir. Bu analiz 
sonucuna göre ise örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutlarından vicdanlılık alt boyutunun negatif (β= -
.184, p<0.05)  ve sportmenlik alt boyutunun ise pozitif yönde örgüte yönelik sapma davranışı üzerinde bir 
etkisinin olduğu (β= .099, p<0.05) ancak diğer alt boyutların bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu 
sonuçlara göre H1f ve H1h hipotezleri kabul edilmiş, H1e ve H1g hipotezleri ise reddedilmiştir. 
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Tablo 10’daki regresyon analizi sonuçlarına göre ise modelin anlamlı (p<0.00) olduğu görülmektedir. Analiz 
sonucuna göre örgütsel sapma davranışı alt boyutlarından bireylerarası sapma davranışının görev 
performansı üzerinde bir etkisinin olmadığı ancak örgüte yönelik sapma davranışının görev performansı 
üzerinde negatif bir etkisinin olduğu (β= -.395, p<0.01) sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara göre H3a hipotezi 
kabul edilmemiş, H3b hipotezi kabul edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen regresyon analizleri sonucunda araştırmada test edilen hipotezlerin kabul edilip 
edilmediği ile ilgili özet bilgiler Tablo 11’de gösterilmiştir. 

Tablo 11. Hipotez Test Sonuçları 

HİPOTEZLER SONUÇ 

H1 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Örgütsel Sapma Davranışı 
olumsuz yönde etkilidir 

Hipotez Kabul Edildi 

H1a 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Nezaket ve Özgeciliğin, 
bireylerarası sapma davranışı arasında bir etki vardır 

Hipotez Ret 

H1b 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Sportmenliğin, bireylerarası 
sapma davranışı arasında bir etki vardır. 

Hipotez Kabul Edildi 

H1c 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Sivil Erdemin, bireylerarası 
sapma davranışı arasında bir etki vardır 

Hipotez Ret 

H1d 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Vicdanlılığın, bireylerarası 
sapma davranışı arasında bir etki vardır 

Hipotez Ret 

H1e 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Nezaket ve Özgeciliğin, 
örgüte yönelik sapma davranışı arasında bir etki vardır 

Hipotez Ret 

H1f 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Sportmenliğin, örgüte 
yönelik sapma davranışı arasında bir etki vardır 

Hipotez Kabul Edildi 

H1g 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Sivil Erdemin, örgüte yönelik 
sapma davranışı arasında bir etki vardır 

Hipotez Ret 

H1h 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Vicdanlılığın, örgüte yönelik 
sapma davranışı arasında bir etki vardır 

Hipotez Kabul Edildi 

H2 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (tek boyut olarak) ile Görev 
Performansı olumlu yönde etkilidir 

Hipotez Kabul Edildi 

H3 
Örgütsel Sapma davranışı ile Görev Performansı olumsuz yönde 
etkilidir 

Hipotez Kabul Edildi 

H3a Bireylerarası sapma davranışının görev performansı arasında bir etki vardır Hipotez Ret 
H3b Örgüte yönelik sapma davranışının görev performansı arasında bir etki vardır Hipotez Kabul Edildi 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmanın temel amacı iş performansının belirleyicilerinden olan örgütsel vatandaşlık davranışı, 
örgütsel sapma davranışı ve görev performansı bileşenleri arasındaki ilişkileri incelemek ve değişkenlerin 
birbirlerine olan etkilerin incelenerek literatüre katkı sağlamaktır. Araştırmada elde edilen sonuçlar, 
literatürde daha önce yapılmış benzer araştırma sonuçlarıyla (Rotundo ve Sackett, 2002; Kelloway vd., 2002; 
Dunlop ve Lee, 2004; Dalal, 2005;  Sackett vd., 2006; O'Brien ve Allen, 2008; Bukhari ve Ali, 2009; Apaydın ve 
Şirin, 2016)  uyumludur. Araştırma değişkenlerini tek boyutta incelediğimizde, örgütsel vatandaşlık 
davranışı ile örgütsel sapma davranışıyla arasında negatif yönde ilişki ve etki varken, görev performansı ile 
arasında pozitif yönde ilişki ve etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer yandan değişkenleri alt boyutlarıyla 
analiz ettiğimizde ise örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutlarından sportmenliğin hem bireylerarası 
sapma davranışı hem de örgüte yönelik sapma davranışı arasında bir ilişkiye rastlanmıştır. Bununla birlikte 
vicdanlılık alt boyutu ile örgüte yönelik sapma davranışı arasında bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, araştırma 
da kullanılan değişkenlerin yanı sıra, çalışılan sektör, kurumsal yönetim ve politikaları ile gerek örgütsel 
gerekse de kişisel faktörlerin araştırılmaya dahil edilmesi ile farklı sonuçların bulunabileceği 
düşünülmektedir. 

Ancak her ne kadar araştırma bulguları önceki araştırmalardaki sonuçlarla benzerlik gösterse de, genel 
anlamda örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel sapma davranışı bireysel, örgütsel ve durumsal 
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faktörlerden dolayı gerçekleşebileceği gibi, bireyin her iki tür davranışa aynı anda dahil olması da 
muhtemeldir. Çalışanların bu davranışlar içerisinde bulunmasında bireysel faktörler daha stabil olabilirken, 
durumsal faktörler dalgalanma eğiliminde olabilmektedir. Örneğin, bir çalışanın günlük ve ya haftalık 
olarak hissiyatındaki değişikler farklı olabilmektedir. 

Ayrıca bu araştırma sonuçlarının Borman ve Motowidlo (1993) yapmış oldukları çalışma bulgularıyla 
benzerlik gösterdiğini de söyleyebiliriz. Borman ve Motowidlo (1993), örgütsel vatandaşlık davranışı 
öncelikle, örgütün faaliyet göstermesi gereken daha geniş örgütsel, sosyal ve psikolojik ortamı geliştirerek 
dolaylı olarak örgütün etkinliği etkilediğini, örgütsel sapma davranışının ise bu ortamları bozabildiğini 
belirtmiştir (örneğin, iş arkadaşlarına taciz, dedikodu vs.). Ayrıca sapma davranışlarından olan sabotaj, 
yöneticinin emirlerini ihmal ve örgütsel mülkiyete zarar verme gibi davranışlarda sadece bir iş birimi 
içindeki geniş sosyal ve psikolojik ortamları değil, aynı zamanda iş biriminin görevle ilgili performansını da 
etkilediğini belirtmektedir (Borman ve Motowidlo, 1993:73).  

Yöneticilerin en önemli aracı beraber çalıştığı insanlardır. Yönetici bu insanların davranış özelliklerini ve 
nedenlerini anladığı ölçüde başarılı bir yönetim uygulaması yapabilecektir (Koçel, 2014:97). Örgütlerinde 
etkin ve etkili olmasının koşulu, işe uygun nitelikteki çalışanların istihdam edilerek yönetilmesidir. 
Yöneticilerin, örgütsel sapma davranışında bulunabilecek adayların işe alınmaması için İnsan Kaynakları 
faktörlerini etkin bir şekilde kullanması gerekmektedir. Bununla birlikte yöneticilerin, çalışanlara belirlenmiş 
kurum değerleriyle birlikte şeffaf ve adaletli bir örgüt kültürü oluşturarak çalışanların kendi bilgi ve 
becerilerine göre gelişimlerine destek olacak bir liderlik tarzını benimsemeleri de önem arz etmektedir.   

Bu araştırmanın belirli kısıtları vardır. Bunlardan ilki araştırmanın sadece kamuda çalışan kişilere 
uygulanmıştır. Ülkemizde kamu çalışanları belirlenmiş olan kanunlar ve politikalar çerçevesinde fazla esnek 
olmayan bir çalışma sistemine sahiptirler. Bu nedenle bu araştırma sınırlılığı genişletilerek farklı sektörlerde 
de uygulanması literatüre önemli katkılar sağlayacaktır. Diğer bir kısıt ise sadece örgütsel vatandaşlık, 
örgütsel sapma davranışı ve görev performansı değişkenlerinin bu araştırmaya dahil edilmesidir. Gelecek 
çalışmalarda modele farklı değişkenlerin de dahil edilmesi bu alanda farklı sonuçlara ve farklı 
değerlendirmelere de neden olabilir.   
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Amaç – Lider-üye etkileşimi (LÜE), yenilikçi davranış ve personel güçlendirme kavramlarını üçlü bir 
ilişkide ele alan bu çalışmanın temel amacı; personel güçlendirmenin çalışanların yenilikçi davranışları 
üzerindeki etkilerini dikkate alarak, lider-üye etkileşimi ve yenilikçi davranış arasındaki ilişkide 
istatistiksel olarak anlamlı bir aracı değişken olup olmadığını incelemektir. 

Tasarım/Yöntem/Yaklaşım – Nicel araştırma modeli ve ilişkisel araştırma tasarımı kapsamında 
yürütülen bu çalışmada kolayda örnekleme yöntemi ve anket tekniği kullanılmıştır. Değişkenler 
arasındaki ilişkiler, demir-çelik ve finans sektörlerinde çalışan 257 katılımcıdan elde edilen verilerin 
korelasyon ve bootstrap regresyon analizleri yapılarak test edilmeye çalışılmıştır.  

Bulgular – Korelasyon analizi sonuçları, LÜE’nin tüm alt boyutlarının yenilikçi davranışlar ve personel 
güçlendirme ile istatistiksel olarak pozitif ve anlamlı ilişkilere sahip olduğunu ortaya koymuştur. 
Personel güçlendirme ve yenilikçi davranışlar arasında da pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Çalışmanın 
amacına yönelik en önemli bulgu;  personel güçlendirmenin müdahil edilmesiyle oluşan üçlü ilişkide, 
LÜE’nin yenilikçi davranışlar üzerindeki etkisinin azalmasıdır. Bulgular, LÜE düzeyleri ile personel 
güçlendirme arasındaki ilişki düzeyinin, LÜE’nin çalışanların yenilikçi davranışları üzerindeki etkisini 
zayıflattığını göstermiştir. 

Tartışma – Yöneticileri ile aralarındaki ilişkilere bağlı olarak oluşan etkileşimin düzeyi ve kalitesi 
motivasyonu yüksek, işinden tatmin ve mutlu çalışanlar yaratabilecektir. Yüksek kalite düzeyindeki 
LÜE’nin, çalışanların yenilikçi davranışlarında olumlu etkiler yaratacağı beklenilen bir sonuçtur. Fakat, 
araştırmanında sonuçlarının da desteklediği şekilde, etkin personel güçlendirme politikalarının 
uygulandığı organizasyonlarda; özgüveni yüksek, inisiyatif kullanabilen ve karar alabilen çalışanların 
yüksek kalite düzeyli LÜE’lerine rağmen daha fazla yenilikçi davrandıkları da dikkate alınması gereken 
bir gerçekliktir.  
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Purpose – The main purpose of this study which deals with the concepts of leader-member exchange 
(LMX), innovative behavior and empowerment in a triple relationship; to examine whether there is a 
statistically significant mediating variable in the relationship between LMX and innovative behavior, 
considering the effects of empowerment on employees' innovative behaviors. 

Design/methodology/approach – Conducted within the scope of quantitative research model and 
relational research design, simple sampling method and questionnaire technique were used in this 
study. Relationships between variables were tried to be tested by performing correlation and bootstrap 
regression analysis of the data procured from 257 contributors working in the iron-steel and finance 
industries. 

Findings – Correlation analysis results revealed that all sub-dimensions of LMX have statistically 
positive and significant relationships with innovative behaviors and empowerment. A positive 
correlation was also observed between empowerment and innovative behaviors. The most important 
finding for the purpose of the study is the effect of LMX on innovative behaviors decreases in the triple 
relationship formed by the involvement of empowerment. The findings show that the relationship 
between LMX and empowerment weakens the impact of LMX on employees' innovative behaviors. 

Discussion – The level and quality of the interaction that occurs depending on the relationships with 
the managers will be able to create highly motivated, satisfied and happy employees. It is an expected 
result that LMX at high quality level will create positive effects on the innovative behaviors of the 
employees. However, as supported by the results of this research, it is a fact that it should be taken into 
consideration that employees with high self-confidence, who can take initiative and make decisions 
behave more innovative despite their high quality level LMXs in organizations where effective 
empowerment policies are implemented. 
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1. Giriş 

Katılımcı ve çoğulcu olmasının yanında dinamik ama sade bir yönetim anlayışını benimseyen günümüzün 
çağdaş işletmeleri; teknolojinin sunduğu yenilikler ve katı rekabet koşullarının oluşturduğu bir ortamda, 
geleneksel işletme yapıları yerine çağdaş yönetim anlayışına uygun örgüt yapıları inşa etme çabası 
içerisindedirler. Daha açık bir ifadeyle, günümüz işletmecilik anlayışında katı ve kuralcılıktan uzak bir örgüt 
yapısından ziyade her kademeye ulaştırabilecek, hızlı kararlar alabilen esnek ve katılımcı bir organizasyon 
yapısı söz konusudur. Bu noktadan hareketle, verimliliği ve firma değerini artırmak adına çalışanları ile güçlü 
iletişim kanalları oluşturmanın, kararlara katılmalarını sağlayarak onları güçlendirmenin, gönüllülük 
düzeylerini yükselterek yenilikçi davranmalarını sağlamanın işletmeler açısından son derece hayati bir öneme 
sahip olduğunu söyleyebiliriz.      

1970’li yıllara kadar süre gelen liderlik kuramlarında, liderlerin her personele aynı tarzda ve düzeyde 
davrandığı savunulmuştur. Fakat, 70’li yıllar ile birlikte liderin tüm çalışanlar ile aynı düzeyde ortalama 
ilişkiler kurduğu tezi sorgulanmaya başlanmıştır. Bu yıllarda, lider ile üyeler veya işgörenler arasındaki 
ilişkilerin kişiye özel oluşarak, farklılık gösterdiği ortaya konmuş ve Lider-Üye Etkileşim (LÜE) Teorisi 
geliştirilmiştir (Dansereau, Graen ve Haga, 1975). Diğer liderlik kuramlarından farklı olarak lider ve üye ikilisi 
arasında oluşan özgün ilişki temelinde dayanan LÜE, liderler ve üyeler arasındaki etkileşimlere odaklanarak 
liderler ve takipçileri arasındaki ikili ilişkiyi liderlik sürecinin odak noktası haline getirmektedir (Northouse, 
2013). LÜE kuramına göre, lider ile çalışan arasında oluşan farklı ilişkinin kalitesi, bireysel yenilikçi potansiyeli 
içinde barındıran çalışanın lehine imtiyaz, güven ve sorumlulukların oluşumunu sağlayacaktır. Bununla 
birlikte, beklenti ve isteklerinin lider tarafından fark edilmesine imkân sağlayan LÜE, işgörenin daha yenilikçi 
bir çalışma performansı göstermesi hususunda motivasyonunu artırmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, kaliteli 
ilişkiye bağlı olarak liderin desteğini hisseden çalışanın zor, karmaşık ve yüksek performans gerektiren işlerde 
daha yenilikçi davrandığı ve ayrıca öz güveninin de arttığı görülmektedir (Rank, Nelson, Allen ve Xu, 2009; 
Turek ve Wojtczuk-Turek, 2013). 

Örgüt çalışanlarının kararlara katılma ve daha yüksek performans için işletme faaliyetleri ile direkt olarak 
meşgul olma fırsatı vererek, onlara daha fazla sorumluluk yükleyen bir anlayışı ifade eden (Sallee ve Flaherty, 
2003: 307) personel güçlendirme ile işletmeler daha hızlı, farklı ve inovatif ürün ve hizmetler ile fark yaratarak 
rekabet avantajı sağlayabilmektedirler. İşletme yöneticileri, işgörenlerin yaratıcı potansiyellerini geliştirmek 
ve daha yenilikçi bir organizasyon anlayışını oluşturmak için personel güçlendirme uygulamalarını hayata 
geçirmeye çalışmaktadırlar. Böylelikle; kaynak kıtlığının, teknolojik değişimlerinin ve katı rekabet 
dinamiklerinin şekillendirdiği çok değişkenli, dalgalı mevcut sosyo-ekonomik sistemde geleceği yakalama 
şansları yükselecektir (Sada, 2003). Bununla birlikte, personel güçlendirme uygulamaları çalışanları yenilikçi 
davranmaya teşvik etmekte ve bu hususta onlara cesaret vermektedir. Çünkü bu uygulamalar, çalışanların 
karar verme kabiliyetlerini geliştirerek yönetime katılmalarına, yeni fikirler üretebilmelerine ve yenilikçiliğin 
önünü açan bir örgüt kültürünün oluşmasına katkı sağlamaktadır (Köksal, 2011). Bunu destekler nitelikte; 
Spreitzer (1995:1445)  kontrol odağı, öz saygı, bilgi paylaşımı ve ödüllendirmeyi kişisel değişkenler olarak 
sıraladığı psikolojik güçlendirme modelinin en önemli çıktısının yenilik olduğunu belirtmiştir. 

Bu çalışma, personel güçlendirmenin çalışanların yenilikçi davranışları üzerindeki etkilerini dikkate alarak, 
lider-üye etkileşimi ve yenilikçi davranış arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı bir aracı değişken olup 
olmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Finans ve demir-çelik gibi aktif ve dinamizmi yüksek 
olan sektörlerin beyaz yakalı personellerine yönelik yapılan bu çalışmadan elde edilen bulguların, 
araştırmacılara ve sektör temsilcilerine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve  

2.1. Lider-Üye Etkileşimi  

Lider-üye etkileşim teorisi (LÜE), bir örgütteki lider ile üyesinin etkileşimini ve bu ilişkiden doğan 
davranışları değerlendiren, tarafların paylaşımından kaynağını alan ortak kültür ile tutum ve davranışları 
inceleyen ve ortaya koyan bir yaklaşım olarak açıklanmaktadır (Scandura, Graen ve Novak, 1986: 580). Deluga 
(1994: 316) ise LÜE’yi kısaca,  sosyal etkileşim esasına göre lider ile üyeleri arasında oluşan ilişkiler 
kapsamında ortaya çıkan bir liderlik modeli olarak ifade etmektedir.  İlk olarak 1973 yılında Dansereau, 
Cashman, Graen ve 1975 yılında da Dansereau, Graen ve Haga’nın çalışmalarında ortaya atılan ve Dikey İkili 
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Bağlantı Modeli (Vertical Dyad Linkage Model) ile ifade edilen LÜE kavramı, liderin her astı ile ayrı ayrı 
kurduğu ilişkilerin üzerinde yoğunlaşması sebebiyle diğer liderlik kuramlarından farklıdır (Gerstner ve Day, 
1997: 827; Graen ve Uhl-Bien, 1995: 220; Van Breukelen, Schyns ve Le Blanc, 2006: 295) . 

Rol ve sosyal etkileşim yaklaşımları Lider-üye etkileşimi teorisinin temelini oluşturmaktadır (Liden ve 
Maslyn, 1998). Rol yaklaşımında, lider ve üyesinin aktif rol alma, rol yapma ve rol-yönlendirme süreçleri ve 
faaliyetlerinin ikili ilişkiyi resmi ve kalıplaşmış bir yapıdan daha çok karşılıklı memnuniyeti oluşturmaya 
çalışan bir ilişki modeline doğru yön verdiği düşünülmektedir. Bununla birlikte, LÜE kavramını üye ve lider 
arasındaki etkileşim ilişkisinin kalitesi olarak tanımlayan sosyal etkileşim yaklaşımı temelinde, lider-üye 
etkileşim teorisinin evrimleştiği de ifade edilmektedir. Genel olarak LÜE teorisi, örgüt lideri ve üyesi arasında 
oluşan etkileşimlere ve bu etkileşimlerden kaynaklanan niteliklere ve süreçlere odaklanmaktadır (Tsai, 
Dionne, Wang, Spain, Yammarino ve Cheng 2017). Liderlerin takipçilerinin tümüne aynı biçimde davranışlar 
sergilediklerini ve ayrıca takipçilerin de algı, tutum, davranış ve diğer birçok değişkenler bazında aynı 
özeliklere sahip olduklarını varsayan geleneksel liderlik teorileri ise takipçilerin de liderin davranışlarına çok 
yakın ve benzer davranışlarda bulunduklarını düşünmektedir (Dansereau vd., 1975: 47). Daha açık bir 
ifadeyle, liderlik yaklaşımlarının çoğunluğu durumsal değişkenler karşısında liderin takipçilerine nasıl 
davranacağı hususuna odaklanmış ve liderin tüm takipçilerine, örgüt üyelerine karşı benzer veya aynı çizgide 
bir tavır sergileyerek davrandığı varsayımlarından yola çıkmışlardır. LÜE kuramı ise, liderin tüm örgüt 
üyeleri ile farklı bir liderlik tutum ve davranış tarzları ile etkileşimde bulunabileceği varsayımı ile diğer 
liderlik teorilerinden farklı olduğunu ortaya koymaktadır (Liden ve Graen, 1980: 451). LÜE teorisi, liderlerin 
astları veya üyeleri ile ayrı ayrı çeşitli tarzlarda ilişki geliştirmeleri ve bu ilişkilerin niteliğinin lider-üye tutum 
ve davranışlarını etkilemesi ilkesi ile hareket etmektedir (Ilies, Nahrgang ve Morgeson, 2007).  

Lider-üye etkileşiminin niteliğini değerlendirmek üzere geliştirilen ölçek araçları içerisinde alanyazında en 
çok kabul gören ölçek, Dienesch ve Liden’in 1986 yılında geliştirdikleri ölçüm aracıdır. Alışılagelmiş olarak, 
tek boyutlu bir yaklaşım olduğunu ortaya koyan net bir teorik veya deneysel destek noktasının olmadığını 
savunan araştırmacılar, LÜE’nin birden fazla boyutta ve bileşenle açıklanabilecek bir yaklaşım olduğunu 
belirtmişlerdir (Dienesch ve Liden,1986: 618). Rol ve sosyal değişim yaklaşımları ile uyumlu ve çok yönlü bir 
perspektif ile de tutarlı olarak, Dienesch ve Liden (1986) lider-üye etkileşim biçimlerinin çeşitli yapılarda 
gelişebileceğini savunmuşlardır. Yazarlar, üç farklı etkileşim biçiminden söz ederek bunların; “görevle ya da 
işle ilgili davranışlar (katkı), birbirlerine sadakat (bağlılık) ve birbirini sevme (duygusal etkileşim)” 
boyutlarıyla açıklanabileceğini ifade etmişlerdir (Liden ve Maslyn, 1998: 45). LÜE’nin ölçümüne yönelik 
yapılan bir diğer çalışmada ise Liden ve Maslyn (1998: 45-49); katkı, bağlılık ve duygusal etkileşim boyutlarını 
destekleyen ve tamamlayıcı özellikte olan mesleki saygı olarak adlandırdıkları dördüncü boyutu 
geliştirmişlerdir.  

2.2. Yenilikçi Davranış 

Yenilikçilik, örgütün yeni hizmet ve ürünlerinin müşterilere sunulması, yeni buluş ve yöntemlerin 
organizasyonun üretim ve iş yapma süreçlerinde uygulamaya konulması ve geliştirilmesi olarak ifade 
edilmektedir (Woodman, Sawyer ve Griffin 1993). Yenilikçi davranışlar ise, çalışanların bu süreçlerdeki 
yenilikleri veya gelişmeleri öncelikle kabul etmeleri ve içselleştirmeleri, daha sonrasında da bunları kendi iş 
tanımları kapsamında uygulayarak, birimlerinin veya organizasyonun tümüne aksettirmeleri anlamını 
taşımaktadır (Yuan ve Woodman, 2010). West ve Farr (1990: 9) yenilikçi davranışları “bir iş rolünde, grup veya 
örgüt çalışanlarının yeniliği kabul eden birim için faydalı fakat yeni olan fikir, süreç, ürün ya da prosedürlerin 
üretimine, tanıtımına veya uygulamasına yönelik olan davranışları” olarak tanımlamaktadır. Daha geniş bir 
anlatımla yenilikçi davranışların işyerinde bir fikir üretme, tanıtma ve uygulama aşamalarından oluşan 
komplike bir süreç olduğunu savunan Janssen  (2000), bu davranışları “çalışanın kendi iş performansına ya 
da bir grup veya örgüte fayda sağlamak için bir iş rolü, grup ya da örgüt içerisinde yeni fikirlerin bilinçli bir 
şekilde üretilmesi, tanıtılması ve uygulanması” olarak tanımlamaktadır (Janssen, 2000: 288). 

Yenilikçilik ile yaratıcılık kavramları, aynı anlamları taşıyormuş gibi algılansa da çalışanların yenilikçi 
davranışları ile yaratıcılıkları birbirlerinden farklı anlamları ifade etmektedir.  Yenilikçi davranışlar, yaratıcılık 
kavramını da kapsayarak daha geniş anlatım sınırlarına sahiptir. Anlam bakımından yenilikçiliğin yeni 
fikirlerin oluşturulması kısmını kapsayan (Amabile, 1988) yaratıcılık, en temel ve kısa anlatım biçimiyle 
“ürünlere, hizmetlere, süreçlere ve prosedürlere ilişkin yararlı olan yeni ve orijinal fikirlerin geliştirilmesi” 
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olarak tanımlanmaktadır (Oldham ve Cummings, 1996: 608). Bununla birlikte, "yaratıcılık" kavramı 
alanyazındaki çoğu kullanımında ilk kez yapılan bir şeyi ifade etmektedir (Woodman vd., 1993: 296). Bu 
noktadan hareketle, yaratıcılık kavramı yeni düşüncelerin ve icatların açığa çıkmasını ifade ederken; yenilikçi 
davranışlar ise yeni fikirlerin oluşturulması, bu fikirlerin de örgüt geneline aktarılarak, organizasyon lehine 
kullanılmasını kapsamakta (Zhou, 2003: 414); bazı faydalar üretme potansiyeli olan yeni fikirlerin üretilmesini 
ve uygulanması süreçlerini içermektedir (West ve Farr, 1990: 11). Bireylerin yaratıcılığa yönelik davranışlarını 
da kapsayan çalışanların yenilikçi iş davranışları, işletmelerin yeni ürün ve hizmetler geliştirmelerinin ve 
yeniş iş yapma uygulamalarının önünü açarak örgütün dış çevresindeki değişimlere uyum sağlaması imkânı 
ve geleceği yakamla fırsatları sunabilmektedir. 

2.3. Personel Güçlendirme 

Genel olarak güçlendirme kavramı, “çalışanların, kendilerini motive olmuş hissettikleri, bilgi ve 
uzmanlıklarına olan güvenlerinin arttığı, inisiyatif kullanarak harekete geçmek arzusu duydukları, olayları 
kontrol edebileceklerine inandıkları ve organizasyonun amaçları doğrultusunda uygun ve anlamlı buldukları 
işleri yapmalarını sağlayan uygulamalar ve koşullar” (Koçel, 2015: 476) şeklinde ifade edilmektedir. Personel 
güçlendirme ise örgüt kültürüne, paydaşlara, çalışanlara ve durumsal şartlara göre farklı şekilde yoruma açık, 
pratiği olan ve gelişen dinamik bir kavramdır. Bu sebeple, genellikle güçlendirmeyi tanımlayabilen 
bütünleyici bir kavram niteliği taşımaktadır. En kısa, sade ve özet şekliyle personel güçlendirme, üst kademe 
bir çalışanın alt kademe bir çalışana yetki ve sorumluluk devretmesi anlamını taşımaktadır. Burada, sadece 
bir üstün yetki devri yapması ilgili alt çalışanın güçlendirme eylemi için yeterli olmadığı açıklık getirilmesi 
gereken önemli bir husustur. Personel güçlendirme, eylemin tam anlamıyla uygulanması için personelin 
motivasyon kaynağı ve derecesi, eğitimin programlarının varlığı, ast ve üstler arasındaki ilişkinin iletişim ve 
güven düzeyi, liderlik tarzı ve kalite gibi değişkenlerin de dikkate alınması gerekmektedir (Appelbaum, 
Karasek, Lapointe ve Quwlch,  2014). Vogt ve Murrel (1990: 8) personel güçlendirmeyi özetle, çalışanlarda 
yüksek motivasyon sağlamak için onları karar verme sürecine dahil etmeyi ifade eden yönetsel bir kavram 
olarak açıklamışlardır.  Diğer bir anlatımda ise Lawler (1986) personel güçlendirmeyi, çalışanlara karar 
verebilme yetkisinin devredilmesi ve daha sonrasında astların almış oldukları kararların tüm sonuçlarını 
kabul etme veya bunlara katlanma düşüncesiyle hareket etme olarak ifade etmiştir. Erstad (1997: 325) ise 
personel güçlendirme kavramını, “çalışanların yaptıkları işlerde karar vermelerinin sağlanması veya kendi 
yaptıkları davranışlarında kişisel sorumluluk almalarına imkân verilmesi” olarak tanımlanmaktadır.  

Alanyazında personel güçlendirme kavramını açıklamaya çalışan, davranışsal (ilişkisel) ve psikolojik (bilişsel) 
olmak üzer iki temel yaklaşımın varlığı söz konusudur. Davranışsal güçlendirme yaklaşımın öncüsü Kanter 
(1977)’e göre, kendilerini eğitmek ve geliştirmek için gerekli olan bilgiye ulaşmak adına kaynak sağlanarak ve 
iş ortamında desteklenerek çalışanların güçlendirmeleri sağlanabilir. Bununla birlikte, davranışsal yaklaşım 
bu desteğin tüm çalışanlara sağlanmasını savunmaktadır. Davranışsal güçlendirilme ile çalışanların iş 
doyumu, mesleğe bağlılık, iş performansı, verimlilik, etkililik ve örgütsel sadakat ve bağlılık düzeylerinde 
olumlu etkiler yarattığı belirtilmektedir (Er ve Altuntaş, 2014). Psikolojik (bilişsel) güçlendirmenin öncüsü 
olan Thomas ve Velthouse (1990: 666-681) geliştirdikleri modeli güçlendirilmiş içsel görev motivasyonu olarak 
açıklamaya çalışmışlardır. Bu yaklaşımda, güçlendirmenin çalışanlar tarafından algılanma biçimi 
güçlendirmenin psikolojik boyutunu oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle, çalışanların yaşadıkları olaylar 
ve karşılaştıkları problemleri kontrol etmek veya çözmek için ihtiyaçları olan yetkilere yönelik sezgileri 
psikolojik (bilişsel) güçlendirme olarak açıklanmaktadır (Fong ve Snape, 2013: 127). 

Thomas ve Velthouse (1990: 666-681) geliştirdikleri psikolojik güçlendirme modelinde güçlendirmenin tek 
bileşenli olarak açıklanabilmesinin kolay olmayacağını, aksine çok boyutlu olarak ifade edilmesinin daha 
uygun olacağına dikkat çekerek bilişsel güçlendirme algısını; anlamlılık, yetkinlik, seçim ve etki olmak üzere 
dört boyutta açıklamaya çalışmışlardır. Thomas ve Velthouse’ın (1990) çalışmasından esinlenerek 
gerçekleştirmiş olduğu çalışmasında Spreitzer (1995), psikolojik güçlendirme kavramını kullanarak personel 
güçlendirmeyi; anlam (meaning), yeterlik (competence), özerklik (self-determination) ve etki (impact) olmak 
üzere dört boyutta ele almıştır. Anlam boyutu, kişinin değerleri, amaçları ve davranışları ile işinin gereği 
üstlendiği rolün uyumunu; yeterlilik boyutu, çalışanın işinin gereklerini yerine getirebilmek için kapasitesine 
ve yetkinliklerine olan inancını; özerklik boyutu iş yapma tarzında, işi yaparken tercih edeceği yöntemler ve 
alacağı karalarda inisiyatif kullanma özgürlüğüne sahip olmasını; etki boyutu ise çalışanın yaptığı işin 
örgütsel düzeydeki sonuçlarını etkileyebilme gücünü ifade etmektedir (Spreitzer, 1995:1443-1444).  
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2.4. Değişkenler Arası İlişkiler ve Hipotezlerin Oluşturulması 

Lider-üye etkileşimi, personel güçlendirme ve yenilikçi davranış kavramları üçlü bir ilişkide ele alındığında 
nicel bir araştırma özelliği taşıyan bu çalışma; çalışanların yenilikçi davranışlarını personel güçlendirme 
uygulamaları mı, yoksa liderler/yöneticiler ile üyeleri/astları arasındaki ilişki mi daha çok etkilemektedir 
sorusuna yanıt aramaya çalışmaktadır. Alanyazında yer alan kuramsal bilgilerin ve araştırma konusu 
değişkenleri inceleyen çalışmaları da dikkate alarak, çalışmanın temel hipotezlerini ortaya koyan 
yapılandırılmış araştırma modeli Şekil 1.’de gösterilmektedir. 
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                                                                                  H3                                                                                                                                                         

                                                                                                            H2                                                               
                                                                                                                               

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 
 

Dulebohn, Bommer, Liden, Brouer ve  Ferris (2012), LÜE ile çalışanların güçlendirme algıları ile olumlu bir 
şekilde ilişkili olduğunu savunmuşlardır. Yazarlar, yüksek kaliteli ilişkilerde genellikle liderlerden daha fazla 
destek, kaynaklara daha iyi erişim fırsatı,  daha zorlu görevler ve sorumlulukların verildiğini belirterek 
çalışanların/takipçilerin anlam, yeterlilik, kendi kaderini tayin etme ve psikolojik güçlendirmeye yol açan 
etkiyi algılamaları gerektiğini açıklamışlardır. Bunla birlikte, Randel, Galvin, Shore, Ehrhart, Chung, Dean  ve 
Kedharnath (2017), çalışma ortamına dahil edilme değerine sahip çalışanların daha fazla güçlenme 
yaşadıklarını savunmuşlardır. Bu alanda yapılan birçok çalışma, yüksek kalitedeki lider-üye etkileşimi 
çalışanlar arasında yüksek düzeyde güçlendirmeye yol açtığını göstermiştir (Hill, Kang ve Seo, 2014; Wang , 
Gan ve Wu, 2016; Newman, Schwarz, Cooper ve Sendjaya, 2017; Hu,  Zhu, Li,  Maguire, Zhou, Sun ve Wang 
2018). Bu bağlamda, kavramlar arası ilişikleri test amacıyla araştırma modeli kapsamında H1 hipotezi 
oluşturulmuştur.   

H1: Lider-üye etkileşimi personel güçlendirmeyi pozitif yönde etkiler. 

Liderleriyle güçlü güven ilişkileri kuran çalışanların yeni fikirleri daha aktif bir şekilde üretmeleri ve 
önermeleri muhtemeldir. Kaliteli ilişkiye bağı olarak liderler takipçilerinin yeteneklerine, örgüte ve işe 
bağlılıklarına olan güvenlerini sürdürme eğiliminde olacaklardır. Böylelikle, proaktif ve yenilikçi davranışlar, 
yüksek kaliteli ilişkilerde düşük kaliteli ilişkilerden daha sık gözlemlenebilir (Park ve Jo, 2018). Çalışan 
inovasyon davranışı modelini geliştiren Lukes ve Stephan (2017), bunun inovasyon çıktısından farklı çok 
yönlü bir davranış olarak kavramsallaştırmış ve inovasyon çıktısının davranışının yüksek kaliteli LÜE 
ilişkisinin başlatılmasından sonra büyük ölçüde değiştiğini bulgulamışlardır. Farklı hizmet kuruluşlarındaki 
452 çalışan üzerinde yapmış oldukları araştırmada Cha ve Borchgrevink (2018), çok gruplu yapısal eşitlik 
modeli analizi ile LÜE’nin çalışanların yenilikçi davranışları üzerinde olumlu yönde büyük etkisi olduğunu 
tespit etmişlerdir. Objektif uygulama yönetiminin çalışanların yenilikçi davranışları üzerindeki karmaşık 
etkisini tartışan Bruccoleri ve Riccobono (2018),  bilinçsiz teşvik yolunun, uygun performans değerlendirme 
stratejileri aracılığıyla çalışanların yenilikçi davranışları ile lider takipçi ilişkisinin kalitesini ilişkilendirdiğini 
bulgulamışlardır. LÜE ve yenilikçi davranışlar ilişkilendiren araştırma modeli çerçevesinde H2 hipotezi 
oluşturulmuştur. 

H2: Lider-üye etkileşimi yenilikçi davranışları pozitif yönde etkiler. 

Lider-üye etkileşimi ile çalışanların güçlendirilmesi arasındaki anlamlı ve pozitif ilişkiyi ortaya koyan 
araştırmacılar, çalışanların güçlendirilmesinin LÜE ile işe bağlılık, çalışan memnuniyeti, iş performansı ve 

Lider-Üye Etkileşimi 
etkilenmek; sadakat 
katkı; mesleki saygı 

 

Personel Güçlendirme 
anlam; yetkinlik 
özerklik; etki 

 

Yenilikçi Davranış 
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yenilikçi davranış gibi iş çıktısı olan değişkenleri arasında bir aracı değişken olabileceğini açıklamaktadırlar 
(Dulebohn vd., 2012; Zhou vd., 2012; Schermuly ve Meyer, 2016; Ciftci, 2019). Schermuly, Meyer ve Dämmer 
(2013), 225 çalışandan oluşan bir örneklem üzerinde yapmış oldukları ve kavramlar arası ilişkileri yapısal 
eşitlik modeli ile test ettikleri çalışmada, LÜE teorisinden ve psikolojik güçlendirme üzerine yapılan 
araştırmalardan elde edilen bulguları birleştirerek, güçlendirmenin LÜE'ün yenilikçi davranış üzerindeki 
etkilerine aracılık ettiğini belirtmişlerdir. Diğer bir çalışmada; Tsai, Chen ve Shen (2015) Tayvan’da faaliyet 
gösteren 46 işletmedeki toplamda 359 personel ve amir örneklemi üzerinde, çalışanların psikolojik 
güçlenmesinin LÜE ile yenilikçi davranışlar arasındaki ilişkiye aracılık etkisinin,  motivasyonel yönelimlerle 
yönetilip yönetilmediğini incelemişlerdir. Araştırmacılar, çalışanların içsel ve dışsal motivasyonları yüksek 
iken psikolojik güçlendirmenin LÜE ile yenilikçi davranışlar arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini 
bulgulamışlardır. Daha önce yapılmış çalışmaları da dikkate alarak, LÜE ile çalışanların yenilikçi davranışları 
arsındaki ilişkiyi arabulucu olarak personel güçlendirme varlığında incelemek önem kazanmaktadır. Bu 
bağlamada, LÜE personel güçlendirme ve yenilikçi davranışları ilişkilendiren araştırma modeli kapsamında 
H3 hipotezi oluşturulmuştur. 

H3: Lider-üye etkileşimi ve çalışanların yenilikçi davranış arasındaki ilişkide personel güçlendirmenin 
aracılık rolü vardır.                                                                      

3. Yöntem 

Araştırma örnekleminden elde veriler öncelikle; eksik değer, aykırı değer ve normal dağılım analizleri ile test 
edilerek, daha sonraki istatistiki analizler için hazırlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, verilerin ortak bir yöntem 
varyans sorunu olup olmadığı incelenmiş ve sonrasında da çalışmada kullanılan ölçekler için geçerlik ve 
güvenirlik analizleri yapılmıştır. Katılımcıların araştırma değişkenlerine yönelik düzeyleri tanımlayıcı 
istatistik analizi ile ölçülmüş; LÜE, yenilikçi davranış ve personel güçlendirme değişkenleri arasındaki ilişkiler 
korelasyon analizi ile incelenmiştir. Bootstrap yöntemine dayalı regresyon analizi ile de LÜE ve yenilikçi 
davranış arasındaki ilişki üzerinde personel güçlendirmenin aracılık etkisi olup olmadığını test edilmiştir. 
Ayrıca, bulgular alanyazındaki mevcut bazı çalışmalar ile kıyaslanarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.  

Araştırmaya destek veren katılımcılardan elde edilen verilerin, öncelikle kayıp değer analizi yapılmıştır. 
Analiz sonuçları, verilerde kayıp bir değer olmadığını göstermektedir. Daha sonra ise Mahalanobis Uzaklığı 
kullanılarak uç değer analizi yapılmıştır. Buna göre, uç değer gösteren anket formuna rastlanmamıştır 
(Mahalanobis, 1936). Son olarak, araştırmada kullanılacak analiz türlerini (parametrik veya parametrik 
olmayan) belirlemek için verilerin normal dağılıma sahip olup olmadıkları kontrol edilmiştir. Normal 
dağılımın belirlenmesi amacıyla, her bir ifadenin çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Bulgulara göre, 
en büyük çarpıklık değeri -1.16 ve en büyük basıklık değeri ise 2.57'dir. Eşik değerleri içindeki çarpıklık ve 
basıklık değerlerine göre, verilerin normal dağılıma sahip olduğu anlaşılmıştır (Kline, 2011; Özşahin, 
Bayarçelik ve Yıldız, 2017). Bu nedenle çalışmada parametrik analizler kullanılmıştır. 

3.1. Veri Toplama ve Örneklem 

Araştırmanın amacına yönelik ihtiyaç duyulan veriler Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Etik Kurulu’nun 
01/09/2020 tarihli ve 2020/23 sayılı izni ile 2-15 Eylül 2020 tarihleri arasında araştırma evreni kapsamındaki 
örneklemden elde edilmiştir. Araştırma evrenini, Adana ve Hatay illerinde demir-çelik ve finans sektörlerinde 
faaliyet gösteren kuruluşların beyaz yakalı çalışanları oluşturmaktadır. Bu evrende yaklaşık 10.000 kişi 
bulunmaktadır. Zaman ve maliyet kısıtlaması göz önünde bulundurularak söz konusu evren içerisinden 
kolayda örneklem yöntemi ile veri toplanmıştır. Yeterli bir örneklem büyüklüğüne ulaşmak için, çalışmada 
kullanılan ölçeklerin toplam ifade sayısından en az 5 kat daha fazla katılımcıya ulaşmak adına kullanılan kural 
dikkate alınmıştır (Everitt, 1975).  Bu kural doğrultusunda araştırma için yeterli örneklem sayısı 180 kişi olarak 
tespit edilmiştir. Nicel araştırma modeli ve ilişkisel araştırma tasarımı kapsamında yürütülen bu çalışmada 
anket tekniği kullanılarak 400 kişiye anket uygulaması planlanmıştır. Çalışanlara ulaştırılan anketlerden 
261’nin geri dönüşü sağlanmış ve 257’si analiz yapmak için uygun bulunmuştur.  

Araştırmaya destek veren katılımcıların (n=257);  %46,7’si (120 kişi) kadın ve %53,3’ü (137 kişi) erkektir. 
Katılımcıların %37’si (95 kişi) 36-42 yaş aralığındadır. %30,4’ü (78 kişi) ise 29-35 yaş aralığındadır. 
Katılımcıların %57,2’si (147 kişi) üniversite, %21’i (54 kişi) yüksekokul ve %13,2’si (34 kişi) de yüksek lisans 
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mezunudur. Katılımcıların %32,3’ü (83 kişi) kurumlarında 7-10 yıllık bir tecrübeye sahipken, %29,6’sı (76 kişi) 
10-15 yıllık bir tecrübeye, %18,3’ü (47 kişi) de 4-6 yıllık tecrübeye sahiptirler.  

2.2. Ölçüm Araçları 

Lider-Üye Etkileşim Ölçeği: Lider-üye ilişkilerini test etmek için bu çalışmada,  Liden ve Maslyn (1998) 
tarafından geliştirilen ve LMX-MDM (Multidimensionality of Leader-Member Exchange) adlandırılan ölçek 
tipi tercih edilmiştir. Lider-üye ilişkilerinin kalite düzeyini 4 boyutlu olarak ortaya koyan ölçek, her alt 
boyutun 3 ifade ile ölçüldüğü toplam 12 ifadeden oluşmaktadır. Etki (affect), sadakat (loyalty), katkı 
(contributions) ve profesyonel saygı (professional respect) söz konusu ölçeğin alt boyutlarını oluşturmaktadır.   

Yenilikçi Davranış Ölçeği: Çalışanların yenilikçi iş davranışlarını ölçmek için Scott ve Bruce (1994) tarafından 
geliştirilen, Çalışkan, Akkoç ve Turunç (2019) tarafında Türkçe uyarlaması yapılan IBM (IBM-Innovative 
Behavior Measure) ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 6 madde ve 1 boyuttan oluşmaktadır. 

Personel Güçlendirme Ölçeği: Katılımcıların psikolojik güçlendirme algılamalarını ölçmek amacıyla Spreitzer 
(1995) tarafından geliştirilen Psikolojik Güçlendirme Ölçeği (Psychological Empowerment Instrument-PEI) 
kullanılmıştır. Sürgevil, Tolay ve Topoyan (2013) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan ölçek, her biri 3 ifade 
içeren dört boyuttan oluşmaktadır. Toplamda 12 ifadeden oluşan ölçeğin boyutları; anlam (meanings), 
yetkinlik (competence), özerklik (self- determination)ve etki (impact) şeklindedir.  

Katılımcıların lider-üye etkileşimi, yenilikçi davranış ve personel güçlendirme ölçeklerinde yer alan ifadelere 
yönelik tutumlarını belirtmeleri için “(1)-kesinlikle katılmıyorum ile (5)-kesinlikle katılıyorum” arasında 
değişen 5’li Likert tutum ölçeği kullanılmıştır. Bununla birlikte, katılımcıların demografik özelliklerini 
belirlemek için araştırma anketinde; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durum ve kurumdaki çalışma süreniz 
gibi sorular da yer almaktadır. 

4. Bulgular 

4.1. Doğrulayıcı Faktör Analizi  

Ölçeklerin faktör yapılarının geçerliliğini test etmek üzere yapılan doğrulayıcı faktör analizine ilişkin bulgular 
Tablo 1.’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucunda Ölçeklerin Uyum İyiliği Değerleri 

Değişkenler 
X² df 

CMIN/DF 
≤5 

GFI 
≥.85 

AGFI 
≥.80 

CFI 
≥.90 

NFI 
≥.90 

RMSEA 
≤.10 

        
1 Lider Üye Etkileşimi (LÜE) 181.43 48 3.7 0.90 0.83 0.97 0.96 0.10 
2 Personel Güçlendirme (PG) 190.63 48 3.9 0.88 0.82 0.97 0.96 0.10 
3 Yenilikçi Davranış (YD) 112.82 29 3.9 0.97 0.93 0.98 0.98 0.06 

Not: Uyum iyiliği değer aralıkları  “kabul edilebilir standartlara” göre düzenlenmiştir. (Meydan ve Şeşen, 2011). 

4.2. Tanımlayıcı İstatistikler, Güvenilirlik ve Korelasyon Analizi 

Lider- üye etkileşiminin yenilikçi davranışa etkisini ve bu etkide personel güçlendirmenin aracılık rolünü 
incelemek amacını taşıyan bu araştırmada, değişkenlere yönelik ulaşılan verilerin tanımlayıcı istatistiklerine 
(ortalama, standart sapma, güvenilirlik) ve aralarındaki korelasyonlara Tablo 2.’de yer verilmiştir. 
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Tablo 2. Ortalama, S. Sapma, Güvenilirlik ve Korelasyon Değerleri 

   Değişkenler 𝐱𝐱� s.s. α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Lider- Üye Etkileşimi 3.49 1.04 .96 1           
2 Etkilenmek 3.52 1.10 .97 .91** 1          
3 Sadakat 3.44 1.18 .96 .90** .58** 1         
4 Katkı 3.59 1.15 .96 .87** .54** .73** 1        
5 Mesleki Saygı 3.41 1.22 .97 .88** .76** .65** .65** 1       
6 Personel Güçlen. 3.76 .77 .93 .68** .59** .61** .65** .59** 1      
7 Anlam 3.94 .93 .94 .66** .59** .52** .63** .60** .75** 1     
8 Yetkinlik 4.27 .66 .88 .37** .34** .32** .40** .26** .67** .52** 1    
9 Özerklik 3.52 1.07 .93 .53** .44** .50** .51** .44** .89** .49** .46** 1   
10 Etki 3.30 1.14 .97 .61** .51** .58** .54** .55** .87** .46** .39** .81** 1  
11 Yenilikçi Davranış 3.67 1.12 .98 .64** .55** .52** .67** .54** .67** .60** .37** .56** .59** 1 

* p≤.05. **p≤.01 

Korelasyon analizi sonuçları araştırma modeli kapsamındaki bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında 
anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır. Bulgular, araştırmaya konu olan değişkenler arasındaki 
önemli etkileri öngörebilmemize de destek sağlamaktadır. Analiz sonuçlarına göre, çalışanların LÜE 
algılarının ortalaması 1.04; personel güçlendirme ortalaması 0.77 ve yenilikçi davranış ortalama değeri ise 
1.12’dir. Ayrıca, LÜE ile personel güçlendirme arasında pozitif ve anlamlı r(689),  LÜE ile yenilikçi davranış 
arasında da r(643) orta düzeyde anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Bunla birlikte, bulgular personel 
güçlendirme ve yenilikçi davranış değişkenleri arasında da r(673) yine orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişkinin 
varlığını ortaya koymaktadır. Yine bulgulardan yola çıkılarak LÜE’nin tüm alt boyutlarının (etkilenmek, 
sadakat, katkı ve mesleki saygı); personel güçlendirmenin tüm alt boyutlarının (anlam, yetkinlik, özerklik, 
etki) yenilikçi davranış ile pozitif ve anlamlı ilişkilere sahip oldukları görülmektedir. Araştırma modeline 
ilişkin çoklu doğrusallık sorununu tespit etmek için doğrudaşlığa (collinearity) da bakılmıştır. Elde edilen 
tolerans ve VIF değerleri bağımsız değişkenler arası çoklu bağlantı olmadığını doğrulayan sonuçlar vermiştir 
(Tolerans > .2, VIF< 10). 

4.3. Bootsrap Regresyon Analizi  

Araştırma amacı doğrultusunda oluşturulan hipotezlerin test edilmesinde Bootstrap yöntemini temel alan 
regresyon analizi yapılmıştır. Aracılık etkisini tespit etmek üzere kullanılan pek çok program arasında Process 
Makro uygulamasının tercih edilmesindeki en önemli sebeplerden biri, söz konusu aracılık testlerinin pratik 
ve kolay bir şekilde yapılabilmesidir. Analizlerde, Hayes (2018) tarafından geliştirilen Process Macro yöntemi 
kullanılmıştır. Bootstrap tekniği ile 5000 yeniden örneklem seçeneği tercih edilmiştir. Bu teknik ile yapılan 
aracılık etki analizlerinde, araştırma amacı doğrultusunda kurgulanan hipotezlerin desteklenebilmesi için 
elde edilen %95 güven aralığındaki değerlerin sıfır (0) değerini kapsamaması gerekmektedir (MacKinnon, 
Lockwood ve Williams, 2004). Bu kapsamda yapılan regresyon analizi bulguları Tablo 3.’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Bootstrap Regresyon Analizi Sonuçları (N= 257) 

Değişkenler 
Personel Güçlendirme 

(PG) 
 Yenilikçi Davranış (YD) 

b LLCI ULCI    b LLCI ULCI 

Araştırma Modeli          
Lider-Üye Etkileşimi 
(X) 

.513** .447 .580    .368** .240 .496 

Personel Güçlendirme 
(M) 

- - -    .631** .460 .803 

R2 .474    .514 
Dolaylı Bootsrap 
Etkisi 

Lider-Üye Etkileşimi → Personel Güçlendirme → Yenilikçi Davranış 
b = .324, % 95 BCA CI [.221, .428] 

F(1; 257)= 230.2452; p< .001 F(2;254)= 134.5513; p< .001 
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Aracılık testi kapsamında, kurgulanan hipotezler test edilmiştir. Hipotezlerin test edilmesinde öncelikle, 
bağımsız değişken lider-üye etkileşiminin (X), aracı değişken olan personel güçlendirme (M) üzerindeki 
etkisini gösteren regresyon analizi bulgularına yer verilmiştir. Bulgulara göre, LÜE’nin, personel 
güçlendirmeyi anlamlı düzeyde ve olumlu yönde etkilediği görülmüştür (β= .513, %95 CI [.4472, .5806], t= 
15.173, p<.001). LÜE, personel güçlendirmedeki değişimin yaklaşık %47’sini (𝑅𝑅2= .474) açıklamaktadır. Bu 
bulgulardan yola çıkılarak H1 desteklenmiştir. 

İkinci aşamada, aracı değişken olan personel güçlendirme (M) ile lider-üye etkileşiminin (X), sonuç değişkeni 
olan yenilikçi davranış (Y) üzerindeki birlikte etkileri test edilmiştir. Personel güçlendirmenin, yenilikçi 
davranışı anlamlı düzeyde ve olumlu yönde etkilediği görülmüştür (β= .631, %95 CI [.4602, .8031], t= 7.253, 
p<.001). Lider-üye etkileşimi ve personel güçlendirme yenilikçi davranıştaki değişimin yaklaşık %51’ini (𝑅𝑅2= 
.514) açıklamaktadır.  

Aracı değişkenin (personel güçlendirme) olmadığı bir modeli dikkate alan üçüncü aşamada ise lider-üye 
etkileşiminin (X), yenilikçi davranış (Y) üzerindeki etkisini ya da başka bir deyişle toplam etkiyi test etek 
amaçlanmıştır (Tablo 3’te bu bulgulara yer verilmemiştir.) Buna göre, personel güçlendirmenin olmadığı 
durumda LÜE’nin, yenilikçi davranış üzerinde olumlu yönde anlamlı bir etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır 
(β= .693, %95 CI [.5913, .7947], t= 13.4181, p<.001). H2 desteklenmiştir. 

Analizin belki de en önemli aşamasını oluşturan dördüncü ve son aşamada ise, lider-üye etkileşiminin, aracı 
değişken olan personel güçlendirme vasıtasıyla yenilikçi davranış üzerindeki dolaylı etkisi incelenmektedir. 
Bu bulgulara göre, lider-üye etkileşiminin yenilikçi davranış üzerindeki dolaylı etkisinin anlamlı olduğu; 
dolayısıyla da personel güçlendirmenin lider-üye etkileşimi ile yenilikçi davranış arasındaki ilişkiye aracılık 
ettiği görülmüştür (β= .324, %95 BCA CI [.2215, .4282]. Dolaylı etki değeri (.324), çalışanlar arasında lider-üye 
etkileşimi algısı yüksek düzeyde olanların diğer çalışanlardan, yenilikçi davranış düzeyinin .324 birim daha 
yüksek olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. H3 desteklenmiştir. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmanın temel amacı, lider-üye etkileşiminin çalışanların yenilikçi davranışları üzerindeki etkilerini 
belirlemek ve personel güçlendirmenin de bu ilişkideki aracılık etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 
Adana ve Hatay illerinde demir-çelik ve finans sektörlerinde görev yapan çalışanlar üzerinde uygulamalı 
araştırmalar yapılmıştır. Nicel araştırma deseni ve ilişkisel araştırma tasarımı kapsamında yürütülen bu 
araştırmada, verilere kolayda örnekleme yöntemi ve anket tekniği ulaşılmıştır. Araştırma örnekleminden 
sağlanan verilerin analizleri sonucunda açıklayıcı bulgulara ulaşılmıştır 

LÜE, personel güçlendirme ve yenilikçi davranış arasındaki ilişkileri istatistiksel analiz yazılımı aracılığıyla 
belirlemek için korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Korelasyon analizi sonuçları, LÜE’nin 
personel güçlendirme r(689) ve yenilikçi davranışlar r(643) ile orta düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı ilişkilere 
sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, personel güçlendirme ve yenilikçi davranışlar arasında 
da yine orta düzeyde r(673), pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, 
yöneticiler ile astlar veya lider ile takipçileri arasındaki kaliteli ilişkinin ve etkili personel güçlendirme 
uygulamalarının çalışanların/takipçilerin daha fazla yenilikçi davranmaları yönünde olumlu katkılar 
sunacağını ifade edebiliriz. Çalışmanın korelasyon analizi bulgularını destekler nitelikte, alanyazında LÜE ve 
yenilikçi davranışlar arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu gösteren birçok çalışma 
bulunmaktadır (Alsughayir, 2017; Scott ve Bruce, 1998; Turek ve Wojtczuk-Turek, 2013; Wang, Fang, Qureshi 
ve Janssen, 2015). Özellikle, Scott ve Bruce (1998) endüstriyel bir işletmenin AR&GE personelleri üzerinde 
yapmış oldukları araştırmada, lider-üye ilişkisinin kalitesi arttıkça çalışanların yenilikçi davranma 
düzeylerinin aynı ölçüde artacağını tespit etmişlerdir. Yine aynı şekilde, personel güçlendirme ve yenilikçi 
davranışlar ilişkisine yönelik elde edile bulgular bu konuda yapılan benzer çalışmaların (Bhatnagar, 2012; 
Çakar ve Ertürk, 2010; Ertürk, 2012; Fernandez, ve Moidogaziev, 2013; Iari, Shekari ve Safizadeh, 2012; Si ve 
Wei, 2012) sonuçlarını destekler niteliktedir. 

Aracılık etki analizinin kullanılması, bu çalışmanın diğer bir farklı yönünü oluşturmaktadır. Analiz bulguları, 
personel güçlendirmenin LÜE ile yenilikçi davranış arasında var olan pozitif yönlü ve anlamlı ilişki üzerinde 
aracılık etkisi olduğunu göstermektedir. Daha açık bir ifadeyle bulgular, araştırmaya katılan çalışanların LÜE 
düzeyleri ile yenilikçi davranışları arasındaki ilişkinin, personel güçlendirme uygulamaları ile güçlendiğini 
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ortaya koymaktadır. Araştırma modelinin desteklediği hipoteze dayalı olarak bu araştırmanın en önemli 
bulgusu, değişkenlerin üçlü ilişkilerinde LÜE’nin yenilikçi davranış üzerindeki etkisinin azalmasıdır. 
Bulgular, LÜE düzeyleri ile personel güçlendirme uygulamaları arasındaki ilişki düzeyinin (b = .513) yenilikçi 
davranışlar üzerindeki etkiyi zayıflattığını (b = .368) göstermiştir. Araştırma örneklemi kapsamındaki 
çalışanlara yönelik personel güçlendirme uygulamalarının yenilikçi davranışları           (b = .631) üzerinde LÜE 
düzeylerinden (b = .368) daha fazla etkiye sahip olması, değişkenler arasında oluşan üçlü ilişkideki durumu 
açıklamaktadır. Bu sonuçlara göre, lider ve takipçileri veya yöneticiler ile astları arasındaki ilişkilerin kalitesini 
ve etkinliğini artırmak yerine, etkili personel güçlendirme programlarının uygulanması ile çalışanların daha 
fazla yenilikçi davranmalarını sağlamak gibi bir yönetim politikasının organizasyon için daha faydalı ve etkin 
olacağı söylenebilir. 

2020 yılında elde edilen verilen analizleri ile gerçekleştirilen bu araştırmanın da bazı sınırlamaları ve kısıtları 
olduğunu söylemek mümkündür. Ülkemizdeki mevcut ekonomik durgunluğun ve Covid-19 virüsünün 
etkileriyle global çapta yaşanan pandemi sürecinin olmadığı; çalışanların daha az baskı altında oldukları ve 
kendilerini daha az stresli hissettikleri her dönemde yapılabilir. Daha açık bir ifadeyle, global ve ulusal 
ekonomik parametrelere bağlı olarak sektörlerde yaşanan olumsuz koşulların araştırma sonuçlarını etkilediği 
varsayılmaktadır. Diğer bir sınırlama ise araştırmada kullanılan anket tekniğidir. Görüşme ve gözlem 
prosedürleri gelecekteki araştırmalarda kullanılabilir. Farklı araştırma yöntemlerinin kullanılması farklı 
sonuçlara yol açabilir. Ayrıca araştırma, farklı örnekleme yöntemleriyle yapılırsa daha kapsamlı sonuçlar elde 
edilebilir. Lider-üye etkileşimi, personel güçlendirme ve yenilikçi davranış arasındaki ilişkinin bu alana katkı 
sağlayacağını analiz etmek için daha fazla çalışma ve araştırma yapılması önemle tavsiye edilir. 
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Amaç – Bu çalışmada çalışmaya tutkunluğun işten ayrılma niyetine etkisi ve iş tatmininin bu ilişkideki 
aracılık rolünün araştırılması amaçlanmaktadır. 

Yöntem – Araştırmada nicel araştırma desenlerinden olan ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. 
Araştırmanın verileri, özel okullarda görev yapan 203 öğretmenden anket tekniği kullanılarak elde 
edilmiştir. Araştırmada, çalışmaya tutkunluk için Schaufeli vd.’nin (2002) geliştirdiği Utrecht Çalışmaya 
Tutkunluk Ölçeği ve iş tatmini için Weiss vd. (1967) tarafından geliştirilen Minnesota İş Tatmini 
Ölçeği’nden yararlanılmıştır. İşten ayrılma niyetini ölçmek için, Cammann vd.’nin (1979) geliştirdikleri 
Michigan Örgütsel Değerlendirme Ölçeği’nden konuyla ilgili iki maddenin Toy Aray (2008) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanmasıyla elde edilen ifadeler kullanılmıştır. Araştırmanın hipotezleri yapısal eşitlik 
modellemesinden yararlanılarak test edilmiştir. 

Bulgular – Araştırmada elde edilen bulgular, çalışmaya tutkunluğun işten ayrılma niyeti üzerinde 
anlamlı etkisi olduğuna işaret eden Hipotez 1’i ve çalışmaya tutkunluğun iş tatmini üzerinde anlamlı 
ve olumlu yönde etkiye sahip olduğunu ifade eden Hipotez 2’yi desteklemektedir. Bunun yanında, 
bulgular iş tatmininin işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve olumsuz yönde etkili olduğunu belirten 
Hipotez 3’ü de desteklemektedir. Ayrıca, araştırmada iş tatmininin çalışmaya tutkunluk ile işten 
ayrılma niyeti arasında aracı etkisi olduğunu ifade eden Hipotez 4 de desteklenmiştir.  

Tartışma – Araştırmada elde edilen tüm bulguların alanyazında daha önce yapılmış çalışmalarla tutarlı 
olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin çalışmaya tutkunlukları işten ayrılma niyetlerini olumsuz yönde, 
iş tatminlerini ise olumlu yönde etkilemektedir. Öğretmenlerin iş tatminleri işten ayrılma niyetlerini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer yandan, iş tatmininin çalışmaya tutkunluk ile işten ayrılma niyeti 
arasında tam aracılık rolü üstlendiği görülmüştür. Özellikle yüksek nitelikli, yetenekli öğretmenlerini 
elde tutma amacı güden özel okulların, sözü edilen öğretmenlerinin çalışmaya tutkunluk düzeylerini 
arttırıcı birtakım düzenlemelere gitmesi, onların iş tatminini de olumlu yönde etkileyerek, işten ayrılma 
niyetinden uzaklaşmalarına olanak verecektir. Bu çalışma, iş tatmininin çalışmaya tutkunluk ile işten 
ayrılma niyeti arasında aracı rolünü araştırması yönüyle alanyazındaki öncü araştırmalar arasındadır. 
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Purpose –In this study, it is aimed to investigate the effect of work engagement on the intention to leave 
and the mediating role of job satisfaction in this relationship. 

Design/methodology/approach – The relational survey model, one of the quantitative research designs, 
was used in the study. The data of the survey was provided by questionnaire from 203 teachers from 
different private schools. In the study, Utrecht Work Engagement Scale-UWES developed by Schaufeli 
et al. (2002) for work engagement and The Minnesota Job Satisfaction Scale developed by Weiss et al. 
(1967) was used for job satisfaction. In order to measure the intention to leave, the expressions obtained 
from the Michigan Organizational Evaluation Scale developed by Cammann et al. (1979) by adapting 
two items related to the subject into Turkish by Toy Aray (2008) were used. Structural equation 
modeling has been used in testing research hypotheses. 

Findings – The findings obtained in the study support Hypothesis 1, which indicates that work 
engagement has a significant effect on the intention to leave, and Hypothesis 2, which states that work 
engagement has a significant and positive effect on job satisfaction. In addition, the findings also 
support Hypothesis 3, which states that job satisfaction has a significant and negative effect on the 
intention to leave. In addition, Hypothesis 4, which states that job satisfaction has a mediating effect 
between work engagement and intention to leave, is also supported. 

Discussion – It has been observed that all the findings obtained in the study are consistent with previous 
studies in the literature. Teachers' work engagement affects their intention to leave negatively and their 
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job satisfaction positively. Teachers' job satisfaction negatively affects their intention to leave. On the 
other hand, job satisfaction has been seen to play a full mediating role between work engagement and 
intention to leave. Especially private schools, which aim to retain their highly qualified and talented 
teachers, go through some regulations that increase the level of work engagement for their teachers, 
which will positively affect their job satisfaction and allow them to move away from the intention to 
leave. This study is among the pioneering studies in the literature in terms of investigating the 
mediating role of job satisfaction between work engagement and intention to leave. 

1. Giriş 

Günümüzün yoğun rekabet ortamında ayakta kalma ve rekabet üstünlüğü sağlama kaygısı güden işletmeler 
için yetenekli işgörenlere sahip olmak önemli bir meziyete dönüşmüş durumdadır. Bununla bağlantılı olarak, 
farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler en iyi işgörenlerle çalışabilmenin mücadelesini vermektedir. 
İşgücü piyasasında yaşanan istihdam sorunlarının da etkisiyle işletmeler için çok sayıda aday olmakla birlikte, 
işletmelerin beklentilerine yanıt vermesi umulan yetenekli işgörenler sınırlıdır. Rekabet üstünlüğü vadeden 
bu yetenekli işgörenleri cezbetme, işe alma, geliştirme ve elde tutma işletmeler için kritik önemdedir. 

Rekabette önemli bir unsura dönüşen işgörenlerin işe alımı sonrasında, işletmelerin karşılaşabileceği arzu 
etmedikleri bir durum, söz konusu işgörenlerin işten ayrılma davranışı sergilemeleridir. Özellikle sahip 
oldukları yetenekli işgörenlerini kaybetmek istemeyen işletmeler, onlar işten ayrılmadan önce bu durumu 
farkederek çözümler geliştirme gereği duyarlar. Bu bağlamda, işgörenlerin işten ayrılma niyeti, işten ayrılma 
davranışının en önemli öncülü olarak (Tett ve Meyer, 1993; Mitchell vd., 2001) işletmelere ipucu verecektir. 
Bu sayede, işgörenlerinin işten ayrılma niyetini farkeden işletmeler, bu niyetin işten ayrılma davranışına 
dönüşmemesi ve mümkün ölçüde bu niyetin azaltılması ve ortadan kaldırılması hususunda adımlar atmak 
durumunda olacaktır. Böyle bir koşulda, işletmeler açısından bu sürecin yönetilmesini kolaylaştıran çalışmaya 
tutkunluk ve iş tatmini gibi örgütsel davranış konuları öne çıkmaktadır.  

Bakker ve Albrect’e (2018) göre, örgütlerde elde edilen bireysel sonuçların, takım sonuçlarının ve örgütsel 
sonuçların iyi bir tahmincisi olarak görülen bir pozitif örgütsel davranış konusu olan çalışmaya tutkunluk, 
özellikle son dönemde akademik çalışmalarda yoğun ilgi görmektedir. İşgörenlerin iş yaşamında sadece 
olumsuzluklardan uzaklaşmakla yetinmeyip, işlerini yaparken mutlu olmayı ve işlerinin kendileri için anlam 
taşımasını da arzu etmeleri, dinçlik, yoğunlaşma ve adanmışlık boyutlarını içeren çalışmaya tutkunluğu ilgi 
çekici bir konu haline getirmektedir (Schaufeli vd., 2006; Schaufeli ve Bakker, 2003). Farklı araştırmaların 
ulaştığı sonuçlar, çalışmaya tutkunluğun örgütlerdeki davranışsal ve tutumsal sonuçların geniş bir 
yelpazesini açıklayan temel bir mekanizma olabileceğini göstermektedir (Schaufeli ve Bakker 2004; Rich vd., 
2010; Alfes vd., 2013). Yüksek çalışmaya tutkunluk sergileyen işgörenlerin iş performanslarının da yüksek 
olması çalışmaya tutkunluğa olan ilgiyi desteklemektedir (Rich vd., 2010; Christian vd., 2011; Costa vd., 2015). 

Örgütsel davranış alanyazınında köklü kavramlardan biri olan ve en çok araştırılan iş tutumları arasında yer 
alan iş tatmini, işletmelerin başarısında kilit bir bileşen (Mollah, 2015) olarak görülmektedir. İş performansıyla 
olumlu yönde ilişkili bir kavram olan iş tatmini, çalışmaya tutkunlukla karşılaştırıldığında performans ve 
diğer örgütsel çıktılarla ilişkisi daha fazla araştırılan bir kavram olarak dikkat çekmektedir (Çankır ve Arıkan, 
2019). Yüksek iş tatmini olan işgörenler işine ve çalıştığı örgüte daha olumlu ve yapıcı yaklaşırken, düşük iş 
tatmini söz konusu olan işgörenler olumsuz bir bakışa sahip olabilmektedir (Greenberg ve Baron, 2000’den 
akt. Özyılmaz ve Süner, 2015). İş tatmininin derecesi aşırı memnuniyet ile aşırı memnuniyetsizlik arasında 
gerçekleşebilmektedir (Keklik ve Coşkun Us, 2013; Çalışkan ve Bekmezci, 2019). İşgörenlerin işlerini sevme ya 
da sevmemeleri iş tatmini üzerinde etkili olabilmektedir. İşgörenlerin algıları işlerine ve iş çevrelerine karşı 
olumlu ya da olumsuz tutum geliştirmelerini etkileyebilmektedir. İşgörenin iş çevresi onun gereksinimlerine, 
değerlerine ve kişisel karakteristiklerine karşılık verdiği ölçüde, işgörenin iş tatmininin düzeyi 
yükselebilecektir (Abraham, 2012). Yapılan çalışmalarda çok sayıda değişkenle ilişkilendirilen iş tatmini, işten 
ayrılma niyeti ile de yakından ilişkilidir. Schlesinger ve Zornitsky’e (1991) göre, işten ayrılma niyeti işinden 
tatmin olmayan işgörenlerde işinden tatmin olanlara nazaran üç kat daha yüksektir. 

Bu çalışmada, çalışmaya tutkunluğun işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi ve iş tatmininin bu etkideki aracılık 
rolü araştırılmaktadır. Araştırma özel okul öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilmiştir. Alanyazın 
incelendiğinde çalışmaya tutkunluğun işten ayrılma niyetine etkisini inceleyen önemli sayıda çalışma (örn. 
Koyuncu vd., 2006; Yalabik vd., 2013; Thirapatsakun vd., 2014; Baklaieva, 2016; Memon vd., 2017; Al-Shbiel 
vd., 2018; Boz, 2020a) dikkat çekmekte, ancak iş tatmininin bu etkide aracı rol üstlendiğine işaret eden sınırlı 
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sayıda çalışma (örn. Høigaard vd., 2012; Çankır ve Arıkan, 2019) olduğu göze çarpmaktadır. Bu açıdan ele 
alındığında, çalışmanın özellikle iş tatmininin aracılık rolünü de ele alması yönüyle alanyazına zenginlik 
katacağı söylenebilir.  

2. Kuramsal Çerçeve ve Araştırma Hipotezleri 

Çalışmada özel okul öğretmenlerinin çalışmaya tutkunluklarının, işten ayrılma niyetlerine etkisi 
incelenmektedir. Ayrıca, iş tatmininin bu ilişkide aracı rolü üstlenip üstlenmediği de araştırma kapsamında 
araştırılmaktadır. Sözü edilen ilişkileri ele alan ve araştırma kapsamında yapısal eşitlik modellemesi 
yardımıyla test edilecek olan model Şekil 1’de görülmektedir.  

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Çalışmaya Tutkunluk 

Son dönemde yapılan araştırmalarda sıklıkla ele alınan pozitif örgütsel davranış konuları arasında yer alan 
çalışmaya tutkunluk, öncelikle tükenmişlik konusundaki çalışmalar içerisinde araştırmalara konu edilmiş ve 
‘tükenmişlik kavramının tersi’ (Maslach vd., 2001) olarak ele alınmıştır (Schaufeli vd., 2002). Bu bağlamda, 
Maslach ve Leiter (1997) işgörenlerin tükenmişlik belirtileri göstermemesini çalışmaya tutkunluk olarak ifade 
etmişlerdir. İşe ilişkin olumsuz bir zihinsel süreç olarak nitelendirilen tükenmişlik kavramının tersi olarak 
değerlendirildiği süreçte çalışmaya tutkunluk, tükenmişliğin üç boyutu olarak kabul gören ‘bitkinlik’, ‘işe 
yabancılaşma’ ve ‘düşük düzeyde profesyonel yeterliliğin’ tam karşıtı olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede 
değerlendirildiğinde, tükenmişliğin düşük olması çalışmaya tutkunluğun yüksek olduğunu göstermektedir 
(Bal, 2009). Tükenmişlik konusunda uzun soluklu çalışmalar yapan araştırmacılar, çalışmaya tutkunluğu 
2000’li yıllardan itibaren tükenmişlikten bağımsız, ayrı bir kavram olarak ele almışlardır (Schaufeli vd., 2002; 
Bal, 2009). 

Genel kabul görmüş bir tanıma göre çalışmaya tutkunluk, “dinçlik,  adanmışlık ve yoğunlaşma özelliklerini 
içeren işle ilgili olumlu ve tatminkar bir zihinsel durum” olarak ele alınmaktadır (Schaufeli vd., 2002: 74). 
Çalışmaya tutkunluk, “iş aktivitesinin doğasında bulunan zevk ve coşkuyu yaşamak için gerçekleştirilen bir 
içsel motivasyon formu” şeklinde de tanımlanabilmektedir (Demerouti vd., 2015: 89). Koyuncu vd.’ne (2006) 
göre, duygusal-bilişsel boyutlarıyla çalışmaya tutkunluk kısa süreli geçici değil, sürekli bir duruma işaret 
etmektedir. Poon’a (2013) göre, çalışmaya tutkunluk işgörenin kendini mutlu, sağlıklı, iyi ve huzurlu 
hissetmesinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Çalışmaya tutkunluk dinçlik, yoğunlaşma ve 
adanmışlık boyutlarından oluşmaktadır. Schaufeli ve Bakker’e (2004) göre, dinçlik ve adanmışlık çalışmaya 
tutkunluğun ana boyutları olarak değerlendirilmekte, diğer yandan yoğunlaşma çalışmaya tutkunluğun bir 
sonucu olarak görülmektedir.   

Çalışmaya tutkunluğun dinçlik boyutu işgörenin yüksek düzeyde enerjik olması, çalışması sırasında zihinsel 
açıdan dirençli, işi konusunda çabalarken istekli, işiyle ilgili karşılaşacağı zorluklar konusunda sabırlı olması, 
işini yaparken yılmayıp sebat göstermesi gibi özelliklerle tanımlanmaktadır. Bu boyut bağlamında, çalışırken 
kendini enerjik hisseden işgören yaptığı işle güdülenmekte ve zorluklarla karşılaşmasına karşın sabrederek 

Çalışmaya 
Tutkunluk 

İş 
Tatmini 

İşten  
Ayrılma 
Niyeti 
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işini sürdürmektedir. Adanmışlık boyutu işgörenin işine ne ölçüde önem verdiğini ve işine karşı beslediği 
aitlik duygusunu ifade etmektedir. Çalışmaya kendini adamış işgörenler işlerinin ilgi çekici olduğu, mücadele 
gerektirdiği, bir amaca hizmet ettiği ve anlamlı olduğu kanaati taşımaktadırlar. Ayrıca işgörenlere yaptıkları 
iş ilham vermekte, bundan ötürü işgörenler işlerinin gereklerini hevesli biçimde yerine getirmekte ve işleriyle 
gurur duymaktadırlar. Yoğunlaşma boyutu işgörenin işine tamamen odaklanması ve mutlu bir şekilde 
çalışmaya dalması anlamına gelmektedir. Yoğunlaşma boyutu bağlamında, işgören yaptığı işe kendini 
kaptırmakta, zamanın nasıl geçtiğini farkedememekte ve çalışma sırasında mola vermekte zorlanmaktadır 
(Schaufeli vd., 2002; Alarcon ve Lyons, 2011; Turgut, 2011; Takawira vd., 2014; Boz, 2016; Çankır ve Arıkan, 
2019). 

Bakker ve Demerouti’ye (2008) göre, çalışmaya tutkun işgörenlerin çalışmaya tutkun olmayan işgörenlerden 
daha iyi performans göstermeleri dört nedene dayandırılmaktadır. Öncelikle çalışmaya tutkun işgörenler 
işlerine karşı olumlu duygu beslemektedirler ve bu durumu verimlilik takip etmektedir. İkinci olarak, 
çalışmaya tutkun işgörenler iş fırsatlarına daha açık, daha kendinden emin ve iyimserdirler (Cropanzano ve 
Wright, 2001). Üçüncü olarak, çalışmaya tutkunluğun işgörenlerin refahı ile olumlu yönde ilişkisi söz 
konusudur ve bu durum daha iyi performansa olanak vermektedir (Bakker ve Demerouti, 2008; Schaufeli ve 
Bakker, 2004; Shimazu vd., 2012). Son olarak, çalışmaya tutkun işgörenler kendi kaynaklarını yaratma 
yeteneğine sahip olduklarından daha verimli çalışabilmektedirler (Takawira vd., 2014). 

Sosyal değişim kuramı (Blau, 1964) işgörenlerin çalışmaya tutkunluklarının işle ilgili davranışlara ve 
tutumlara etkisini açıklama hususunda katkı sunabilir. Sosyal değişim kuramı, işgören ile örgüt arasındaki 
ilişkilerin anlaşılmasında genel bir çerçeve oluşturmakta ve örgütlerdeki değiş-tokuş ilişkilerinin anlaşılması 
açısından önemli görülmektedir (Cropanzano ve Mitchell, 2005). Bu kuramın temel söylemi, işgörenler ile 
işletmeler arasında karşılıklılığa dayalı bir ilişkinin olduğuna vurgu yapmaktadır. İşgörenin, işletmenin 
kendisine değer verdiğini ve yarar sağladığını algılaması söz konusu olursa, ilgili işgören de işletmesine karşı 
kendini sorumlu hissedecektir (Shore ve Wayne, 1993; Kalemci Tüzün, 2013; Boz, 2019). İşletmelerin sağladığı 
kaynaklara karşılık olarak, işgörenler çalışmaya tutkun hale gelebilmektedir (Saks, 2006).  Sosyal değişimde 
işgörenler, örgütlerinden ekonomik ve sosyo-duygusal çıktı yönünden tatmin olduklarında çalışmaya 
tutkunlukları da yükselmektedir (Erdirençelebi ve Karataş, 2019).  

Çalışmaya Tutkunluğun İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisi 

İşten ayrılma niyeti kısaca, “bilinçli ve planlanmış biçimde işletmeyi terk etmeye niyetlenmek” olarak 
tanımlanabilmektedir (Tett ve Meyer, 1993: 260). Mobley (1982: 10) işten ayrılma niyetini, “işten ayrılma 
davranışından farklı olarak işgörenlerin iş yerinde kalmak ya da istifa etmek konusunda kendilerini 
değerlendirme niyetleri” olarak ele almıştır. Çekmecelioğlu’na (2014: 26) göre ise, işten ayrılma niyeti, 
işgörenlerin yürüttükleri işleri ya da kariyerlerini bırakıp başka bir iş ya da kariyerde devam etme arzusu 
olarak ele alınmaktadır. 

İşten ayrılma niyetinin örgüt açısından bir maliyeti söz konusudur. Bu çerçevede değerlendirilecek olursa 
işten ayrılma niyetini önceden tahmin etmek ve işgörenleri niyetlerinden vazgeçirecek birtakım önlemler 
almak örgütsel bir gereklilik olarak değerlendirilebilir (Hwang vd., 2006). Genel itibariyle, işten ayrılma niyeti 
olumsuz olarak değerlendirilmekle birlikte, işletmeler için bir fırsat olarak da nitelendirilebilmektedir. 
Özellikle düşük performanslı ve verimsiz işgörenlerin işten ayrılmalarının işletme açısından olumlu tarafları 
söz konusudur. Bundan ötürü, işten ayrılma niyetinin olumsuzluğu örgütsel bağlılığı yüksek, örgütün 
kültürüne uyumlu, verimli ve yüksek performansa sahip işgörenler için geçerli olmaktadır (Çalışkan ve 
Bekmezci, 2019). İşletmeler özellikle performans vadeden yetenekli işgörenlerinin işten ayrılma niyetlerini 
öğrenme ve bunun işten ayrılma davranışına dönüşmesinin önüne geçmeye odaklanmaktadır denelebilir.  

İşten ayrılma niyeti ile fiili olarak işten ayrılma davranışı farklı olgular olarak ele alınmaktadır. İşten ayrılma 
niyeti, işten ayrılma davranışının aksine kesin olmayan, ancak sıklıkla iş arama davranışı ile ilgili bir 
durumdur (Sousa-Poza ve Henneberger, 2002). İşten ayrılma niyetinin örgütler açısından önlenebilir bir 
niteliği söz konusudur. İşgörenin koşullarında gerçekleştirilebilecek iyileştirmeler işten ayrılma niyetinin 
ortadan kalkmasına olanak sağlayabilecektir (Ercan, 2016). Mor Barak vd.’nin (2001) ifadesiyle işletmelerde 
işgören devrinin ve artan devamsızlık oranlarının yol açtığı ekonomik, psikolojik ve sosyolojik sorunlar işten 
ayrılma niyetinin tespitini işletmeler açısından zorunlu hale getirmektedir. İşten ayrılma niyeti özellikle 
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işgören devrinin en iyi tahmincisi olarak tespit edilmiştir (Tett ve Meyer, 1993; Griffeth vd., 2000; Mitchell vd., 
2001; Bothma ve Roodt, 2013).  

Alanyazında gerçekleştirilen pek çok çalışmada işten ayrılma niyeti ile ilişkili faktörlerin ele alındığı dikkat 
çekmektedir. Bu bağlamda örnek vermek gerekirse, iş tatmini ve örgütsel bağlılığın (Arnold ve Feldman, 1982; 
Bluedorn, 1982; Shore ve Martin, 1989; Tett ve Meyer, 1993), tükenmişliğin (Jackson vd., 1986), içsel ödüllerin 
(Lachman ve Diamant, 1987), iş güvencesizliğinin (Rosenblatt ve Ruvio, 1996), örgütsel politikaların 
(Cropanzano vd., 1997), psikolojik sermayenin (Erkuş ve Fındıklı, 2013), işgöreni güçlendirmenin (Kim ve 
Fernandez, 2015), liderlik algısının (Lagerlund vd., 2015), yönetici yetenek yönetimi yetkinlikleri algısının 
(Boz, 2016), insan kaynakları yönetimi uygulamaları algısının (Boz, 2019) işten ayrılma niyetiyle ilişkisi ele 
alınmıştır. 

Saks’a (2006) göre, çalışmaya tutkunluk bir bireyin tutumları, niyetleri ve davranışları ile ilişkilidir. Bu 
nedenle, tutkun işgörenlerin örgütlerine daha fazla bağlı olmaları ve örgütlerinden ayrılma eğilimlerinin daha 
düşük olması muhtemeldir (Schaufeli ve Bakker, 2004; Takawira vd., 2014). Alanyazın incelendiğinde 
çalışmaya tutkunluk ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve ters yönlü ilişkilerin olduğunu gösteren 
önemli sayıda çalışma görülmektedir (Koyuncu vd., 2006; Saks, 2006; Halbesleben ve Wheeler, 2008; 
Halbesleben, 2010; Bhatnagar, 2012; Wesley ve Krishnan, 2013; Yalabik vd., 2013; Thirapatsakun vd., 2014; 
Takawira vd., 2014; Özyılmaz ve Süner, 2015; Baklaieva, 2016; Akgün, 2017; Memon vd., 2017; Al-Shbiel vd., 
2018; Gökaslan, 2018; Çankır ve Arıkan, 2019; Boz, 2020a). Bu çalışmalar ışığında, araştırmanın ilk hipotezi şu 
şekilde oluşturulmuştur:  

Hipotez 1: Özel okul öğretmenlerinin çalışmaya tutkunlukları, onların işten ayrılma niyetini olumsuz yönde etkiler. 

Çalışmaya Tutkunluğun İş Tatmini ile İlişkisi 

İş tatmini işgörenin işine ve işinin sağladıklarına ilişkin algısı ve söz konusu algıya karşılık verdiği duygusal 
cevap olarak ele alınmaktadır (Luthans, 1994: 114). Diğer yandan, Robbins ve Judge (2012: 77) ise, iş tatminini, 
işin özelliklerinin değerlendirilmesiyle oluşan, işe dair olumlu his biçiminde tanımlamıştır. İş tatmini, işgören 
tarafından iş koşullarının (işin kendisi, yönetim ve yöneticilerin davranış ve tutumları, örgütsel iklim) veya 
işten elde ettiği sonuçların (ücret, iş güvenliği) değerlendirilmesidir (Çankır ve Arıkan, 2019: 1135). Bakan ve 
Büyükbeşe’ye (2004: 7) göre, iş tatmini bireyin işine karşı genel tutumunu göstermekte olup, işin özellikleriyle 
işgörenin isteklerinin birbirine uymasıyla gerçekleşen ve işgörenin işinden hoşnutluğunu belirleyen bir 
durumdur. 

İş tatmini alanyazında sıklıkla araştırılan örgütsel davranış konuları arasında yer almaktadır. Dormann ve 
Zapf’a (2001) göre, iş tatmininin çalışma koşullarının sorumluluk, görev çeşitliliği ve iletişim gibi bireye özgü 
değerlendirilmesi ile ilgilenenler için taşıdığı önemden dolayı ve iş tatminsizliğinin işe devamsızlıkta artış, 
örgütsel verimlilikte yaşanan düşüş, işle ilgili dalgalanmalar yaşanması ve işletmenin sabote edilmesi gibi 
çalışma yaşamına ilişkin sorunların ana nedeni olarak değerlendirilmesinden dolayı bu ölçüde araştırmalara 
konu olmaktadır. Bu gerekçeler iş tatmininin, çalışma koşulları ile çalışma koşullarının bireysel ve örgütsel 
sonuçları arasında bağlantıyı sağlayan önemli bir kavram olduğunu göstermektedir. İş tatminini bu ölçüde 
önemli hale getiren durum ise çok farklı değişkenler üzerinde etkili olabilmesinden gelmektedir denebilir. İş 
tatmini bireysel ve örgütsel çıktılar üzerinde olumlu etki yapmakta, performans, verimlilik ve motivasyonla 
olumlu yönde ilişki göstermektedir. Ayrıca iş tatmini bireysel ve örgütsel çıktıları olumsuz etkileyecek stres, 
yorgunluk, tükenmişlik, işten ayrılma niyeti gibi değişkenlerle büyük ölçüde olumsuz ilişkiler göstermektedir 
(Akçakanat, 2019). 

Luthans (1994), işin kendisi, ücret, yükselme fırsatı, yönetim ve iş arkadaşları olmak üzere iş tatmini üzerinde 
etkili olan beş boyuttan söz etmektedir. İş tatmini konusunda sıklıkla yapılan bir sınıflandırmada ise, iş tatmini 
içsel iş tatmini ve dışsal iş tatmini boyutlarıyla ele alınmaktadır. Bireyin işini iyi yapması ya da üstlendiği 
görevleri başarılı biçimde yerine getirmesi neticesinde elde ettiği kazanımlara dair değerlendirme içsel iş 
tatmini bağlamında ele alınabilmektedir. Yönetici ya da işletmenin bireye sunduğu statü, tanınma ya da terfi 
gibi kazanımlara dair bireyin değerlendirmeleri ise dışsal iş tatmini ile bağlantılı olarak incelenmektedir 
(Arvey vd., 1989; Gürbüz, 2010). İçsel iş tatmini daha çok iş ile ilgili görülürken, dışsal iş tatmini işletmenin 
kimliği ve özelliği ile ilişkilendirilmektedir (Gürbüz, 2010). Başarma duygusu gibi çalışma sırasında hissedilen 
tatmin içsel iş tatmini, diğer yandan ücret ve ekonomik ödüller gibi çalışma sonucunda elde edilen tatmin ise 
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dışsal iş tatmini olarak değerlendirilmektedir (Deniz, 2005). İçsel tatmin unsurları bireylerin işlerinden genel 
tatminlerine dışsal tatmin unsurlarına oranla daha fazla etki etmektedir (Arvey vd., 1989). 

Alanyazın incelendiğinde iş tatmini ile psikolojik güçlendirme (Çalışkan ve Hazır, 2012), yaşam tatmini (Aşan 
ve Erenler, 2008), iletişim (Eroğluer, 2011), çalışma koşulları ve yönetim tarzı (Erdil vd., 2011), yönetici yetenek 
yönetimi yetkinlikleri algısı (Boz, 2016), örgütsel güven (Yazıcıoğlu, 2009), işletmelerin içsel pazarlama 
uygulamaları (Ergün ve Boz, 2017), örgütsel adalet (Keklik ve Coşkun Us, 2013) arasında anlamlı ilişkiler 
olduğu tespit edilmiştir.  

Alanyazında iş tatmini ile çalışmaya tutkunluğun ilişkisi farklı sektörlerde önemli sayıda çalışmada 
araştırılmış ve iki değişken arasında anlamlı ve olumlu yönde ilişki tespit edilmiştir (Schaufeli ve Bakker, 2004; 
Koyuncu vd., 2006; Kamalanabhan ve Prakashsai, 2009; Giallonardo vd., 2010; Alarcon ve Edwards, 2011; 
Høigaard vd., 2012; Yeh, 2013; Rayton ve Yalabik, 2014; Çankır ve Arıkan, 2019; Boz, 2020b). Alanyazındaki 
bu çalışmalara dayalı olarak araştırmanın ikinci hipotezi şu şekilde belirlenmiştir:  

Hipotez 2: Özel okul öğretmenlerinin çalışmaya tutkunlukları, onların iş tatminlerini olumlu yönde etkiler. 

İş Tatmininin Aracılık Rolü 

Yoğun şekilde araştırmalara konu edilen iş tatmini, farklı değişkenlerin öncülü durumundadır. Örnek vermek 
gerekirse, alanyazında iş tatmininin işten ayrılmayı (Arnold ve Feldman, 1982) olumsuz yönde, bireyin kendi 
sosyal kaytarma davranışını (Şeşen ve Kahraman, 2014) olumsuz yönde, örgütsel bağlılığı (Fu ve Deshpande, 
2014) olumlu yönde, iş tükenmişliğini (Peng vd., 2016) olumsuz yönde, çalışmaya tutkunluğu (Boz, 2020b) 
olumlu yönde etkilediği araştırmalarla ortaya konulmuştur. Alanyazına bakıldığında iş tatmini ile işten 
ayrılma niyeti ilişkisinin de sıklıkla ele alındığı, bu araştımalarda iş tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında 
anlamlı ve olumsuz yönde ilişkilerin olduğu ya da iş tatmininin işten ayrılma niyetini olumsuz yönde 
etkilediği görülmüştür (Spector, 1985; Scott vd., 2006; Çetin ve Varoğlu, 2015; Jaramillo vd., 2006; Poyraz ve 
Kama, 2008; Anafarta, 2015; Tekingündüz ve Kurtuldu, 2015; Boz, 2016; Çankır ve Arıkan, 2019; Akçakanat, 
2019). Bütün bu çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, bu araştırmanın üçüncü hipotezi şu şekilde 
oluşturulmuştur: 

Hipotez 3: Özel okul öğretmenlerinin iş tatminleri, onların işten ayrılma niyetini olumsuz yönde etkiler. 

Alanyazında öncülleri ve sonuçları çok sayıda araştırmaya konu olan iş tatminin farklı değişkenler arasında 
aracı rolü üstlendiğini gösteren çalışmalar da söz konusudur. Bu bağlamda ele alındığında iş tatmininin 
işgören koçluğu ile işten ayrılma niyeti arasında (Eğri, 2013), işgören koçluğu ile duygusal bağlılık arasında 
(Eğri, 2013), algılanan örgütsel destek ile işten ayrılma niyeti arasında (Anafarta, 2015), örgütsel adalet algısı 
ile örgütsel bağlılık arasında (Crow vd., 2012), yönetici yetenek yönetimi yetkinlikleri algısı ile işgörenin işten 
ayrılma niyeti arasında (Boz, 2016), kişi-örgüt uyumu ile işten ayrılma niyeti arasında (Karamanlıoğlu vd., 
2019), algılanan iş stresi ile işten ayrılma niyeti arasında (Akçakanat, 2019) aracılık etkisinin olduğu tespit 
edilmiştir. Alanyazın incelendiğinde çalışmaya tutkunluk, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti değişkenlerinin 
birlikte ele alındığı sınırlı sayıda çalışma olduğu dikkat çekmektedir. Bu çalışmalar arasında geçen Høigaard 
vd. (2012) çalışmaya tutkunluk ile iş tatmini arasında anlamlı ve olumlu yönde ilişki, çalışmaya tutkunluk ve 
iş tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında ise anlamlı ve olumsuz yönde ilişkiler tespit etmiştir. Alanyazındaki 
diğer bir çalışmada ise,  Çankır ve Arıkan (2019) iş tatmininin çalışmaya tutkunluk ile işten ayrılma niyeti 
arasında aracılık rolü üstlendiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmalar ışığında, araştırmanın dördüncü hipotezi 
şu şekilde kurgulanmıştır: 

Hipotez 4: Özel okul öğretmenlerinin iş tatminlerinin, onların çalışmaya tutkunlukları ile işten ayrılma niyetleri 
arasında aracılık rolü vardır.  

3. Yöntem 

Örneklem 

Araştırmada nicel araştırma desenlerinden olan ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın 
genel evreni özel okul öğretmenlerinden, araştırma evreni ise Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalışmakta olan 
özel okul öğretmenlerinden meydana gelmektedir. Araştırmanın örneklemi, Antalya’nın Manavgat ilçesinde 
faaliyet gösteren farklı özel okullarda görev yapan 203 öğretmenden oluşmaktadır. Gürbüz ve Şahin’e (2015) 
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göre, yapısal eşitlik modellemesinden yararlanılan çalışmalarda örneklem büyüklüğünün 200 olması yeterli 
görülmektedir. Araştırmada değerlendirilen veriler 25 Nisan 2019-10 Mayıs 2019 zaman aralığında 
toplanmıştır. Katılımcı öğretmenlerin cinsiyet açısından dengeli dağıldığı görülmüştür. Öğretmenlerin 
%50,2’si (102 kişi) kadın, %48,8’i (101 kişi) ise erkektir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük bir 
çoğunluğu (%80,8’ine karşılık gelen 164 kişi) 26-45 yaş aralığındadır. Katılımcı öğretmenlerin %17,2’sine 
karşılık gelen 35 kişi lisans eğitimi sonrası yüksek lisans da yapmıştır. Öğretmenlerin %5,9’u medeni 
dıurumunu belirtmemiş, %53,2’sine karşılık gelen 108’i evli olduğunu, %40,9’una karşılık gelen 83’ü ise bekâr 
olduğunu ifade etmişlerdir. Branşlarına göre sınıflandırıldığında öğretmenlerin %19,2’sinin (39 kişi) 
matematik, %13,8’inin (28 kişi) İngilizce ve %12,8’inin (26 kişi) Türkçe öğretmelerinden oluştuğu, geriye 
kalanlarının ise az sayılı olarak farklı branşlarda (beden eğitimi, fizik, kimya, okul öncesi, sosyal bilgiler, 
Almanca, biyoloji,… gibi) görev yaptıkları tespit edilmiştir. Katılımcı öğretmenlerin sadece %6,4’ünün (13 kişi) 
müdür ve müdür yardımcılığı gibi idari bir görevi varken, %93,6’sının (190 kişi) idari bir görevi olmadığı 
görülmüştür. Öğretmenlerin çok büyük bir bölümünü oluşturan %85,2’si (173 kişi) ilgili okulda 0-5 yıl 
arasında çalışmakta olduğunu belirtirken, 15 yıl ve daha fazla aynı okulda çalıştığını ifade eden öğretmen 
olmamıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri anket tekniğinden yararlanılarak elde edilmiştir. Anketlerde yer alan tüm ölçekler 5’li Likert 
şeklinde (1= kesinlikle katılmıyorum, 5= kesinlikle katılıyorum ya da 1-hiç memnun değilim, 5-çok 
memnunum) düzenlenmiştir. Ölçeklerin yanında ankette, araştırmanın amacı ile bağlantılı olacak şekilde bazı 
demografik sorular da yer almıştır.  

Öğretmenlerin çalışmaya tutkunlukları Schaufeli vd.’nin (2002) geliştirdiği ve Turgut (2011) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanan Utrecht Çalışmaya Tutkunluk Ölçeği (Utrecht Work Engagement Scale-UWES) ile 
ölçülmüştür. Bu ölçek 17 ifadeden oluşmakta olup dinçlik, yoğunlaşma ve adanmışlık olmak üzere üç alt 
boyuttan meydana gelmektedir. Dinçlik boyutunda “İşimde kendimi güçlü ve dinç hissederim.”, yoğunlaşma 
boyutunda “Çalışırken çevremdeki herşeyi unutuveririm.” ve adanmışlık boyutunda “İşimin ilgi çekici ve 
gayret gerektiren bir iş olduğunu düşünüyorum.” ifadeleri örnek verilebilir. Turgut’un (2011) çalışmasında 
ölçeğin genel Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,89; dinçlik boyutunun 0,81; yoğunlaşma boyutunun 0,86 
ve adanmışlık boyutunun 0,87 olarak bulunmuştur.  

Öğretmenlerin iş tatminine yönelik verilerin toplanmasında 20 ifadeden oluşan Weiss vd. (1967) tarafından 
geliştirilen Minnesota İş Tatmini Ölçeği kullanılmıştır. İş tatmini ölçeği içsel iş tatmini ve dışsal iş tatmini 
olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. “Beni her zaman meşgul etmesi bakımından” ve “başkaları için bir 
şeyler yapabildiğimi hissetmem yönünden” içsel iş tatmini boyutundaki ifadelere örnek oluştururken, 
“yaptığım iş karşısında takdir edilmem yönünden” ve “mesleğimi yaparken kendi yöntemlerimi kullanabilme 
imkânı vermesi açısından” ifadeleri ise dışsal iş tatmini boyutundaki ifadelere örnek verilebilmektedir. Boz 
(2016) yaptığı çalışmada iş tatmini ölçeğinin genel Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,93; içsel tatmin 
boyutunun 0,89 ve dışsal tatmin boyutunun 0,90 olarak bulmuştur. 

Öğretmenlerin işten ayrılma niyetiyle ilgili ifadeler, Cammann vd.’nin (1979) geliştirdikleri Michigan Örgütsel 
Değerlendirme Ölçeği’nden konuyla ilgili iki maddenin alınarak, Toy Aray (2008) tarafından Türkçe’ye 
uyarlanmasıyla elde edilmiştir. Öğretmenlere yöneltilen ifadelerden biri “Yakın bir zamanda yeni bir iş 
aramayı düşünüyorum.” şeklindedir. Tek boyut olarak ele alınan ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 
Toy Aray (2008) tarafından 0,78 olarak hesaplanmıştır.  

İstatistiki İşlemler 

Araştırmanın veri analizleri IBM SPSS 21 ve IBM SPSS AMOS 22 paket programları yardımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma hipotezleri yapısal eşitlik modellemesinden (YEM) yararlanılarak test 
edilmiştir. YEM, IBM SPSS AMOS 22 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Hipotez testleri iki ayrı model 
üzerinden gerçekleştirilmiştir. İlk modelde bağımsız değişkenin (çalışmaya tutkunluk), bağımlı değişken 
(işten ayrılma niyeti) üzerindeki etkisi incelenmiştir. İkinci modelde ise, ilk modelde yer verilen ilişkiye aracı 
değişken (iş tatmini) ilave edilmiştir. Araştırmada aracılık etkisinin anlamlılığı, Sobel Testi ile irdelenmiştir.  
Ayrıca çalışmada, araştırma değişkenlerinin birbirleriyle ilişkilerinin saptanması için IBM SPSS 21 paket 
programı yardımıyla korelasyon analizi de gerçekleştirilmiştir.        
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4. Bulgular 

Çalışmaya tutkunluk ve iş tatmini ölçeklerinin geçerliliklerini test etmek için IBM SPSS AMOS 22 paket 
programından yararlanılarak doğrulayıcı faktör analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. Tek boyuttan oluşan işten 
ayrılma niyeti ölçeği için DFA gerçekleştirilmemiştir. DFA’da ve YEM’de çok sayıda iyi uyum istatistiğine 
bakılabilmektedir. Ancak bu çalışmada iyi uyum istatistikleri olarak Uyum İyiliği İndeksi (Goodness of Fit 
Index-GFI), Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi (Adjusted Goodness of Fit Index-AGFI), Ki-Kare İstatistiği (Chi-
Square- χ²) ve Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (Root Mean Square Error of Approximation-RMSEA) 
değerleri kullanılmıştır. Meydan ve Şeşen’e (2011) göre bahsi geçen uyum indeksleri için kabul edilebilir uyum 
iyiliği değerleri;  χ²/sd ≤ 5, GFI ≥ 0,85; AGFI ≥ 0,85; RMSEA ≤ 0,08 şeklindedir. DFA sonuçlarına bakıldığında; 
çalışmaya tutkunluk ölçeği [χ²(111, N = 203) = 301,49; χ²/sd = 2,74; RMSEA = 0,073; GFI = 0,89; AGFI = 0,86] ve 
iş tatmini ölçeği [χ²(126, N = 203) = 283,99; χ²/sd = 2,25; RMSEA = 0,071; GFI = 0,90; AGFI = 0,87] için mevcut 
durum itibariyle kabul edilebilir uyum değerlerine sahip oldukları söylenebilmektedir. Elde edilen DFA 
bulguları söz konusu modellerin kabul edilebilir bir uyuma sahip olduğunu ortaya koymakta ve ölçeklerin 
geçerliliğinin sağlandığına işaret etmektedir.  

Tablo 1’de araştırmanın ana değişkenlerinin ortalama değerleri, standart sapma değerleri, Pearson korelasyon 
katsayıları ve Cronbach Alfa güvenilirlik katsayıları toplu olarak görülmektedir. Korelasyon analizi 
sonuçlarına bakıldığında, öğretmenlerin çalışmaya tutkunluklarının iş tatminleri ile (r = 0,55;  p < 0,01) olumlu 
yönde, işten ayrılma niyetleri ile (r = -0,25; p < 0,01) olumsuz yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 
Öğretmenlerin iş tatminleri ile işten ayrılma niyetleri arasında ise (r =-0,31; p < 0,01) olumsuz yönde ilişki 
saptanmıştır.  

Tablo 1. Değişkenlerin Ortalama, Standart Sapma, Güvenilirlik Katsayısı ve Korelasyon Değerleri 

Değişkenler 
 

Ort. S. S. Cronbach 
Alfa 

1 2 3 

1. Çalışmaya Tutkunluk 4,13 0,47 0,86 1,00   

2. İş Tatmini 3,90 0,55 0,90 0,55** 1,00  

3. İşten Ayrılma Niyeti 2,16 1,10 0,79 -0,25** -0,31** 1,00 

**p < 0,01 düzeyinde anlamlı. 

Araştırmada test edilen hipotezler için iki YEM modelinden yararlanılmıştır. Şekil 2’de yer verilen ilk modelde 
bağımsız değişken olarak ele alınan çalışmaya tutkunluğun, bağımlı değişken olarak ele alınan işten ayrılma 
niyeti üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu modelin uyum iyiliği değerleri modelin iyi uyum gösterdiğini ortaya 
koymaktadır [χ²(4, N = 203) = 11,234; χ²/sd = 2,81; RMSEA = 0,08; GFI = 0,98; AGFI = 0,92]. Şekil 2’den de 
anlaşılacağı üzere, özel okul öğretmenlerinin çalışmaya tutkunluklarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi 
-0,30 (p < 0,05) olarak bulunmuştur. Bu sonuç “Hipotez 1: Özel okul öğretmenlerinin çalışmaya tutkunlukları, onların 
işten ayrılma niyetini olumsuz yönde etkiler.” hipotezinin desteklendiğini göstermektedir. 

 
*p < 0,05 

D= Dinçlik, Y= Yoğunlaşma, A= Adanmışlık, CT = Çalışmaya Tutkunluk, IAN= İşten Ayrılma Niyeti. 

Şekil 2. Çalışmaya Tutkunluğun İşten Ayrılma Niyetine Doğrudan Etkisini Gösteren Model 
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Diğer hipotezlerin test edilebilmesi için aracı etkiyi de gösteren ikinci bir modelden yararlanılmıştır. Sözü 
edilen modelde bağımsız ve aracı değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi Şekil 3’de yer verildiği 
biçimde görülebilmektedir. Bu modele ait uyum istatistikleri iyi uyuma işaret etmektedir [χ² (11, N = 203) = 
23,70; χ²/ sd = 2,15; RMSEA = 0,07; GFI = 0,97; AGFI = 0,92]. Bu modelde çalışmaya tutkunluğun iş tatmini 
üzerindeki etkisi 0,67 (p < 0,05) olarak tespit edilmiştir. Bu durum “Hipotez 2: Özel okul öğretmenlerinin çalışmaya 
tutkunlukları, onların iş tatminlerini olumlu yönde etkiler.” hipotezinin desteklendiğini göstermektedir. Bunun 
yanında, bu modele dayalı olarak iş tatmininin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin -0,21 (p < 0,05) olduğu 
saptanmıştır. Elde edilen bu bulgu, “Hipotez 3: Özel okul öğretmenlerinin iş tatminleri, onların işten ayrılma niyetini 
olumsuz yönde etkiler.” hipotezinin desteklendiğine kanıt oluşturmaktadır. 

 
*p < 0,05 

D= Dinçlik, Y= Yoğunlaşma, A = Adanmışlık, CT = Çalışmaya Tutkunluk, IC = İçsel Tatmin, DIS = Dışsal 
Tatmin, IT = İş Tatmini, IAN = İşten Ayrılma Niyeti 

Şekil 3. İş Tatmininin Aracı Etkisi Gösteren Model 

Araştırmada Hipotez 4 iş tatmininin aracılık etkisine odaklanmaktadır. Baron ve Kenny’e (1986) bir 
değişkenin aracılık etkisinden bahsedilebilmesi için dört temel koşulun yerine getirilmesi gerektiğine vurgu 
yapmaktadır. Bunlardan ilki, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde anlamlı düzeyde etkiye sahip 
olması gerektiği şeklindedir. İkinci olarak, aracı değişkenin bağımlı değişken üzerinde anlamlı etkiye sahip 
olması gerekli görülmektedir. Üçüncü olarak, bağımsız değişkenin aracı değişkeni anlamlı düzeyde etkilemesi 
gerekmektedir. Dördüncü ve son koşulda ise, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin aracı 
değişkenin modele dâhil edilmesiyle birlikte azalması ya da anlamsızlaşması gerekmektedir. Eğer etki 
tamamen anlamsızlaşıyorsa tam aracılık etkisinin varlığından, etkinin anlamlılığı düşüyor ise kısmi aracılık 
etkisinin olduğundan söz edilmektedir. Bu bağlamda bakıldığında, Şekil 2’de yer alan ilk modelde bağımsız 
değişken çalışmaya tutkunluğun bağımlı değişken işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi -0,30 (p < 0,05) olarak 
saptanmış olduğundan Baron ve Kenny’nin (1986) aracılık ile ilgili ilk koşulunun yerine getirildiği 
anlaşılmaktadır.  Şekil 3’de yer alan ikinci modelde ise, aracılığın diğer koşullarının sağlandığı göze 
çarpmaktadır. Bahsi geçen şekilde, aracı değişken olan iş tatmininin bağımlı değişken olan işten ayrılma niyeti 
üzerindeki etkisi -0,21 (p < 0,05) olarak bulunmuş, bağımsız değişken olan çalışmaya tutkunluğun aracı 
değişken olan iş tatmini üzerindeki etkisi de 0,67 (p < 0,05) olarak tespit edilmiştir. Şekil 3’de yer alan modelde 
iş tatmininin aracı değişken olarak modele katılmasının sonucu olarak, çalışmaya tutkunluğun işten ayrılma 
niyeti üzerindeki etkisinin tamamen anlamsızlaştığı saptanmıştır (-0,17; p > 0,05). Baron ve Kenny’e (1986) 
göre ortaya çıkan bu tablo iş tatmininin, çalışmaya tutkunluk ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide tam 
aracılık rolü üstlendiğini ortaya koymaktadır. Diğer yandan, aracı değişkenin eklenmesi sonrasında bağımlı 
ve bağımsız değişken arasındaki ilişkide düşüş gözlemlendiyse gerçekleştirilen, bulunan aracılık etkisinin 
anlamlılığını sorgulayan Sobel Testi’ne (Sobel, 1982) göre, iş tatmininin çalışmaya tutkunluk ile işten ayrılma 
niyeti arasında aracılık rolü üstlendiği teyit etmiştir (Z= -6,08; p < 0,05). Bütün bu bulgulara dayalı olarak 
değerlendirildiğinde, “Hipotez 4: Özel okul öğretmenlerinin iş tatminlerinin, onların çalışmaya tutkunlukları ile işten 
ayrılma niyetleri arasında aracılık rolü vardır.” hipotezi desteklenmektedir. 

5. Sonuç ve Tartışma  

Bu çalışmanın ana amacı özel okul öğretmenleri özelinde çalışmaya tutkunluğun işten ayrılma niyetine 
etkisini tespit etmek, bunun yanında ilgili ilişkide öğretmenlerin iş tatminlerinin aracılık rolü üstlenip 
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üstlenmediklerini ortaya koymaktır. Araştırmada elde edilen bulgular, özel okul öğretmenlerinin çalışmaya 
tutkunluklarının işten ayrılma niyetlerini anlamlı biçimde olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Bu 
sonuç alanyazında daha önce yapılan araştırmalarla da tutarlıdır (Koyuncu vd., 2006; Yalabik vd., 2013; 
Thirapatsakun vd., 2014; Baklaieva, 2016; Memon vd., 2017; Al-Shbiel vd., 2018; Boz, 2020a). Özellikle 
kurumuna katkı sağlama olasılığı yüksek olan, yetenekli öğretmenlerini kaybetmek istemeyen okulların, bu 
öğretmenlerinin çalışmaya tutkunluk düzeylerini yükseltecek birtakım adımlar atmaları yerinde 
görülmektedir. Çünkü öğretmenlerin artan çalışmaya tutkunluk düzeyleri, onların işten ayrılma niyetinden, 
dolayısıyla işten ayrılma niyetinin en belirgin sonucu olarak değerlendirilebilecek olan işten ayrılma 
davranışından uzaklaşmalarına katkı sağlayacaktır.  

İçerdiği farklı boyutlarıyla ya da bir bütün olarak iş tatmini birçok araştırmaya konu olmuştur. İş tatminine 
duyulan bu ilgide, iş tatmininin çalışma koşulları ile çalışma koşullarının bireysel ve örgütsel sonuçları 
arasında bağlantıyı sağlayan önemli bir kavram olarak görülmesi (Dormann ve Zapf, 2001) etkili olmaktadır 
denebilir. Bu çalışmada, iş tatmininin daha önce yapılan önemli ölçüde çalışmayla (Yeh, 2013; Schaufeli ve 
Bakker, 2003; Alarcon ve Edwards, 2011; Demerouti vd. 2001; Giallonardo vd., 2010; Kamalanabhan ve 
Prakashsai, 2009) tutarlı olacak biçimde çalışmaya tutkunluktan olumlu yönde etkilendiği görülmüştür. Öyle 
anlaşılıyor ki, araştırmaya katılım gösteren özel okul öğretmenlerinin çalışmaya tutkunlukları, onların iş 
tatminine anlamlı katkı sağlamaktadır. İşlerini yaparken enerji dolu olan, çalışması sırasında zamanın nasıl 
akıp geçtiğinin farkında olmayan, yaptığı işin anlamlı olduğunu ve bir amaca hizmet ettiğini düşünen 
öğretmenlerin iş tatminleri de bununla aynı yönlü olarak yüksek olabilecektir. Burada elde edilen başka bir 
bulgu ise, iş tatmininin işten ayrılma niyetini olumsuz yönde etkilemesidir. Elde edilen bu sonuç, alanyazında 
yapılan çok sayıda çalışmayla (Spector, 1985; Scott vd., 2006; Çetin ve Varoğlu, 2015; Jaramillo vd., 2006; 
Poyraz ve Kama, 2008; Anafarta, 2015; Tekingündüz ve Kurtuldu, 2015; Boz, 2016; Çankır ve Arıkan, 2019; 
Akçakanat, 2019) örtüşür niteliktedir. Bu durum iş tatmini yüksek olan özel okul öğretmenlerinin, işten 
ayrılma niyetlerinin azalacağına ve haliyle işten ayrılma davranışı gösterme olasılıklarının düşeceğine işaret 
etmektedir denilebilir. 

Araştırmada özel okul öğretmenlerinin iş tatminlerinin, onların çalışmaya tutkunlukları ile işten ayrılma 
niyetleri arasında tam aracı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, çalışma tutkunluk düzeylerinin 
yükselmesiyle iş tatminleri artan öğretmenlerin, işten ayrılma niyetlerinde anlamlı biçimde azalma mümkün 
görünmektedir. Alanyazında, sınırlı sayıda da olsa bu yönde araştırmalar söz konusu olmuş (Høigaard vd., 
2012; Çankır ve Arıkan, 2019) ve bu araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır.  

Eğitim sektörü, hizmet sektörü olmasının da etkisiyle karşılıklı etkileşimin ve iletişimin önemli olduğu bir 
sektördür. Bu sektörün kilit önemdeki aktörleri konumundaki öğretmenlerin sahip oldukları nitelikler, onları 
başka kimselerden ve başka meslektaşlarından ayıran yetenekleri, işlerine bakışları, işlerini yaparken 
duydukları heyecan, işlerini yaparken hissettikleri ve buna benzer durumlar üretmiş oldukları ürünlerinin 
tüketicisi konumunda olan öğrenciler üzerinde etkili olmaktadır. Böylesi bir durum ister istemez özel eğitim 
kurumu yöneticilerini özellikle yüksek potansiyele sahip yetenekli öğretmenlerini kaybetmeme konusunda 
adımlar atmaya yöneltecektir. Bu durumda, işten ayrılma davranışının en temel belirleyicisi olarak görülen 
işten ayrılma niyetini tabir yerindeyse doğru anlamak ve nitelikli öğretmenlerin o niyetini ortadan kaldıracak 
adımlar atmak gerekli görülmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, yapılan bu çalışma, özel okul 
öğretmenlerinin işten ayrılma niyeti üzerinde çalışmaya tutkunluğun doğrudan ve iş tatmini yoluyla dolaylı 
etkilerini ortaya koyması açısından değerlidir. Bu kapsamda ele alacak olunursa, başarma potansiyeli olan 
yetenekli öğretmenlerinin çalışmaya tutkunluk düzeylerini arttırıcı birtakım hamleler gerçekleştirme (örneğin 
işini yaparken özerklik tanıma, sosyal destek sağlama, görev çeşitliliği sağlama, işiyle ilgili yapıcı geri 
bildirimde bulunma, örgütsel destek sunma ve anlamlı görevler verme gibi) gerçekleştiren okul 
yöneticilerinin, bu sayede ilgili öğretmenlerin iş tatmin düzeylerini yükselteceğini ve sağladıkları tatminin de 
etkisiyle bu öğretmenlerin işten ayrılma niyetlerinin azalabileceği, hatta ortadan kalkabileceği söylenebilir.  

Bu çalışma çalışmaya tutkunluğun işten ayrılma niyetine etkisinde iş tatmininin aracı etkisini incelemesi 
yönüyle alanyazındaki sınırlı sayıdaki çalışmadan biri durumundadır. Bunun yanında, sadece eğitim 
sektöründeki öğretmenler özelinde konunun ele alınmış olması ve sadece Antalya’nın Manavgat ilçesinde 
görev yapan öğretmenler üzerinde araştırmanın yürütülmüş olması araştırma açısından kısıt olarak 
değerlendirilebilir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, önümüzdeki süreçte ilgili modelin farklı sektör 
işgörenlerine yönelik olarak araştırılması, farklı sektör işgörenleriyle karşılaştırmalı sonuçlara ulaşılması 
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alanyazına anlamlı katkılar sağlayabilecektir. Araştırmaya konu olan değişkenler üzerinde etkili olması 
muhtemel farklı değişkenler söz konusudur. Yapılacak yeni çalışmalarda bahsi geçen farklı aracı ve 
düzenleyici değişkenlerin mevcut modele eklenmesiyle, daha anlamlı ve kapsayıcı sonuçlar elde edilmesi 
mümkün olabilecektir.  
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Amaç – Bu çalışmanın amacı yerel yazında yönetim ve organizasyon alanında yer alan “işe angaje 
olma” makalelerinin bibliyometrik yöntemle ele alınmasıdır. 

Yöntem – Çalışma kapsamında alan yazında yer alan 97 makale değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu 
kapsamda ilgili makalelerin anahtar sözcüklerinden yola çıkılarak sosyal ağ analizi yapılmış ve anahtar 
sözcüklerin ağ haritası görselleştirilmiştir. 

Bulgular – Yerel yazındaki bilgi ağında hangi anahtar sözcüklerin merkezileşmiş konumda olduğu ve 
hangilerinin aracılık rolü üstlendiği belirlenmiştir. Bu şekilde yerel yazındaki yönetim ve organizasyon 
alanındaki “işe angaje olma” makalelerindeki odak çalışma konuları ortaya çıkarılmıştır. Çoğunlukla 
makalelerin işten ayrılma niyeti üzerine odaklandığı gözlemlenmektedir. 

Tartışma – Çalışma kapsamında elde edilen bulgular yorumlanarak yerel yazındaki eğilimlere ilişkin 
genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın ilgili konuda yapılabilecek gelecek 
çalışmalara “boşluklar” hakkında bilgi verebileceğine yönelik katkı sunabileceği söylenebilir. 
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Purpose – The aim of this study is to deal with domestic "work/job/employee engagement" articles in 
the field of management and organization by bibliometric method. 

Design/methodology/approach – Within the scope of the study, 97 articles in the literature are 
evaluated. In this context, based on the keywords of the relevant articles, social network analysis is 
made and the network map of the keywords is visualized. 

Findings – It is determined which keywords are centralized and which have bridging roles in the 
knowledge network in domestic literature. Therefore, the focused research topics of domestic 
“work/job/employee engagement" articles in the field of management and organization are revealed. It 
is observed that the articles mostly focus on turn over intention. 

Discussion – A general evaluation has been made regarding to the trends in domestic literature by 
interpreting the findings obtained within the scope of the study. Hence, it can be said that the study can 
contribute to the future studies which are on the relevant subject by providing knowledge about the 
"gaps". 

1. GİRİŞ

Günümüz rekabet koşullarında, örgütlerin çalışanlarda aradığı nitelikler arasına işe angaje olma kavramı da 
girmiştir (Bakker ve Demerouti, 2008; Bakker vd., 2011: 4)). İşe angaje olma, çalışanın işine gönülden bağlı 
olması, istekle ve hevesle tüm gücünü ve kapasitesini işine yöneltmesi anlamını taşımaktadır (Schaufeli vd., 
2002). İşe angaje olmanın işletmenin rekabetçi gücünü arttırıcı yönde birçok fayda sağladığı 
söylenebilmektedir. Yazında, işe angaje olmanın çalışan performansını ve verimliğini arttırdığına dair birçok 
çalışma mevcuttur (Bakker ve Bal, 2010; Hanaysha 2016).  Ayrıca çalışanın örgüte olan sadakatini arttırdığına 
ve işten ayrılma niyetini azalttığına dair bulgular içeren çalışmalar da vardır (Bal vd., 2013;  Ibrahim ve Al 
Falasi, 2014). Örgütlerin insan kaynakları bölümleri çalışanların işe angaje olmalarını arttırıcı yönde politikalar 
geliştirmektedir. Yönetim ve organizasyon yazınında da çok sayıda çalışmanın (Arıkan ve Çankır, 2019; 
Başaran, 2017; Bekmezci ve Yıldız, 2019) işe angaje olma olgusu üzerinde odaklandığı gözlemlenmektedir. 
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Çalışma kapsamında, yerel yazındaki işe angaje olma makaleleri değerlendirmeye tabi tutularak işe angaje 
olmaya odaklanan makalelerin tematik gelişimi ve bilgi yapısı ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.  

Yerel yazında işe angaje olma olgusuna ilişkin herhangi bir bibliyometrik çalışmaya rastlanmamıştır.  İşe 
angaje olma olgusuna odaklanan bu çalışma, bibliyometrik bir araştırma niteliği taşımaktadır. Bibliyometrik 
çalışmalar, yazının zaman içerisindeki gelişimini göstermesi, yazarların eğilimlerinin ne yönde olduğunu 
yansıtması ve yazında odaklanılan konulara ilişkin tespitlerin yapılmasına olanak vermesi açısından 
önemlidir. Sosyal ağ analizi bibliyometrik çalışmalarda kullanılan yöntemlerden biridir. Çalışma kapsamında 
97 adet işe angaje olma makalesinin 140 adet anahtar sözcüğünden yola çıkılarak sosyal ağ analizi yapılmıştır. 
Ayrıca sosyal ağ analizi ile anahtar sözcüklerin ağ haritası görselleştirilmiştir. Böylece yerel yazında işe angaje 
olma kavramının en çok hangi kavramlarla ilişkilendirildiği, hangi kavramların aracılık rolü üstlenerek 
birbiriyle ilişkisi olmayan kavramları bir araya getirdiği tespit edilmiş ve yerel yazına ilişkin genel bir 
değerlendirme yapılabilmiştir. Böylece gelecekte işe angaje olma konusu üzerine çalışacak ve araştırma sorusu 
oluşturacak araştırmalara yazındaki eğilimin ne yönde olduğuna ilişkin bir fikir verebilmekte ve onlara yol 
gösterebilmektedir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Pozitif psikolojinin incelediği bir konu olan angaje olma olgusu yönetim yazınına Kahn (1990)’ın 
“Psychologıcal Condıtıons of Personal Engagement and Dısengagement at Work” adlı çalışması ile girmiştir. 
Kahn (1990: 694) çalışmasında, bireylerin örgütteki rollerini sergilerken kendilerini fiziksel, bilişsel ve 
duygusal olarak işlerine verme derecelerinin değişiklik gösterdiğini belirtmektedir. Kahn (1990)’a göre bu 
değişiklik, bireylerin örgütte üstlendikleri rolleri içselleştirip içselleştirememelerinden yani kendilerini 
işlerine verme derecelerinin değişmesinden kaynaklanabilmektedir. Bazı bireyler örgütte üstlendikleri rolleri 
içselleştirmekte ve işleriyle uyum içerisinde olduklarını düşünebilmektedirler. Bazıları ise üstlendikleri rolleri 
özümsememekte ve işleriyle kendi benliklerini ayrı tutabilmektedir. Örgütteki rollerini isteksiz bir şekilde 
yerine getiren, üstlendikleri rolleri özümsemeyen bireyler yaptıkları işten keyif almamakta, yüksek enerjilerini 
iş yerinde baskılamakta, işe yeterince emek harcamamakta, iş üzerine düşünmemekte ve işi sevmeden adeta 
bir robot gibi yapmaktadır. Örgütteki rollerini istekli bir şekilde yerine getiren rollerini içselleştirmiş bireyler 
ise işlerini yüksek enerjiyle, istekli bir şekilde yapmakta ve çok çalışmaktan keyif almaktadır. Kahn (1990: 700-
702) bu farklılıklardan yola çıkarak fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak kendini işe veren çalışanları işe angaje 
olan çalışanlar olarak nitelendirmekte ve işe angaje olmayı bireyin “fiziksel (physical)”, “bilişsel (cognitive)” 
ve “duygusal (emotional)” olarak kendini işe vermesi olarak tanımlamaktadır. Bireylerin fiziksel olarak 
kendilerini işe vermeleri iş için yüksek enerji harcamaları ve iş yapmaktan kaçınmamaları, bilişsel olarak 
kendilerini işe vermeleri işleri üzerine düşünüp yaratıcı fikirler üretmeleri ve işlerini geliştirmeye çalışmaları 
ve duygusal olarak kendilerini işe vermeleri ise işleriyle ilgili diğer insanlarla iletişim kurmaları, diğer 
insanların duygu ve düşüncelerini anlayabilmeleri ve onlarla empati kurmaları anlamına gelmektedir.  

Schaufeli vd.’ye göre, (2002: 74) işe angaje olma, çalışanın işine karşı hissettiği olumlu ruh halini yansıtan bir 
kavramdır. “Dinçlik”, “adanma” ve “özümseme” olmak üzere üç boyutla karakterize edilmektedir. “Dinçlik 
(vigor)”, bireyin yüksek enerjiye sahip olması ve örgütsel amaçlara ulaşmak için istekli bir şekilde ve yüksek 
enerjiyle çaba göstermesi anlamına gelmektedir. “Adanma (dedication)” bireyin işini emek harcamaya değer 
önemli ve ilgi çekici bir uğraş olarak nitelendirmesi ve kendini işine adaması olarak tanımlanmaktadır. 
“Özümseme (absorbtion)” ise bireyin işiyle uğraşırken sadece işiyle ilgili konulara yoğunlaşması ve iş 
dışındaki konuların dikkatini dağıtmaması anlamına gelmektedir (Schaufeli ve Bakker, 2010; Schaufeli, vd., 
2002, 74; Bakker vd., 2011: 5). Schaufeli vd.’ye göre, işe angaje olan çalışanlar işlerini sevdikleri ve eğlenceli 
buldukları için yapmakta ve çok çalışmaktadır. Hırs, diğer insanları geçme isteği veya kıskançlık gibi içsel 
dürtüler onların çok çalışmalarına sebep olmamaktadır. Çalışmadan aldıkları zevk onların çok çalışmalarının 
altında yatan temel sebeplerden biridir. Gorgievski vd.(2010)’nin çalışmasına göre, işe angaje olan çalışanlar 
çok çalışmalarına rağmen işkolik olarak nitelendirilememektedir. İşkoliklerin aksine işe angaje olan bireyler, 
yoğun bir iş gününün ardından kendilerini yorgun hissetmelerine rağmen sevdikleri bir işi yaparak yorgun 
düştükleri için yorgunluklarından şikayet etmemektedirler. İşe angaje olan çalışanların yoğun bir iş gününün 
ardından şikayet etmemeleri gibi diğer olumlu tutum ve davranışları takdir görmelerine, yaptıkları işte başarı 
ve tanınırlık elde etmelerine sebep olabilmektedir. 
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Maslach ve Leiter (2008)’in çalışmalarında ise işe angaje olma kavramı tükenmişlik kavramından yola çıkılarak 
açıklanmaktadır. Maslach ve Leiter’e (2008) göre, işe angaje olma tükenmişliğin zıttını ifade etmektedir. 
Tükenmişlik, uzun süreli iş stresinin bir sonucu olarak bireyde oluşan psikolojik sendromdur. Tükenmişlik 
“yorgunluk (exhaustion)”, "siniklik (cynisim)” ve “yetersizlik (inefficacy)” olmak üzere üç alt boyut 
içermektedir. İşe angaje olma kavramı ise bu üç boyutun zıttı olan “enerji (energy)”, “katılım (involvement)”, 
“yeterlilik, (efficacy)” alt boyutlarıyla açıklanmaktadır. “Yorgunluk” bireyin işini yaparken kendini yorgun 
hissetmesi, fiziksel ve duygusal kaynaklarını büyük ölçüde tüketmesi anlamına gelirken “enerji” bireyin işle 
ilgili sorumluluklarını yerine getirirken yüksek enerjiye sahip olması anlamına gelmektedir. “Siniklik” bireyin 
işine karşı duyarsızlaşması, ilgisizleşmesi ve işiyle ilgili konularda olumsuz, aşırı tepkiler vermesi anlamına 
gelirken, “katılım” bireyin işine önem vermesi ve işini kendini vererek yapması anlamına gelmektedir. Son 
boyut olan “yetersizlik” ise bireyin iş başarısıyla ilgili olumsuz değerlendirme yapması ve kendini yetersiz 
hissetmesi anlamına gelirken “yeterlilik” bireyin kendini işinde başarılı ve yeterli hissetmesi anlamına 
gelmektedir.  

Saks (2006) “Antecedents and consequences of employee engagement” adlı çalışmasında, angaje olma 
kavramının “işe angaje olma” ve “örgüte angaje olma” şeklinde ikiye ayrıldığının bulgusuna ulaşmıştır. 
Çalışmada, işe angaje olma ve örgüte angaje olma kavramlarının farklı öncül ve sonuçlara sahip olduğu tespit 
edilmiş ve birbirleriyle ilişkili olmalarına rağmen farklı kavramlar oldukları üzerinde durulmuştur. Saks 
(2006)’a göre, işe angaje olma bireyin işini sevmesi, kendini işine vermesi ve işini yaparken zamanın nasıl 
geçtiğini unutması iken, örgüte angaje olma bireyin örgütü sevmesi, örgüt için gönülden çalışması ve örgütün 
bir üyesi olmaktan ötürü mutluluk ve heyecan duymasıdır (Saks, 2006: 617). Bu çalışma kapsamında “işe 
angaje olma” üzerinde durularak “örgüte angaje olma” konusu kapsam dışı bırakılmıştır.  

3. YÖNTEM 

Bibliyometrik bir yöntemle ele alınan bu çalışma kapsamında, yönetim ve organizasyon alanındaki işe angaje 
olma makalelerinin anahtar sözcüklerinden yola çıkılarak sosyal ağ analizi yapılmıştır. Sosyal ağ analizi ile 
anahtar sözcüklerin ağ haritası görselleştirilmiştir. Makale taraması esnasında Google Scholar, Marmara 
Üniversitesi ve Ulakbim veritabanı kullanılmıştır. “Job/work/employee engagement” kavramlarının 
Türkçe’ye birçok farklı sözcükle çevrilmiş olması sebebiyle makaleler “job/work/employee engagement” 
anahtar sözcükleriyle aranmıştır. Makalelerin Özet bölümünün altında yer alan “İngilizce Anahtar Sözcükler” 
(Keywords) kısmında bu üç anahtar sözcükten her hangi birine yer veren yerel makaleler kayıt altına 
alınmıştır. Sonrasında eğitim alanına ilişkin dergilerde yayınlanan makalelerin de kayıt altına alındığı tespit 
edilerek bu makaleler elenmiş ve sadece yönetim ve organizasyon alanındaki doksan yedi adet makale 
değerlendirmeye alınmıştır.   

Bibliyometrik yöntem, matematiksel ve istatiksel yöntemlerin kitap, dergi ve makale gibi yazılı iletişim 
araçları üzerine uygulanmasıdır. Bibliyometrik yöntem ile yazında yer alan makaleler incelenerek makaleler 
arasındaki ilişkiler sayısal olarak analiz edilebilmekte, ilgili yazın ile ilgili genel bir çıkarım yapılabilmekte, 
yazının zaman içinde nasıl bir gelişim gösterdiği veya bu yazına ilişkin eğilimin ne yönde geliştiği tespit 
edilebilmektedir (Broadus, 1987: 373-374).  

Sosyal ağ analizi, bibliyometrik çalışmalarda son yıllarda kullanılmaya başlanan bir yöntemdir. 2008 yılından 
itibaren yerel yazında da kullanılmaya başlandığı gözlemlenmektedir (Sayğan Tunçay vd., 2015; Turgut ve 
Beğenirbaş 2016). Sosyal ağ analizi sosyal ağların incelenmesini ve analiz edilmesini sağlayan bir analiz 
yönetimidir. Sosyal ağlar, birbiriyle etkileşim içinde bulunan birimlerin veya aktörlerin ilişkilerini ve 
aralarındaki bağları gösteren yapılardır (Wasserman ve Faust, 1994: 4-7). Bu çalışma kapsamında birimler 
anahtar sözcüklerdir. Anahtar sözcükler arasındaki ilişkiler ve bağlar ortaya çıkarılmaya ve görsel hale 
getirilmeye çalışılmaktadır. Bu ilişkileri ortaya çıkarmaya yönelik olarak sosyal ağ analizinde kullanılan belirli 
ölçütler vardır. Bu ölçütlerden biri olan merkezilik (centrality) analizde kullanılan temel ölçütlerdendir. 
Çalışmalarda merkezilik ölçütleri derece (degree) ve arasındalık (betweenness) merkeziliği olmak üzere iki 
farklı şekilde kullanılabilmektedir. Derece merkeziliği ile ağdaki aktörlerin diğer aktörlerle olan bağlantı 
sayılarının toplamı hesaplanmaktadır. Bağlantı sayısı yüksek olan yani derece merkeziliği yüksek olan 
aktörler ağda en merkezi konumda bulunmaktadır (Wasserman ve Faust, 1994: 178). Çalışma kapsamında ele 
alınacak olursa derece merkeziliği yüksek olan anahtar sözcüklerin diğer anahtar sözcüklerle bağ sayısı fazla 
olmakta ve ağ haritasında merkezi konumda bulunmaktadırlar. Örneğin “A” anahtar sözcüğünün derece 
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merkeziliğinin yüksek olması “A” anahtar sözcüğünün çoğu çalışmada birçok farklı anahtar sözcükle birlikte 
ele alındığı anlamını taşımaktadır.  

Arasındalık merkeziliği ise bir aktörün birbiriyle bağlantısı olmayan iki aktör arasında bulunma derecesini 
göstermektedir. Arasındalık merkeziliği yüksek olan bir aktör birbiriyle bağlantısı olmayan iki aktör arasında 
bulunarak bağlantıyı sağlamakta ve aracılık yapmaktadır (Wasserman ve Faust, 1994:188). Çalışma 
kapsamında ele alınacak olursa “B” anahtar sözcüğünün arasındalık merkeziliğinin yüksek olması, ağ 
haritasında “B” anahtar sözcüğünün birbirleriyle ilişkisi olmayan çok sayıda anahtar sözcüğün arasında yer 
aldığı ve bu anahtar sözcükler arasında köprü görevi üstlendiği anlamına gelmektedir.  

Çalışma kapsamında işe angaje olma ile ilişkili 97 makalenin anahtar sözcükleri sosyal ağ analizine tabi 
tutulmuş ve bu anahtar sözcüklerin oluşturduğu ağ haritası ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, 
sosyal ağ analiz programı olan UCINET 6’dan yararlanılmıştır. Makalelerden elde edilen 140 adet anahtar 
sözcük UCINET 6 programında 140 x140’lik matrise dikey ve yatay olarak girilmiştir. Bazı makalelerde aynı 
kavram için farklı ifadelerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Aynı anlama gelen bu ifadelerin matriste ayrı ayrı 
yer almaması için bu ifadeler veri matrisine tek bir anahtar sözcük olarak girilmiştir. Çalışma kapsamında 
sağlık sektörünü temsil etmesi dolayısıyla “sağlık sektörü, sağlık hizmetleri, hekim, hemşire, hastane, sağlık 
çalışanları ve sağlık” anahtar sözcükleri “sağlık sektörü”, bankacılık sektörünü temsil etmesi dolayısıyla 
“bankacılık sektörü, banka çalışanları ve banka” anahtar sözcükleri “bankacılık sektörü”, turizm sektörünü 
temsil etmesi dolayısıyla “turizm, turizm sektörü, konaklama işletmeleri, tur rehberleri, otel endüstrisi ve otel” 
anahtar sözcükleri turizm sektörü olarak veri matrisine işlenmiştir.  

“Organizational engagement” anahtar sözcüğünün yerine kullanılan Türkçe çeviri sözcükler olan “kuruma 
adanmışlık, örgüte tutkunluk, ve örgüte cezbolma” anahtar sözcükleri matrise “örgüte angaje olma”, “job, 
work ve employee engagement” kelimelerinin yerine kullanılan Türkçe çeviri sözcükler olan “işe angaje olma, 
işle bütünleşme, işe bağlılık, işe cezbolma, işe gömülmüşlük, işe adanma, tutkunluk, işe adanmışlık boyutları, 
işe tutkunluk, dinçlik, adanmışlık, yoğunlaşma, çalışanın işe tutulması, angaje olma, işe gönülden adanma, 
işe adanmışlık, çalışmaya tutkunluk, bağlılık, işe tutulma, işe sarılma ve işe bağlanma” anahtar sözcükleri 
matrise “işe angaje olma” olarak kodlanmıştır.  

“Performans, iş performansı, bireysel performans ve işgören performansı” anahtar sözcükleri “iş 
performansı”, “İK uygulamaları, insan kaynakları ve İK yönetimi uygulamaları” anahtar sözcükleri “İK 
uygulamaları”, “iş etiği, ahlak, etik, etik ikilem, çalışma ahlakı ve ahlaki sıkıntı” anahtar sözcükleri “iş etiği”, 
“örgütsel destek, algılanan örgütsel destek ve örgütsel destek algısı” anahtar sözcükleri örgütsel destek, 
“örgütsel adalet, örgütsel adalet algısı ve dağıtımsal adalet” anahtar sözcükleri örgütsel adalet, “örgütsel 
vatandaşlık davranışı ve örgütsel vatandaşlık” örgütsel vatandaşlık olarak kodlanmıştır. “Tükenmişlik, 
duygusal tükenmişlik ve tükenmişlik sendromu” anahtar sözcükleri “tükenmişlik”, “beş faktör kişilik ve 
kişilik” anahtar sözcükleri “kişilik”, “algılanan stres ve stres” anahtar sözcükleri “stres”, “işe angaje olma 
ölçeği, UWES 9, UWES 3, UWES 6, işe tutulma ölçeği, Utrecht işe angaje olma ölçeği ve ultra kısa işe angaje 
olma ölçeği” anahtar sözcükleri “işe angaje olma ölçeği” olarak kodlanmıştır. “Yapı geçerliliği, yakınsak 
geçerlilik, ıraksak geçerlilik ve geçerlilik” anahtar sözcükleri “geçerlilik analizi”, “güvenilirlik ve güvenilirlik 
analizi” anahtar sözcükleri “güvenilirlik analizi”, “iş yaşamında mutluluk ve mutluluk” anahtar sözcükleri 
“mutluluk”, “dönüşümcü liderlik ve dönüşümsel liderlik” anahtar sözcükleri “dönüşümcü liderlik”, “yönetici 
desteği ve algılanan yönetici desteği” anahtar sözcükleri “yönetici desteği” olarak kodlanmıştır.  

“İş aile iş çatışması ve iş aile çatışması” anahtar sözcükleri “iş aile çatışması”, “yaşam kalitesi ve iş yaşam 
kalitesi” anahtar sözcükleri “iş yaşam kalitesi”, “örgütsel sinizm ve sinizm” anahtar sözcükleri “örgütsel 
sinizm”, “kişi iş uyumu ve birey örgüt uyumu” anahtar sözcükleri birey örgüt uyumu ve “iş zanaatkarlığı ve 
zanaatkar” anahtar sözcükleri “zanaatkar” olarak veri matrisine işlenmiştir. “Pozitif örgütsel davranış ve 
pozitif örgütsel davanmış değişkenleri” anahtar sözcükleri “pozitif örgütsel davranış”, “öznel iyi oluş ve öznel 
iyi olma” anahtar sözcükleri “öznel iyi oluş”, “yenilikçilik ve inovasyon” anahtar sözcükleri “yenilikçilik”, 
“algılanan örgütsel destek ve örgütsel destek” anahtar sözcükleri “örgütsel destek”, “aracılık etkisi ve aracılık 
rolü” anahtar sözcükleri “aracılık etkisi”, “proaktif çalışma davranışı ve proaktif davanış” anahtar sözcükleri 
“proaktif davranış”, “işin özellikleri ve iş özellikleri” anahtar sözcükleri “iş özellikleri” olarak kodlanmıştır. 
Yapısal ve psikolojik güçlendirme kavramları güçlendirmenin iki türü olması sebebiyle “yapısal güçlendirme, 
psikolojik güçlendirme ve güçlendirme” anahtar sözcükleri de “güçlendirme” olarak veri matrisine 
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işlenmiştir. “Genel öz yeterlilik ve öz yeterlilik” yerine “özyeterlilik”, “örgütle özdeşleşme ve örgütsel 
özdeşleşme” yerine “örgütsel özdeşleşme” ve “örgüte bağlılık, örgütsel bağlılık” yerine “örgütsel bağlılık” 
anahtar sözcükleri kodlanmıştır. Aynı makale içerisinde kullanılan “Kültür ve örgüt kültürü” anahtar 
kelimeleri yerine “örgüt kültürü” ve “karizma ve liderlik karizması” yerine ise “liderlik karizması” veri 
matrisine işlenmiştir. Anahtar sözcükler arasındaki bağlantılar, anahtar sözcüklerin aynı makalede birlikte yer 
alıp almamalarına göre kodlanmıştır. Örneğin aynı makalede “örgüt kültürü” ve “işe angaje olma” anahtar 
sözcükleri birlikte kullanıldığında, veri matrisinde iki anahtar sözcüğün kesiştiği bölgeler “1” olarak 
kodlanmıştır. Aynı makalede birlikte kullanılmayan anahtar sözcüklerin kesişim bölgesi ise “0” olarak 
kodlanmıştır. Örneğin çalışma kapsamında ele alınan 97 makalede “örgütsel bağlılık” ve “babacan liderlik” 
anahtar sözcüklerinin birlikte ele alınmadığı tespit edilerek veri matrisine iki anahtar sözcüğün kesişim 
bölgelerine “0” kodlanmıştır. Kodlama öncelikle bir excel tablosuna yapılmış olup sonrasında UCINET 6 
programında kullanılmıştır. Bu program vasıtasıyla görsel ağ haritası çıkarılmıştır.  

4. BULGULAR  

Çalışmada “job/ employee/ work engagement” anahtar sözcükleri taratılarak yönetim ve organizasyon 
alanında 10.06.2020 tarihine kadar yayınlanmış olan 97 adet yerel makaleye ulaşılmıştır. Ulaşılan makaleler, 
yayınlandıkları “yıllar” itibariyle sınıflandırılmış olup ulaşılan bulgular aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Makalelerin Yayınlandıkları “Yıllar” İtibariyle Tasnifi 

Yıllar  Makale Sayısı 
2011 2 
2013 3 
2014 3 
2015 6 
2016 6 
2017 12 
2018 20 
2019 40 
10.06.2020 itibariyle 2020 5 
Toplam 97 

Tablo 1’de elde edilen bulgulardan yol çıkılarak yerel yazında işe angaje olmaya ilişkin çalışmaların 2011 yılı 
itibariyle başladığı söylenebilir. 2011 yılında iki makalede ele alınan işe angaje olma kavramının yıllar 
ilerledikçe daha çok çalışmada ele alındığı gözlemlenmektedir. 2009- 2016 yılları arasında yayınlamış makale 
sayıları incelendiğinde yıllar itibariyle makale sayısındaki artışın yavaş olduğu görülmektedir. 2017 yılından 
sonra ise bu artışın daha yoğun yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu bulgudan yola çıkılarak 2017 yılından sonra 
konuya ilişkin ilginin arttığı söylenebilmektedir. Konuyu olan ilginin en yoğun yaşandığı yıl ise 2019’dur. En 
fazla sayıda makale 2019 yılında yayınlamıştır.   

Çalışma kapsamında, ulaşılan doksan yedi makalede “work/ job /employee engagement” kavramları yerine 
hangi çeviri sözcüklerin kullanıldığı araştırılmıştır. Bu amaçla makalelerde yer alan İngilizce anahtar 
sözcükler (Keywords) ile Türkçe anahtar sözcükler karşılaştırılmış ve “work/ job /employee engagement” 
anahtar sözcükleri yerine kullanılan Türkçe çeviri sözcükler kayıt altına alınmıştır. Aşağıda yer alan tablo 2’de 
çeviri sözcükler, bu sözcüklerin anahtar sözcük olarak geçtiği makaleler ve makale sayıları gösterilmektedir.  
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Tablo 2: “Work/ job /employee engagement” Anahtar Sözcükleri Yerine Kullanılan Türkçe Çeviri Sözcükler 

"Work/ Job/ 
Employee 
Engagement" 
Yerine 
Kullanılan 
Türkçe Çeviri 
Sözcükler 

İlgili Kaynaklar Makale 
Sayısı 

Çalışmaya 
Tutkunluk 

Acaray, 2019a, 2019b; Arıkan ve Çankır, 2019; Başaran, 2017; Bekmezci ve 
Yıldız, 2019; Boz, 2019; Çalışkan, 2014; Çankır ve  Şahin, 2018; Çankır, 2016; 
Örücü ve  Hatipoğlu, 2018; Özer Topaloğlu vd., 2019; Öztürk Anabal ve 
Arıkan, 2019; Polat vd., 2018; Şahin ve Çankır, 2018, 2019; Şahin vd.,2018; 
Turgut, 2013, 2011; Zor ve Özsoy, 2019. 

19 

İşe Tutkunluk Aşçı ve Taşçıoğlu Baysal, 2019; Atilla ve Yıldırım 2019; Başoda, 2017; Bektaş 
ve Karagöz, 2018; Bolelli, 2019; Dede vd., 2014; Demir Harputoğlu ve 
Dönmez Polat, 2017; Erkal, 2019; Kaplanseren ve Örücü, 2018; Örücü ve 
Uçku, 2019; Özaralli,  2017; Seçkin, 2018; Şen, 2019.  

13 

Çalışanın İşe 
Tutulması 

Asar, 2018. 1 

İşe Tutulma Güler  vd., 2019; Güler ve Ocak, 2019; Güler, 2019; Ocak, 2019.  4 
İşe Adanmışlık Akçakanat  vd., 2019; Akın, 2019; Anafarta  ve Yılmaz, 2019; Aslan, 2020; 

Aybas ve Kosa, 2018; Aydemir ve Endirlik, 2019; Aydemir, 2018; Bağcıoğlu 
ve Kaygın, 2018; Bayram, 2019; Büyükbeşe ve Gökaslan, 2018; Coşkuner ve 
Şentürk, 2017; Erdirençelebi ve Karataş, 2019; Gülen Ertosun vd., 2018; 
İnce, 2016; Işık ve Kama, 2018; Keleş, 2014; Kılıç vd., 2020; Maden Eyiusta, 
2015; Özyilmaz ve Süner, 2015; Özeren vd., 2019; Öztürk Çiftçi, 2019; 
Şahinbaş ve Erigüç, 2019; Turan ve Özdemir, 2019; Ulukök vd., 2017; Uysal 
vd., 2018; Yener, 2019. 

26 

İşe Adanma Baykal, 2019; Bostancı ve Ekiyor, 2015; Gürlek ve Tuna, 2019; Gürlek, 2020; 
Kanten ve Yeşiltaş, 2013; Kayar ve Erdem, 2017, Ülbeği vd., 2018; Yeşil ve 
Mavi, 2018. 

8 

İşe Gönülden 
Adanma 

Uncuoğlu Yolcu ve Çakmak, 2017. 1 

İşle 
Bütünleşme 

Akşit Aşık, 2016; Deniz ve Yıldırım, 2020; Kartal vd., 2015; Öngöre, 2019, 
2013; Vatansever Durmaz, 2019.  

6 

İşe Angaje 
Olma 

Arslan ve Demir, 2017; Bilginoğlu ve Yozgat, 2019; Çelik Ağırman ve 
Naktiyok, 2018; Güzel ve Uyar, 2019; Kodaş, 2018; Özkalp ve Meydan, 
2015.  

6 

İşe 
Gömülmüşlük 

Kanten vd., 2016; Kesen ve Akyüz, 2016.  2 

İşe Cezbolma Eroğluer ve Kahraman, 2019; Esen, 2011; Karagonlar vd., 2015; Kartal, 2017 4 
İşe Bağlılık Gül ve Erol, 2016; İnce ve Bozkurt, 2019; Özgüleş, 2019; Yıldız vd., 2017. 4 
İşe Bağlanma İnce ve Topcu, 2017; Kerse ve Karabey, 2019; Koçak, 2020. 3 
Toplam 

 
97 

Tablo 2 incelendiğinde, alan yazındaki çalışmalarda “work/ job /employee engagement” anahtar sözcüklerinin 
Türkçe’ye çoğunlukla “işe adanmışlık” olarak çevrildiği, “işe adanmışlık” anahtar sözcüğünü takiben ise 
“çalışmaya tutkunluk” ve “işe tutkunluk” çeviri kelimelerinin sıklıkla kullanıldığı gözlemlenmektedir.  “İşe 
gönülden adanma, işe gömülmüşlük, işe cezbolma, işe bağlılık ve işe bağlanma” ise nadiren kullanılan çeviri 
sözcüklerdir. Genellikle yazında “work/ job commitment” kelimelerinin çevirisi olarak kullanılan “işe 
bağlılık/ bağlanma” çeviri sözcüklerinin bazı yazarlar tarafından “work/ job /employee engagement” 
kavramlarının çevirisinde de kullanıldığı gözlemlenmiştir.   
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Çalışma kapsamında sosyal ağ analizi kullanılarak alan yazındaki işe angaje olma makalelerinin anahtar 
sözcüklerinin ağ yapısı ortaya çıkarılmaya amaçlanmıştır. Bu amaçla işe angaje olma ile ilişkili 97 makalenin 
140 anahtar sözcüğü 140x140’lük veri matrisine işlenerek sosyal ağ analizine tabi tutulmuştur. Anahtar 
sözcüklere ilişkin derece ve arasındalık merkeziliği bulguları aşağıda Tablo 3’de yer almaktadır: 

Tablo 3. Yönetim ve Organizasyon Makalelerindeki Anahtar Sözcüklerin Merkezilik Ölçütleri* 

Anahtar Sözcükler Derece Merkeziliği Arasındalık Merkeziliği 
İşe Angaje Olma 136,000 17325.412 
İşten Ayrılma Niyeti 29,000 423.785 
İş Tatmini 19,000 188.409 
İş Performansı 18,000 122.230 
Turizm Sektörü 15,000 73.083 
Duygusal Emek 12,000 40.083 
Aracılık Etkisi 11,000 32.627 
Örgütsel Adalet 10,000 22.456 
Örgütsel Destek 10,000 26.000 
Yönetici Desteği 10,000 26.667 
Pozitif Örgütsel Davranış 9,000 22.167 
Sağlık Sektörü 9,000 22.075 
Pozitif Psikolojik Sermaye 9,000 18.833 
İş- Aile Çatışması 9,000 18.467 
Örgüte Angaje Olma 8,000 15.552 
Örgütsel Özdeşleşme 8,000 12.511 
İnsan Kaynakları Uygulaması 8,000 19.350 
Güçlendirme 8,000 14.333 
Öz Yeterlilik 7,000 13.186 
Örgütsel Sinizm  7,000 8.000 
Pozitif Psikoloji 6,000 6.333 
Stres 6,000 3.056 
Mutluluk 6,000 6.000 
Liderlik Karizması 6,000 6.000 
Örgütsel Vatandaşlık 6,000 7.167 
Geçerlik Analizi 6,000 171.303 
Güvenilirlik Analizi 6,000 171.303 
İş Yükü 6,000 5.333 
Birey- Örgüt Uyumu 6,000 7.667 
Bankacılık Sektörü 6,000 5.758 

*Tablonun çok uzun olmaması amacıyla derece merkeziliği 6,000’dan küçük olan anahtar sözcükler tabloya 
dahil edilmemiştir.  

Tablo 3 incelendiğinde, en yüksek derece merkeziliği ve arasındalık merkeziliğine sahip kavramın “işe angaje 
olma” olduğu gözlemlenmektedir.  “İşe angaje olma” anahtar sözcüğünü takiben sırasıyla “işten ayrılma 
niyeti”, “iş tatmini”, “iş performansı” ve “turizm sektörü” anahtar sözcükleri en yüksek derece merkeziliğine 
sahiptir. Bu anahtar sözcükler en yüksek bağlantı sayısına sahip yani ağda en çok odaklanılan ve çok sayıda 
makalede ele alınan kavramlardır. “İşe angaje olma”, “işten ayrılma niyeti”, “iş tatmini”, “geçerlik analizi”, 
“güvenilirlik analizi” ve “iş performansı” kavramlarının ise yüksek arasındalık merkeziliğine sahip olduğu 
gözlemlenmektedir. Arasındalık merkeziliği yüksek olan kavramlar birbirleriyle ilişkisi olmayan kavramları 
köprü görevi görerek birbirleriyle ilişkilendirmektedir. “Geçerlik analizi” ve “güvenilirlik analizi” anahtar 
sözcüklerinin arasındalık merkezilik değerlerinin derece merkeziliği değerlerine kıyasla oldukça yüksek 
olduğu gözlemlenmektedir.  Geçerlik ve güvenilirlik analizleri anahtar sözcüklerinin makalelerde sıklıkla 
kullanılmamalarına rağmen bu kavramların birbirleriyle ilişkili olmayan kavramları yüksek bir oranda bir 
araya getirdiği söylenebilmektedir.  
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Alan yazında yer alan işe angaje olma makalelerinin oluşturduğu ağ haritası Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 1: Yerel Yazındaki “İşe Angaje Olma” Makalelerinin Ağ Haritası 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bibliyometrik bir araştırma niteliği taşıyan bu çalışmada, yönetim ve organizasyon alanındaki 97 adet işe 
angaje olma makalesi ele alınmış ve yerel yazına ilişkin genel bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır.  

Uluslararası yazında, 1990 yılında Kahn’ın çalışmasında işe angaje olma kavramının ortaya atılmasıyla birlikte 
işe angaje olmaya ilişkin araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Yerel yazında ise angaje olmaya ilişkin ilk 
çalışma 2009 (Ardıç ve Polatcı, 2009) yılında yapılmış olup, işe angaje olmaya ilişkin ilk çalışma 2011 (Turgut, 
2011) yılında yapılmıştır. Yerel yazında işe angaje olmaya ilişkin ilk çalışmanın Kahn’ın çalışmasından 
yaklaşık 21 yıl sonra yapılması işe angaje olma olgusunun yerel yazına geç girdiğini göstermektedir. Yerel 
yazında yıllar itibariyle yapılan çalışmalar karşılaştırıldığında ise işe angaje olmaya ilişkin çalışmaların 2017 
yılından sonra artış gösterdiği ve en fazla sayıda çalışmanın 2019 yılında yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu 
kapsamda yerel yazında konuya olan ilginin son yıllarda arttığı ve yerel yazının uluslararası yazından daha 
yavaş bir ilerleme gösterdiği söylenebilmektedir. Ayrıca, işe angaje olma olgusunun, uluslararası yazında 
yaklaşık 21 yıldır çalışılmasına rağmen hala araştırmacılar tarafından sıklıkla incelendiği ve birçok farklı 
kavramla birlikte ele alınarak çalışılmaya devam edildiği gözlemlenmektedir. Yerel yazında ise son yıllarda 
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popülerlik kazanan olguya olan ilginin devam edeceği ve hem yerel yazında hem de yabancı yazında olgu 
üzerinde ilerleyen yıllarda da araştırma yapılacağı tahmin edilmektedir. 

Uluslararası yazında “work/job/employee engagemet” olarak kullanılan ve bu makale kapsamında da işe 
angaje olma olarak ele alınan kavramın Türkçe’ye birçok çeviri sözcükle geçtiği söylenebilmektedir. Ancak 
makalelerde yoğun olarak “işe adanmışlık” çeviri sözcüğünün kullanıldığı gözlemlenmektedir. Makalelerde 
“işe adanmışlık” dışında 12 çeviri sözcüğün daha kullanılmasının yerel yazında bir anlam karmaşasına sebep 
olabileceği tahmin edilmektedir. Çoğunlukla “work/ job commitment” sözcüklerinin çevirisi olarak kullanılan 
“işe bağlılık ve işe bağlanma” sözcüklerinin aynı zamanda “work/job/employee engagemet” kelimelerinin 
çevirisi için kullanılması bu düşünceyi destekler niteliktedir.  

Çalışma kapsamında, makalelerin anahtar sözcüklerden yola çıkılarak sosyal ağ analizi yapılmıştır. Sosyal ağ 
analizi ile elde edilen bulgular neticesinde ise en yüksek derece merkeziliği olan kavram “işe angaje olma” 
olgusudur. Bu çalışma kapsamında işe angaje olma makalelerine odaklanılmış olması ve her çalışmada işe 
angaje olma anahtar sözcüğünün aranması nedeniyle bu bulgu beklenen bir bulgudur. “İşe angaje olma” 
olgusundan sonra “işten ayrılma niyeti”, “iş tatmini”, “iş performansı” ve “turizm sektörü” olgularının derece 
merkeziliklerinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. İşe angaje olma kavramı sıklıkla “işten ayrılma niyeti”, “iş 
tatmini” ve “iş performansı” ile birlikte çalışılmıştır. Yabancı yazın incelendiğinde de “işten ayrılma niyeti”, 
“iş tatmini” ve “iş performansı” kavramlarının sıklıkla “işe angaje olma” ile birlikte ele alındığı 
gözlemlenmiştir. Ayrıca, çalışmaların çoğunlukla turizm sektörü çalışanlarına odaklandığı 
söylenebilmektedir. Yazına göre, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok işletme için işe angaje olma olgusu 
önemli bir konu olarak görülmektedir. Çalışanların işe angaje olmaları işletmelerin rekabette öne 
geçmelerinde önemli bir rol oynamakta ve işe angaje olan çalışanlar işletmelere birçok açıdan fayda 
sağlamaktadır. Bu kapsamda yerel yazında işe angaje olma olgusuna ilişkin çalışmaların çoğunlukla turizm 
sektörü çalışanları üzerine yapıldığının tespit edilmesi ilgi çekici bir bulgudur. 

Uluslararası yazın incelendiğinde, Maslach ve Leiter (2008)’in çalışmalarında işe angaje olma kavramını 
tükenmişliğin zıttı olarak tanımlamalarından ötürü çok sayıda çalışmanın işe angaje olma ile tükenmişlik 
olgularını birlikte ele aldığı gözlemlenmektedir. Yerel yazın incelendiğinde ise kısıtlı sayıda çalışmanın (Güzel 
ve Uyar, 2019; Çalışkan, 2014; Yeşil ve Mavi, 2018) bu iki kavram arasındaki ilişkiyi ele aldığı gözlemlenmiştir. 
Bu kapsamda yerel yazında işe angaje olma makalelerinin tükenmişlik üzerine odaklanmadığı 
söylenebilmektedir.  

Yabancı yazın incelendiğinde “işe angaje olma” olgusunun “iş becerikliliği (job crafting)” (Bakker vd., 2012; 
Lu vd., 2014; Demerouti vd., 2015; Shin vd., 2020) ve “psikolojik sözleşme” (Rayton ve Yalabik, 2014; Bal vd., 
2013; Parzefall ve Hakanen 2010) olguları ile birlikte sıklıkla ele alındığı gözlemlenmektedir. Yerel yazında ise 
“iş becerikliliği” ile “işe angaje olma” olgularını birlikte ele alan herhangi bir çalışmaya rastlanmamış ve 
“psikolojik sözleşme” ve “işe angaje olma” ilişkisini inceleyen ise sadece bir çalışmaya (Başaran, 2017) 
rastlanmıştır. Yabancı yazında “iş becerikliliği” ve “psikolojik sözleşme” kavramlarının “işe angaje olma” 
olgusu ile sıklıkla ele alınmalarına rağmen yerel yazında bu kavramların aynı ilgiyi görmemesi dikkat 
çekmektedir. Ayrıca yabancı yazında son yıllarda “işe angaje olma”  kavramının  “işin anlamlılığı (work 
meaningfulness)” (Afsar vd., 2020; Han vd., 2020; Oprea vd., 2020) ve “kurumsal sosyal sorumluluk” 
(Chaudhary, 2019; Gupta, 2015; Godkin 2014) kavramları ile birlikte çalışılmaya başlandığı 
gözlemlenmektedir Yerel yazında ise “işin anlamlılığı” ile “işe angaje olma” kavramlarını birlikte ele alan bir 
çalışmaya (Seçkin, 2018) rastlanmış ve “kurumsal sosyal sorumluluk” ile “işe angaje olma” kavramlarını 
birlikte ele alan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. İlerleyen yıllarda hem yerel hem de yabancı yazında 
bu olguların “işe angaje olma” olgusuyla ilişkisini inceleyen daha çok çalışmanın olacağı tahmin edilmektedir.  

Sosyal ağ analizi ile elde edilen diğer bulgular arasındalık merkeziliğine ilişkin bulgulardır. Çalışma 
kapsamında en yüksek arasındalık merkeziliğine sahip olgu “işe angaje olma” olgusudur. Yani birbirleriyle 
ilişkisi olmayan kavramların arasında köprü görevi görmektedir. İşe angaje olma olgusu ele alınan her 
makalede geçtiği için arasındalık merkeziliğinin en yüksek olması şaşırtıcı değildir. İşe angaje olma olgusunu 
takiben “işten ayrılma niyeti”, “iş tatmini”, “geçerlik analizi”, “güvenilirlik analizi” ve “iş performansı” 
kavramlarının yüksek arasındalık merkeziliğine sahip olduğu gözlemlenmektedir. Bu bulgudan yola 
çıkılarak, bu olguların farklı makalelerde birçok farklı ve birbirleriyle ilişkisi olmayan olgularla birlikte ele 
alındığı söylenebilmektedir. Yani bu olgular hep aynı olgularla birlikte ele alınarak çalışılmamıştır. Örneğin 
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iş tatmini olgusu örgütsel adalet, özdeşleşme, işten ayrılma niyeti, örgüt kültürü, güçlendirme gibi 
birbirleriyle ilgisi olmayan farklı olgularla birlikte ele alınmıştır. Olguların araştırmacılar tarafından farklı 
olgularla ele alınarak çalışılması alan yazının zenginleşmesine yol açmaktadır. Bu kapsamda yerel işe angaje 
olma makalelerinde, arasındalık merkeziliği yüksek olan olgulara rastlanmış olması alanın gelişimi açısından 
önemli bulunmaktadır. Aynı olguların sürekli olarak birbirleriyle çalışılmadığını gösteren bu bulgu alan 
yazında yeni bulguların ortaya çıkışına sebep olabilmektedir.   

Bu çalışma, son yıllarda yoğun ilgi gören işe angaje olma olgusunun hangi konularla yoğun bir şekilde 
ilişkilendirildiğini veya ilişkilendirilmediğini göstermesi açısından bu konuda çalışmak isteyen 
araştırmacılara yol gösterici niteliktedir. Bu çalışma vasıtasıyla araştırmacılar üzerinde çok odaklanılmayan 
konular üzerine odaklanarak özgün araştırma soruları oluşturabilir ve alan yazına katkı sağlayabilirler. Ayrıca 
bu çalışma vasıtasıyla işe angaje olma kavramının hangi kavramlarla ilişkilendirildiğinin ortaya çıkması 
işletmeler açısından da önem taşıyabilmektedir. İşe angaje olan bireyleri işe almak veya çalıştırmak isteyen 
insan kaynakları müdürleri veya yöneticiler yerel yazındaki birçok makaleyi araştırmak yerine bibliyometrik 
nitelikteki bu çalışma ile bütünsel bir şekilde işe angaje olmanın hangi kavramlarla ilişkilendirildiğini görebilir 
ve çalışanlarının işe angaje olmalarını arttıracak araçlar bulabilirler.  
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Purpose - This study aimed to interpret the differences stemming from the effect of demographic 
variables by analysing the relationship between conscious awareness, consumer uniqueness, and 
consumer ethnocentrism. 

Design/methodology/approach – A survey has been carried across Turkey on consumers over 18 to 
determine this relationship. The data obtained were interpreted through the SPSS package program. 
In the first part of the study, a literature review was conveyed to explain conscious awareness, 
consumer uniqueness, and consumer ethnocentrism concepts. In the second part, conscious awareness 
and the relationship between consumer uniqueness and consumer ethnocentrism are described. Thus, 
regression, t-test and ANOVA analysis were conducted. 

Findings - According to the analysis results, organizational consumer uniqueness positively affects 
consumer ethnocentrism. Besides, differences have been achieved between demographic variables 
and conscious awareness, consumer uniqueness, and consumer ethnocentrism. 

Discussion - The effects of consumer uniqueness, ethnocentrism and similar phenomena on 
consumption and purchasing habits are essential for marketing companies. In the analysis conducted 
in this context, it was revealed that there is a positive relationship between consumer uniqueness and 
consumer ethnocentrism, while no significant relationship was found between the conscious 
awareness perceptions of consumers and consumer ethnocentrism. In addition, the study is thought 
to contribute to both the literature and the sectoral field due to the limited number of studies on the 
concept of consumer uniqueness in the literature and the analysis results. 

1. Introduction

Nowadays, increasingly competitive environment, globalization, and technological developments have led to 
several understanding changes in the marketing approach. Due to these changes, consumer importance has 
increased even more for producers. Consumer behaviour and the factors affecting consumer behaviour have 
gained significance for marketers. The new era marketing approach is based on consumer satisfaction by 
shifting the focus from the producer to the consumer. Thus, it is essential for marketers to determine consumer 
needs and to create suitable strategies. By changing and individualizing consumer behaviour, businesses have 
gone so far as to develop one-person markets with one-to-one marketing strategies. There have been many 
studies in the marketing literature concerning the factors affecting consumer behaviour and consumer needs. 
However, these studies are not sufficient to fully describe the endless human needs. 

Among the policies adopted in many countries to overcome economic crises, there is a wide range of practices 
to increase consumption expenditures. These campaigns, which are carried out to stimulate domestic demand, 
also aim to consume domestic goods and support the domestic industry. However, ethnocentrism should not 
be seen only as an attitude towards foreign goods and services. Because while some people's ethnocentric 
tendencies are extremely strong, they can buy foreign products to meet their basic needs. There are individual 
differences in the way people view local practices according to their characteristics such as cultural openness, 
conservatism and ethnocentrism. 

Awareness is when individuals evaluate their experiences instantly and judge their feelings, thoughts and 
knowledge as a result of this evaluation, positively or negatively, without adding comments. This thinking 
system forms the basis of conscious awareness. Individuals alert to what is happening around them are also 
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quite successful in their daily lives and managing to find solutions to the challenges they encounter logically 
and appropriately. Thereby, it is seen as a sign that they can make accurate decisions in their consumption 
habits and purchasing preferences. 

Conscious awareness is a state that can be promoted regardless of individuals' mental state or demographic 
characteristics. It is an almost universal tool to increase the satisfaction and welfare of individuals (Dutt and 
Ninov, 2016: 85). Individuals with high conscious awareness are peaceful, happy and alert to what is 
happening around them. The individual knows how to define and evaluate the feelings and thoughts within 
(Kabat-Zinn and Hanh, 2009: 44). In studies on this subject, individuals with high conscious awareness use 
compatible coping strategies at a higher level (Weinstein et al., 2009), conscious awareness provides significant 
improvement in many areas that increase the quality of life of the individual (Flugel-Colle et al., 2009) 
correlates positively with well-being (Falkenström, 2010), conscious awareness is a predictor of positive 
emotional states (Brown and Ryan, 2003) are obtained. Based on the self-determination theory, it is possible to 
say that they successfully focused their consciously aware high attention on current events and experiences, 
thus successfully performing self-changing behaviours. 

There are many studies in which consumers' attitudes towards foreign products are associated with their 
demographic characteristics, and interesting differences are striking among them. For example, Javalgi et al. 
(2005) stated that young consumers tend to consume domestic goods, while Schooler (1971) and Upadhyay 
and Singh (2006) found the opposite, that is, older consumers tend to consume domestic goods in another 
study. Although studies show different results according to different regions, they generally reveal that 
variables such as social class, education, income, travel frequency abroad, and the frequency of purchasing 
show inversely proportional changes with consumer ethnocentrism. However, with increasing age, the feeling 
of ethnocentrism increases and female consumers show a more ethnocentric profile (Shimp and Sharma,1987; 
Han, 1990; Mohammed et al. ,2000; Küçükemiroğlu, 1999; Wang, 1978; Good and Huddleston, 1995). 
Accordingly, older, low-income, low-education female consumers can be expected to be in the most 
ethnocentric group. According to Demir and Tansuhaj (2011), young people who are more influenced by mass 
communication and media are more likely to the attraction of global brands. 

In other studies, consumer ethnocentrism is predicted to be in close relationship (Kaynak and Kara, 2002), 
culture, openness to change, conservatism, patriotism, nationalism, collectivism (Javalgi et al., 2005), sense of 
social acceptance (Conrad et al. , 1997), helping model (Granzin and Painter, 2001), tendency to prefer local 
products, product categories (Balabanis and Diamantopoulos, 2004), political events (Julie and Albaum, 2002), 
economic development levels of countries (Reardon et al. ., 2005), and demographic characteristics (Good and 
Huddleston, 1995). The measurement of consumer ethnocentrism levels of countries and their comparison are 
some of the studies conducted in the studies. 

According to the sample groups in the studies focusing on ethnocentrism, it has been determined that Turkish 
consumers generally tend to moderate consumer ethnocentrism (Armağan and Gürsoy, 2011; İşler, 2013; Asil 
and Kaya, 2013; Uyar and Dursun, 2015; Toksarı and Senir, 2015; Tuncer and Gökşen , 2016). In this respect, it 
can be mentioned that the ethnocentric tendencies of Turkish consumers can be an effective variable in 
perception and preference of brands in terms of domestic and foreign origin characteristics. Ethnocentrism is 
mostly associated with purchasing decision styles and brand preference in Turkish sources, so the study 
conducted reveals the effect of conscious awareness and consumer uniqueness variables on ethnocentrism, 
and a different perspective has been developed sectorally. 

Although the concept of ethnocentrism is new in international marketing literature, it is essential since it helps 
the consumer to comprehend the preference between domestic and foreign brands. It is possible to develop 
new perspectives on consumers' understanding of production and marketing by researching ethnocentrism 
and individual values.  

With this research, new information that should be taken into consideration for managers and practitioners 
working in the field of marketing has been reached. Undoubtedly, the first requirement for businesses to enter 
a new market is to know and define the consumer. It is of great importance to collect "prior information" in 
determining the targets of the business for these markets. Part of this preliminary information is the 
ethnocentric attitudes of consumers and guiding factors for businesses that will operate in markets.Examining 
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these effects before production and marketing allow determination of product targets that will fully meet the 
demands and needs of consumers and enable companies to gain an advantage over their competitors.It has 
been concluded that there are quite a few studies examining consumer uniqueness and conscious awareness 
in the literature reviews, existing studies often focus on consumer ethnocentrism, and no research has been 
conducted to determine the relationship between conscious awareness, consumer uniqueness, and consumer 
ethnocentrism. For these reasons, this study has been carried out. Our research sample was created from 
consumers over the age of 18 in our country, and the relationship between the conscious awareness of 
consumers and consumer uniqueness with consumer ethnocentrism was explained with the survey method. 

The primary purpose of this research is  to investigate the relationship between conscious awareness, 
consumer uniqueness, and consumer ethnocentrism, interpreting the differences that arise with the effect of 
demographic variables. The study consists of two parts. The first part consists of the theoretical background 
and literature review related to the research. The second part covers the research methodology and findings. 

2. Conceptual Framework  

Conscious Awareness: 

Conscious Awareness is the art of living consciously by simply not judging, accepting, and focusing only on 
what is happening presently (Kabat-Zinn 2003; Brown and Ryan, 2003: Özyeşil et al. 2011; Yıkılmaz and Demir 
2015; Lan et al. 2018).Conscious awareness allows the individual to analyse better both the events around him 
and the reasons for his reactions to these events. The thinking technique that covers this approach makes it 
easier to solve problems when confronted with a dilemma and increases creativity (Steele, 2008: 14). Siegel 
(2009) defined conscious awareness as moving life away from automaticity, being sensitive to what occurs in 
daily life and viewing from a different perspective. Brown and Ryan (2003) state that conscious awareness 
includes attention and awareness to all kinds of internal and external experiences happening at the moment. 

Conscious awareness is the preference of an individual to think openly on negative emotions as soon as they 
arise, without trying to change or suppress, avoiding them, without judging oneself (Kirkpatrick, 2005: 12). 
With conscious awareness, individuals can focus and control their negative and disturbing features and 
circumstances while trying to discover and notice their positive aspects (Tırışkan et al. 2015; Crane et al. 2017). 

Studies demonstrate that mindfulness-based interventions cause an average increase in the level of conscious 
awareness disposition (Shapiro et al.2008). Carmody et al. (2008) observed an increase in both trait awareness 
scores and state awareness scores of individuals according to the evaluations done before and after the 
conscious awareness-based stress reduction program. Studies on stress constitute a significant part of the 
studies investigating the effect of mindfulness on physiology (Good et al., 2016: 121). These studies generally 
study the relationship between physiological responses to stress stimuli and the conscious awareness feature 
and the effect of mindful awareness-based training (Küçük, 2019: 42). 

According to the studies conducted, individuals with a high level of conscious awareness practice the 
strategies of coping harmonizingly and overcoming stressful experiences more (Weinstein et al. 2009). It is 
comprehended that mindfulness and well-being (Falkenström, 2010) and psychological adjustment are 
positively correlated (Lykins and Baer, 2009), and conscious awareness predicts self-regulation behaviour and 
positive emotional states (Brown and Ryan, 2003). It reveals that people with high conscious awareness also 
have high cognitive flexibility abilities (Moore and Malinowski, 2009: 179). Hodgins and Knee (2002) state that 
individuals with developed conscious awareness can use their awareness skills before automatically 
responding to feedback from their environment. 

When the subject is considered from businesses sense, businesses that increase the level of conscious 
awareness of their personnel provide a stronger competitive advantage, create a consumer community loyal 
to the brand and offer a meaningful experience to the consumer (Van Gordon et al.2014: 135). Studies have 
shown that as a result of increasing the level of conscious awareness in individuals whose depression, anxiety, 
and mental health have been severely damaged, their health and quality of life improves (Laurie and 
Blandford, 2016: 2). 
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The effect of conscious awareness on emotions is relevant to the degree of reaction and emotion to feel. Studies 
prove that people with high cognitive awareness, who encounter negative stimuli and experience negative 
emotions such as fear and anger, are less affected by these situations (Creswell et al. 2007: 562). 

Conscious awareness causes a decrease, in particular, stress, anxiety and negative emotions (Weinstein et al. 
2009; Shapiro, et al. 2011; Remmers, et al. 2016). Many referring studies show that mindfulness is positively 
associated with performance (Dane and Brummel, 2014; Reb et al. 2014; Shonin, et al. 2014). Allen and Kiburz 
(2012) state that there is a high positive relationship between conscious awareness and work-family balance. 

Consumer Uniqueness: 

The need for uniqueness is gathered in a set of unique needs such as commitment, power and hunger for 
success (Solomon, 2017: 178-179). The desire, strength or intensity of unique consumer products is a goal-
oriented situation that differs among individuals. Individual variances in the power of this desire are due to 
many reasons. Three of these reasons can be listed as "Desire for Status" (Cassidy and Lynn, 1989), 
"Materialism" (Belk, 1985) and "Need for Difference" (Snyder and Fromkin, 1980). The need for uniqueness is 
gathered in a set of unique needs such as commitment, power and hunger for success (Solomon, 2017: 178-
179). 

Consumers' need to be unique is described as the ability to pursue differences compared to others through the 
acquisition, use and disposal of consumer goods to develop and increase self-respect and social image (Tian 
et al., 2001: 52).Consumers get and exhibit products that they perceive as valuable and marginal to feel 
different from other people, and thus may want to emphasize their uniqueness (Tian et al. 2001). 

One alternative to meet people's needs for uniqueness is to acquire and own unique consumer products 
(Brock, 1968; Fromkin, 1970; Snyder and Fromkin, 1980; Snyder, 1992). Studies have suggested that the need 
for uniqueness is an essential source of demand for such products (Lynn, 1991). It has been demonstrated that 
the need for uniqueness of the consumer is mediated by consumer innovativeness and exploratory behaviour 
tendencies (Paşalıoğlu and Cengiz 2019: 43).Rajamma et al., (2010) comparatively analysed the effect of 
uniqueness and ethnocentric needs of consumers on generation Y retail behaviours on American and 
Taiwanese consumers and found that the unique needs of consumers positively affect retail sales behaviours. 

Consumer Ethnocentrism: 

Ethnocentrism is the understanding of keeping formation, culture, belief and lifestyle superior to the lifestyle 
of other societies (Torlak and Özçelik, 2011: 366). 

The concept of "consumer ethnocentrism", which is the dimension of ethnocentrism in consumer behaviour, 
was first adopted by Shimp in 1984. Shimp (1984) described the relationship within ethnocentrism and 
consumers' perceptions and attitudes of this concept as "consumer ethnocentrism". According to consumer 
ethnocentrism, due to the economic and moral reasons, consumers perceive their own country's products 
better quality and find it more appropriate to purchase these products (Shimp, 1984). 

Consumers think that by consuming or purchasing the products of their own countries, they fulfill the duty 
of citizenship and show their loyalty to their country (Rybina et al., 2010: 97). 

Ethnocentric consumers believe that outward purchasing harms the domestic and national economy. 
Although import is inevitable in international trade, for ethnocentric consumers, antipathy towards this trade 
means hostility towards the country (Jimenez and San Martin, 2010: 34-45). 

Consumer Ethnocentrism constitutes purchaser opinion on consuming foreign goods. According to 
ethnocentrism, consumption of imported goods is unacceptable. Imported products are irrelevant for 
consumers with high ethnocentric tendencies. On the other hand, consumers with low ethnocentric tendency 
argue that the convenience offered to them by imported goods is too much and they should be used if they 
have advantages in price or quality when compared to the products of the country (Kaynak and Kara, 
2001).Consumer ethnocentrism has been the subject of many studies since it found its way in the marketing 
literature. Researchers have studied various points, which factors affect this issue and what effects it causes. 
Studies have revealed that consumer ethnocentrism affects consumer behaviour positively or negatively. It is 
possible to consider the effects of consumer ethnocentrism from two aspects. The first is the factors influencing 
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consumer ethnocentrism, and the second is the factors affecting the level of consumers' ethnocentric tendencies 
(Cömert, 2019: 26). 

Although the studies carried provide collected data in various regions, it has been concluded that variables 
such as social class, income, education, and frequency of travel abroad vary inversely with customer 
ethnocentrism. Besides, as the age of the customer increases, the feeling of ethnocentrism increases and female 
customers create a more ethnocentric profile (Yousif, 2019: 65).In various countries, without specifying any 
sector (Good and Huddleston, 1995; Witkowski, 1998; Vida and Fairhurst, 1999; Kwak et al., 2006; Eryiğit and 
Kavak, 2011) and by specifying different sectors (Balabanis and Diamantopoulos, 2004; Yapraklı and Keser , 
2013), it was determined that consumer ethnocentrism is measured intensely. Consumer ethnocentrism is an 
inevitable phenomenon that confronts the developed world. In some studies, it has been observed that the 
consumers of developed countries are in high demand for foreign goods (Papadopoulos et al., 1989; Mohamad 
et al., 2000), while others have found the opposite. For example, Varma (1998), in his study on Indian 
consumers, found that they showed very high demand for foreign goods and listed the reasons for this as the 
search for status symbols, inferiority complex, increase in consumer income, change in expectations and 
cultural openness of consumers to brands. In some cases, product characteristics can influence product 
preferences more strongly than ethnocentrism. Herche (1992) concluded that consumer ethnocentrism will 
have different effects for different product groups. Studies carried out in later years support this result. Uzkurt 
and Özmen (2004) also observed a high ethnocentric trend in Turkish consumers in their study, but found that 
there was no significant difference between high and low ethnocentric consumers in terms of price. Some 
socio-demographic characteristics are also considered to be the precursors of consumer ethnocentrism. In the 
study conducted by Okechuku and Onyemah (1999) with Nigerian consumers, it was revealed that the brands 
originating from developed countries are generally perceived as higher quality especially in luxury products 
(Piron, 2002). Balabanis and Diamantopoulos (2004) revealed that while consumption of domestic goods is 
high in consumption goods in Russia, this tendency is not found in durable consumption goods. Evanschitzky 
et al. (2008) found that there is a strong domestic product trend in the German market, but this trend differs 
according to product groups. These results confirm that the ethnocentrism levels of consumers vary according 
to product groups. 

Evanschitzky et al. (2008) found in their study that there is a strong domestic country orientation in the German 
market. According to Okechuku (1994); consumers first buy products produced in their own country. 
However, if domestic products are not sufficient in terms of various features, then consumers intend to buy 
the products of countries that have good commercial relations with their countries. In another study, it was 
concluded that the patriotism of consumers plays an important role in their preference of domestic products 
over foreign products (Vasellaet al., 2010). According to Roth and Romeo (1992), the factors affecting the 
domestic and foreign product purchasing behaviour of consumers were shown as product class, information 
about the country of origin of the product, patriotism. The higher the consumers' ethnocentric tendency, the 
lower the intention to purchase foreign products and the higher the intention to purchase domestic products 
(Klein et al., 1998; Cutura, 2006; Kavak and Gümüşlüoğlu 2007; Evanschitzky et al., 2008).In a study, the 
intensity of personal values and country of origin influence was higher in Brazilian 29 and under age groups. 
Consequently, young consumers prefer foreign brands and products more than the elderly, and they are more 
open and accepting (Küçükaydın, 2012). In the study conducted to measure the influence of the country of 
origin effect on specific and convenience product groups, it was decided that the country of origin has an 
impact on the purchasing demands of customers for qualified goods. Besides, the country of origin effect could 
not be determined on the convenience product group (Yousif, 2019: 64).Consumers with a high ethnocentric 
tendency do not tolerate using imported goods and perceive the behaviour as a citizenship task for their 
country. According to researches, it is observed that there are more ethnocentric tendencies in developed 
countries. Still, also, the use of foreign products for the consumers of developing countries may be a reason 
for preference since it is a status determiner (Ünal, 2019: 40).  

3. Method 

Research Model   

Basic independent variables of the research are Conscious awareness and Consumer uniqueness The 
dependent variable is consumer ethnocentrism. 
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The research model is shown in Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1: The Research Model 

 

The research hypotheses are as follows; 

H1: Conscious awareness has a statistically significant effect on consumer ethnocentrism. 

H2: Consumer uniqueness has a statistically significant effect on consumer ethnocentrism.  

H3: Gender makes a difference in variables. 

H3a: Gender variable creates a significant difference in conscious awareness. 

H3b: Gender variable creates a significant difference in consumer uniqueness. 

H3c: Gender variable makes a significant difference on consumer ethnocentrism. 

H4: Marital status makes a difference in variables. 

H4a: Marital status variable makes a significant difference in conscious awareness. 

H4b: Marital status variable creates a significant difference in consumer uniqueness. 

H4c: Marital status variable makes a significant difference on consumer ethnocentrism. 

H5: Age makes a difference in variables. 

H5a: Age variable makes a significant difference in conscious awareness. 

H5b: Age variable makes a significant difference in consumer uniqueness. 

H5c: Age variable makes a significant difference on consumer ethnocentrism. 

H6: Education makes a difference in variables. 

H6a: Education variable creates a significant difference in conscious awareness. 

H6b: Education variable makes a significant difference in consumer uniqueness. 

H6c: Education variable makes a significant difference on consumer ethnocentrism. 

H7: Income makes a difference in variables. 

H7a: The income variable creates a significant difference in conscious awareness. 

H7b: The income variable creates a significant difference in consumer uniqueness. 

H7c: The income variable makes a significant difference on the consumer ethnocentrism. 
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Research Objective  

The research aims to reveal the effect of consumers' conscious awareness and consumer uniqueness 
perceptions on consumer ethnocentrism. Besides, it is another goal to define whether demographic variables 
make a significant difference in conscious awareness, consumer uniqueness and consumer ethnocentrism. 

Research Sample and Data Collection Method  

In the study, the convenience sampling method was preferred as the sampling method. The research 
population is composed of consumers aged 18 and over across Turkey. The applied questionnaire was created 
online. From the surveys sent to consumers in different parts of Turkey between 11-24 November 2019, 421 
valid surveys were included in the study. The respondents were informed that the study would be used for a 
scientific purpose, and the volunteers were expected to respond to the questionnaire to obtain the required 
data. 

The Scales Used in the Research  

The first part of the questionnaire includes questions about obtaining demographic information. Consumers 
were questioned on gender, marital status, age, education level, income, marital status and occupation to get 
demographic information. In the second part, there are scales for conscious awareness (15 questions), 
consumer uniqueness (12 questions) and consumer ethnocentrism (17 questions), respectively. The scales used 
are arranged in a 5-point Likert. There are no reverse-coded items in the scales. There are 49 questions in the 
questionnaire form. 

Conscious awareness scale was developed by Özyeşil et al. (2011). It consists of 15 items.  

In the scale of consumer uniqueness, Paşalıoğlu (2018) 's master thesis study titled "The effect of lifestyle, 
consumer innovativeness and consumer uniqueness on the intention to buy electric vehicles" was used. 
Consumer uniqueness consists of 17 expressions. For the consumer uniqueness scale, five expressions such as 
"Yes" and "No", which are "supplementary statements", were removed from the analysis, and the scale became 
12 items. 

There are 17 questions adapted to the Consumer Ethnocentrism Scale. The scale developed by Sharma et al. 
(1987; 1995) was used to measure consumer ethnocentrism. 

4. Findings 

In this part of the study, socio-demographic variables of the participants were subjected to percentage and 
frequency analysis. Correlation and regression analysis was conducted to determine the relationships between 
conscious awareness, consumer uniqueness and consumer ethnocentrism. Differences in demographic 
variables were tried to be determined by t-test and ANOVA. The data obtained have a normal distribution. 
SPSS package software was used to analyze and interpret the data set. 
Cronbach's Alpha value shows the reliability level of the questions under the factor. The scale is considered to 
be reliable when the Cronbach's Alpha value is 0.70 and above. However, if there are few questions, this limit 
can be accepted as 0.60 and above. The reliability analysis results of the scales used in the research are given 
in Table 1. 

Table 1: Reliability Analysis of Scales Used in the Study 

No  Lower Dimension Item  Cronbach’s Alpha  

1  
 

Mindful Attention Awareness Scale 15 .904 

2 Consumer uniqueness scale 12 .919 

3 Consumer ethnocentrism scale 17 .944 

The Cronbach's alpha value of the conscious awareness scale is 0.904. The Cronbach's alpha value of the 
consumer uniqueness scale is 0.919. The Cronbach's alpha value of the consumer ethnocentrism scale is 0.944.  
Cronbach alpha values resulting in this way suggests that the scales provide a reliable measurement. 

The socio-demographic information of the employees participating in the study is given in Table 2:  
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Table 2: Distribution of Demographic Variables 

 Frequence Per cent N% 
1- Your Gender Female 241 57.2 

male 180 42.8 
2. Marital Status. Single 256 60.8 

Married 165 39.2 
3. Age 18-25 178 42.3 

26-35 130 30.9 
36-45 81 19.2 
46 and above 32 7.6 

4. Education high school 72 17.1 
Associate Degree 101 24.0 
Undergraduate degree 172 40.9 
Graduate 76 18.1 

5. Income Status Less than 2,500 TL 79 18.8 
2500-5000 141 33.5 
5001-7500 71 16.9 
Higher than 7500 TL 44 10.5 
I do not have any regular income. 89 20.4 

57.2% of the consumers participating in the survey are female (n = 241) and 42.8% are male (n = 180); 60.8% are 
single (n = 256), 39.2% are married (n = 165). 42.9% of the consumers surveyed were in the 18-25 age range (n 
= 178), 30.9% in the 26-35 age range (n = 130), 19.2% in the 36-45 age range (n = 81) and 7.6% were 46 years old 
and above (n = 72). Considering the educational status, 17.1% were high school graduates (n = 72), 24% were 
associate degree (n = 101), 40.9% were undergraduate (n = 172) and 18.1% were undergraduate graduates (n = 
76). 18.8% of the consumers have an income less than 2500 TL (n = 79), 33.5% between 2500-5000 TL (n = 141), 
16.9% between 5001-7500 (n = 71), 10.5% of them have an income of 7500 TL (n = 44) and 20.4% of them do not 
have a regular income. 

Table 3 shows the regression analysis between awareness, consumer uniqueness, and consumer 
ethnocentrism. 

Table 3. Regression Analysis Results 

Model Consumer ethnocentrism  
B Standard Error ß t p 

Conscious Awareness  0.075 0.070 0.060 1.073 0.284 
Consumer uniqueness  0.292 0.079 0.209 3.719 0.000 
 R = 0.247 R2= 0.091 Durbin-Watson = 1.701  F = 13.571  p=0.000  

According to the results, the multiple regression model between conscious awareness, consumer uniqueness, 
and consumer ethnocentrism was significant (F = 13.571; p <0.000). When the variables are examined, while 
conscious awareness does not have a significant effect on consumer ethnocentrism (p> 0.000), consumer 
uniqueness has a significant effect on consumer ethnocentrism (p <0.000). As a result of the findings, while H1 
is rejected, H2 is accepted. 

Table 4 shows the results of the t-test showing that the gender variable does not create a significant difference 
in the dependent and independent variables. 
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Table 4. T-Test Results on Consumers' Gender and Conscious Awareness, Consumer Uniqueness, and 
Consumer Ethnocentrism 

Variable Gender N 𝐗𝐗𝐗 T Sig. (p) 

Conscious Awareness  
Female 241 38.8216 -5.590 0.000 
Male 180 45.4333 

Consumer uniqueness   
Female 241 32.4813 -1.617  0.107 
Male 180 34.2500 

Consumer ethnocentrism  
Female 241 58.1992 1.277 0.202 
Male 180 56.2444 

Table 4 shows the results of the t-test regarding the participants' gender, conscious awareness, consumer 
uniqueness and consumer ethnocentrism. When these results are examined, it can be mentioned that there is 
a significant relationship between gender and conscious awareness at 95% confidence level (p <0.05). 
According to the averages, conscious awareness of male consumers is higher than female consumers. There is 
no significant difference between consumer uniqueness and consumer ethnocentrism and gender. 

Table 5. T-Test Results on Consumers' Marital Status and Conscious Awareness, Consumer Uniqueness, and 
Consumer Ethnocentrism 

Variable Marital 
Status 

N 𝐗𝐗 ̅ T Sig. (p) 

Conscious Awareness   
Single 256 41.3320 -0.185 0.516 
Married  165 42.1394 

Consumer uniqueness  
Single 256 34.1563 2.119 0.035 
Married  165 31.8121 

Consumer ethnocentrism   
Single 256 58.9766 2.672 0.008 
Married  165 54.8606 

Table 5 shows the t-test results regarding the marital status of consumers, conscious awareness, consumer 
uniqueness and consumer ethnocentrism. When these results are examined; it can be mentioned that there is 
a significant relationship between marital status and consumer uniqueness and consumer ethnocentrism at 
95% confidence level (p <0.05). According to averages, single individuals have higher consumer uniqueness 
and consumer ethnocentrism than married consumers. There is no significant difference between conscious 
awareness and marital status. 

Table 6. ANOVA Results on Consumers' Ages and Conscious Awareness, Consumer Uniqueness, and 
Consumer Ethnocentrism 

Variable Age  Mean 
(�̅�𝐗) 

F Value Sig. (p) 

Conscious Awareness   18-25 
26-35 
36-45 
46 and above 

39.5730 
41.7077 
45.0741 
44.2813 

 
4.282 

 
0.005 

Consumer uniqueness  18-25 
26-35 
36-45 
46 and above 

34.2584 
31.4385 
33.8272 
33.3750 

 
1.719 

 
0.162 

Consumer ethnocentrism  18-25 
26-35 
36-45 
46 and above 

60.9831 
55.9385 
51.6914 
57.6914 

 
7.511 

.0000 
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Table 6 shows the results of ANOVA analysis concerning the ages of consumers and conscious awareness, 
consumer uniqueness and consumer ethnocentrism. When these results are examined, a significant difference 
is observed between age and conscious awareness and consumer ethnocentrism (p <0.05). Tukey test results 
should be checked to understand from which group the significant discrepancies arise. 

Table 7: Tukey Test Results Regarding Age and Conscious Awareness 

Conscious Awareness  
Tukey HSDa,b 

Age 
               
N 

Subset for alpha = 0.05 
1 2 

18-25 178 39.5730  
26-35 130         41.7077         41.7077 
46 and above 32         44.2813 44.2813 
36-45 61  45.0741 
Sig.  0.106 0.366 

The conscious awareness level of consumers in the 36-45 age group is higher than those in the other age group.  

Table 8: Tukey Test Result on Age and Consumer Ethnocentrism 

Consumer ethnocentrism    
Tukey HSDa,b 

Age 
               
N 

Subset for alpha = 0.05 
1 2 

36-45 81 51.6914  
26-35 130         55.9385 55.9385 
46 and above 32         57.3750 57.3750 
18-25 178  60.9831 
Sig.  0.120 0.202 

Consumers in the 18-25 age group have higher perceptions of ethnocentrism than consumers in the other age 
group.  

Table 9. ANOVA Results on Education of Consumers and Conscious Awareness, Consumer Uniqueness 
and Consumer Ethnocentrism 

Variable Education  Mean 
(�̅�𝐗) 

F Value Sig. (p) 

Conscious Awareness   High School 
Associate degree 
Bachelor's Degree 
Postgraduate 

45.1667 
34.7426 
41.8023 
47.1447 

 
19.564 

 
0.000 
 

Consumer uniqueness  High School 
Associate degree 
Bachelor's Degree 
Postgraduate 

37.444 
32.6337 
31.8663 
33.1579 

 
4.515 

 
0.004 

Consumer ethnocentrism  High School 
Associate degree 
Bachelor's Degree 
Postgraduate 

62.7426 
53.9826 
52.6842 
57.3634 

 
13.045 

 
0.000 

Table 9 shows the results of ANOVA regarding the education of consumers, conscious awareness, consumer 
uniqueness and consumer ethnocentrism. When these results are examined, a significant difference is 
observed between age and all variables (p <0.05). Tukey test results should be checked to understand from 
which group the significant discrepancies arise. 
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Table 10: Tukey Test Results Regarding Education and Conscious Awareness 

Conscious Awareness   
Tukey HSDa,b  

Education 
               
N 

          Subset for alpha = 0.05  
1 2 3 

Associate degree  101 34.7426   
Bachelor's Degree  172  41.8023  
High School  72  45.1667 45.1667 
Postgraduate 76   47.1447 
Sig.  1.000 0.201 0.654 

The education group with the highest conscious awareness is graduate, while the group with the lowest 
conscious awareness is those who have received an associate degree.  

Table 11: Tukey Test Result Regarding Education and Consumer Uniqueness 

Consumer uniqueness  
Tukey HSDa,b 

Education 
               
N 

Subset for alpha = 0.05 
1 2 

Bachelor's Degree  172 31.8663  
Associate degree  101          32.6337  
Postgraduate 76          33.1579  
High School  72  37.4444 
Sig.  0.853 1.000 

The education group with the highest consumer uniqueness is those with high school education. The 
education group with the lowest consumer uniqueness is those with undergraduate education. 

Table 12: Tukey Test Results for Education and Consumer Ethnocentrism 

Consumer ethnocentrism    
Tukey HSDa,b 

Education 
               
N 

Subset for alpha = 0.05 
1 2 

Postgraduate 76 52.6842  
Bachelor's Degree 172         53.9826  
Associate degree 101  62.7426 
high school 72  62.8333 
Sig.  0.933 1.000 

While the perception of consumer ethnocentrism is highest among those who have an undergraduate and 
high school education, the perception of consumer ethnocentrism is lowest among those who have received 
undergraduate and graduate education. As education increases, consumer ethnocentrism decreases. 
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Table 13. ANOVA Results on Consumers' Income and Conscious Awareness, Consumer Uniqueness and 
Consumer Ethnocentrism 

Variable Education  Mean 
(𝐗𝐗𝐗) 

F Value Sig. (p) 

Conscious Awareness   Have no regular income 
Less than 2500 TL 
2501-5000 
5001-7000 
7501 TL and above 

40.8721 
 
38.5949 
41.7305 
42.2394 
47.4318 

 
 
3.796 

 
 
0.005 

Consumer uniqueness  Have no regular income 
Less than 2500 TL 
2501-5000 
5001-7000 
7501 TL and above 

31.1279 
 
38.8101 
33.8101 
29.7324 
31.8636 

 
 
8.226 

 
 
0.000 
 

Consumer ethnocentrism  Have no regular income 
Less than 2500 TL 
2501-5000 
5001-7000 
7501 TL and above 

62.9070 
 
61.4177 
57.5532 
49.6761 
51.0455 

 
 
11.241 

 
 
0.000 

Table 13 shows the results of ANOVA regarding incomes of consumers, conscious awareness, consumer 
uniqueness and consumer ethnocentrism. When these results are examined, there is a significant difference 
between income and all variables (p <0.05). Tukey test results should be checked to understand from which 
group the significant discrepancies arise. 

Table 14: Tukey Test Results Regarding Age and Conscious Awareness 

Conscious Awareness  
Tukey HSDa,b 

Income  
               
N 

          Subset for alpha = 0.05 
1 2 

Less than 2500 TL 79 38.5949  
No regular income 86         40.8721  
2501-5000 141         41.7305  
5001-7500 71         42.2394 42.2394 
More than 7501 44  47.4318 
Sig.  0.376 0.079 

While the income group with the highest conscious awareness is those who earn more than 7500 TL, the 
income group with the lowest conscious awareness is those with an income of less than 2500 TL.  

Table 15: Tukey Test Result Regarding Income and Consumer Uniqueness 

Consumer uniqueness   
Tukey HSDa,b 

Income  
               
N 

          Subset for alpha = 0.05 
1 2 

5001-7500 71 29.7324  
No regular income 86               31.1279  
More than 7501 44          31.8636  
2501-5000 141          33.5957  
Less than 2500 TL 79  38.8101 
Sig.  0.192 1.000 
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The income group with the highest consumer uniqueness is those with an income of less than 2500 TL. The 
income group with the least consumer uniqueness is those with an income of 5001-7500 TL. 

Table 16: Tukey Test Result Regarding Income and Consumer Ethnocentrism 

Consumer ethnocentrism     
Tukey HSDa,b  

Income  
               
N 

           Subset for alpha = 0.05  
1 2 3 

5001-7500 71 49.6761   
More than 7501 44              51.0455 51.0455  
2501-5000 141  57.5532 57.5532 
Less than 2500 TL 79   61.4177 
No regular income 86   62.9070 
Sig.  0.981 0.063 0.187 

While the income group with the highest consumer ethnocentrism is those who do not have a regular income, 
the income group with the lowest consumer ethnocentrism is those between 5001-7000 TL. 

5. Conclusion 

For businesses that want to better analyze their consumers in their target markets and meet their demands 
and needs, it is very important to know the reasons for their behaviour. Therefore, it is necessary to analyze 
the factors affecting consumer behaviour. Consumers may have to choose between domestic and foreign 
products due to factors such as price, quality, brand, fashion, country of origin and consumer ethnocentrism. 
Knowing which of these factors is the result of this choice is important for marketing strategies to be 
developed. Consumer ethnocentrism ceases to be a disadvantage for foreign companies, and can become an 
advantage that will bring success for domestic companies, when taken carefully. In this context, marketing 
strategies and promotion efforts gain importance.  

According to the research results, the conscious awareness perceptions of the consumers do not have any effect 
on consumer ethnocentrism. However, consumer uniqueness has a positive impact on consumer 
ethnocentrism. Besides, conscious awareness of male consumers is higher than female consumers. Single 
individuals have higher consumer uniqueness and consumer ethnocentrism than married consumers. The 
conscious awareness level of consumers in the 36-45 age group is higher than those in the other age group. 
Consumers in the 18-25 age group have higher perceptions of ethnocentrism than consumers in different age 
group. The education group with the highest conscious awareness is graduate, while the group with the lowest 
conscious awareness is those who have received an associate degree; the education group with the highest 
consumer uniqueness is those with high school education. The education group with the lowest consumer 
uniqueness is those with undergraduate education. While the perception of the consumer, ethnocentrism is 
the highest among those who have graduate and high school education, the perception of consumer 
ethnocentrism is the lowest among those who have received undergraduate and postgraduate education. As 
education increases, consumer ethnocentrism decreases. While the income group with the highest conscious 
awareness is those with an income of more than 7500 TL, the income group with the lowest conscious 
awareness is those with an income of less than 2500 TL; The income group with the highest consumer 
uniqueness is those with an income of less than 2500 TL. The income group with the least consumer 
uniqueness is those with an income of 5001-7500 TL; While the income group with the highest consumer 
ethnocentrism is those without a regular income, the income group with the lowest consumer ethnocentrism 
is between 5001-7000 TL. 

The acceptance-rejection of the research hypotheses are as follows: H1, H3b, H3c, H4a, H5b are rejected, H2, 
H3a, H4b, H4c, H5a, H5c, H6a, H6b, H6c, H7a, H7b, H7c are accepted. 

Having a high level of Conscious Awareness allows good mental and physical health and interpersonal 
relationships (Azak, 2018). Conscious awareness, which includes not delaying the pleasure of life, is being able 
to remain calm when faced with any problem. Individuals who have acquired conscious awareness live in 
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harmony with their past. These individuals, who specialize in being positive in all areas of life, solve their 
problems by focusing on the causes of the distress, not on the distress they face. In the study, the fact that the 
conscious awareness level of the consumers in the 36-45 age group is higher than the consumers in the other 
age group shows that the conscious awareness level of the people increases with experience. The fact that the 
income group with the highest conscious awareness earns more than 7500 TL, while the lowest conscious 
awareness is those with an income of less than 2500 TL may indicate that the economic level and independence 
of the consumers can move away from life chaos and financial difficulties and make more accurate 
consumption decisions. 

While consumers in developing countries are more interested in imported goods, they ignore their suitability 
for Consumer Ethnocentrism. The trend of ethnocentric consumption is higher in developed countries in terms 
of economy and industry. However, interest in imported products in developing countries with developing 
economies and industries in terms of Consumer Ethnocentrism can be considered benign. The reason for this 
is that as the economy and industry improve, the ethnocentric trend gets more potent, and the ethnocentric 
consumer model becomes more evident  (Shankarmahesh, 2006: 151). 

In their research to measure the ethnocentric tendency levels of American consumers and Russian consumers, 
they found that female consumers have higher ethnocentric tendency levels than male consumers (Nielsen 
and Spence, 1997). Isaac and Anwar (2018) stated in their study that gender does not affect the degree of 
ethnocentrism when men and women are observed. In the study, it was discovered that the consumer 
ethnocentrism of singles was higher than married consumers, although gender did not affect ethnocentrism.  

It has been proven that non-ethnocentric consumers are better educated (Caruana and Magri, 1996). In the 
study, in parallel with the literature, while the perception of consumer ethnocentrism is highest among those 
who have received associate and high school education, the perception of consumer ethnocentrism is the 
lowest in those who have received undergraduate and graduate education. It is observed that as the 
educational and socio-cultural level increases, the perspective of individuals for imported products changes 
and their demand increases.As the education level increases, the perception of ethnocentrism decreases; The 
fact that individuals prioritize the sphericity of the world together with education means that they tend 
towards common understanding and living conditions besides their own beliefs and cultures. 

Consumers with a high need for uniqueness generally adopt new brands sooner than those with low 
uniqueness. It suggests that such consumers may have a higher intention to change brands or a lower level of 
brand loyalty. Segmentation of local markets according to the ethnocentric levels of consumers has become an 
essential strategy for companies. Ethnocentric consumers consider purchasing products of foreign origin as 
unacceptable behaviour as it will harm the country's economy. According to the results of the research, 
conscious awareness perceptions do not have any effect on consumer ethnocentrism. Still, consumer 
uniqueness has a positive impact on consumer ethnocentrism. For all these reasons, it is of great importance 
to measure the degree of the ethnocentrism tendency of consumers, to examine which factors affect consumers 
more, and to determine the relationship with variables such as demographic characteristics.  Foreign 
companies who are careful about this issue can avoid the negative effects of consumer ethnocentrism and 
domestic companies can reach larger markets and sales volumes by taking advantage of this concept.  
Positioning the origin of the product less visible on the product's label, and marketing it on the internet, where 
consumers do not pay attention to the origin of the product, are examples of activities that can be done to 
overcome the negative effects of consumer ethnocentrism. The important point here is that the amount of 
ethnocentric elements to be included in the messages is well adjusted. Otherwise, this may cause consumers 
to react to domestic products. 

Especially, it is very important to carry out this research on the basis of the product, which is important in 
terms of finding the real needs and trends of the consumers that make up the target market, such as choosing 
the target market to be entered, determining which parts of the selected market are more profitable, and 
developing marketing strategies suitable for the selected target market. Knowing the relationships between 
product individual values and consumer ethnocentrism will provide important information to know 
consumer behaviour and firms, in marketing management, in evaluating market opportunities, in knowing 
which market is more profitable, in analyzing markets. In the future, studies to be carried out on the basis of 
sector or product will be able to be directed by obtaining more specific and clear results. 
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Amaç – Bu çalışma, örgüt çalışanlarında bulunan dışadönük kişilik özelliğinin grup uyumuna etkisinin 
olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem – Bu çalışma, özel güvenlik personelinin örgütsel kimlik algılarının örgütsel bağlılık 
düzeylerine olan etkisinin test edilmesi amacıyla ilişkisel tarama modeliyle yapılmıştır. Çalışmada alan 
olarak belirlenen Hakkâri’de görevli 351 Özel Güvenlik personeli üzerinde anket tekniği uygulanmıştır. 
Dışadönük kişilik özelliğinin belirlenmesi amacıyla John ve Srivastava’nın (1999) kişilik ölçeği, grup 
uyumunun ortaya çıkarılması amacıyla da Carron vd.’nin (1985) grup uyumu ölçeği kullanılmıştır. 
Verilerin analizinde SPSS 25 nicel veri analiz programı kullanılmıştır.  

Bulgular – Analizler sonucunda özel güvenlik personelinin iş tecrübesi arttıkça dışa dönük kişilik 
özelliği düzeyinin azaldığı saptanmıştır. Lise ve üniversite mezunu özel güvenlik personelinin grup 
sosyal çekicilik algılarının fazla olduğu anlaşılmaktadır. Özel güvenlik personelinin grup uyumunun 
her iki boyutu ile iş tecrübesi değişkeni arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Dışa dönük kişilik 
özelliğinin grup uyumu üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu araştırmanın bir diğer sonucudur. 

Tartışma – Geçmişe dönük uzun bir süreci olan grup çalışmalarında önemli bir yeri olan grup uyumu 
kavramının tam olarak tanımının ortaya konamamış olması onun sadece belirli kavramlarla 
ilişkilendirilmesine neden olmuştur. Bu nedenle grup içerisinde yer alan bireyi ve onun kişilik yapısını 
ön plana çıkaran bu çalışma grup çalışmalarında bireysel özelliklere daha fazla önem verilmesi 
gerektiğine dair bakış açısı kazandırabilecektir. 
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Purpose – This study was conducted with the aim of establishing whether there is an effect of 
extroversionist personality trait on group cohesion.  

Design/methodology/approach – This study was conducted with a correlational screening model to 
test the effect of organizational identity perceptions of private security personnel on organizational 
commitment. Survey technique was applied on 351 Private Security personnel employed in Hakkâri, 
which was determined as the field in the study. John and Srivastava's (1999) personality questionnaire 
was used in order to establish the extroverted personality trait, and the group cohesion questionnaire 
of Carron et al. (1985) was used in order to establish the group cohesion. SPSS 25 quantitative data 
analysis program was used to analyze the data. 

Results – According to the results which were obtained at the end of the study it was established that 
there is a positive relation between extroverted personality trait and the group coherence. It is 
understood that the group social attraction perceptions of high school and university graduates are 
high. A significant difference was found between both dimensions of group compliance of private 
security personnel and the work experience variable. Another result of the study is that extroverted 
personality trait has a significant effect on group cohesion. 

Discussion – Not revealing of the definition of the concept of group cohesion which has an important 
place in group studies which have a long retroactive process caused it to be connected only with certain 
concepts. So, this study which brings the individual in the group and his/her personality to the forefront 
will be able to bring a point of view of putting emphasis on personality traits in group studies.  
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1. GİRİŞ 

İnsanoğlunun davranışlarına en fazla etkisi bulunan olgular, savaşlar ve doğal felaketlerdir. Bu tür olgular 
insanların bir yaşam standardı ve buna bağlı olarak da belirli bir davranış kalıbı geliştirmelerine neden 
olmaktadır. İşte insan kişiliğinin tespitinde derinlemesine bir analiz yapıldığında yine karşımıza bu tür 
olguların çıktığını görmekteyiz. Psikoloji alanına bir göz gezdirildiğinde, kişilik üzerine yapılan araştırmalara 
öncelikle Francis Galton tarafından başlandığını (Dumont, 2010:30) bu çalışmaların daha sonradan Wundt ve 
öğrencileri tarafından geliştirildiğini öğrenmekteyiz. Psikoloji alanında Wundt ve öğrencilerinin yaptıkları bu 
çalışmaların Birinci Dünya Savaşının hemen öncesinde askeri amaçlı oldukları tarihselliğini korumaktadır 
(Shephard, 2015:944). Aslına bakılacak olunursa Birinci Dünya Savaşının psikoloji ve ekonominin birleşimi 
için bir dönüm noktası olduğundan da bahsedilebilir. Zira Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Birinci Dünya 
Savaşı sonrası kendi ülkelerine yönelik göçü kontrol altına alabilmek amacıyla yine psikoloji biliminden 
faydalanarak belirli bir zekâ seviyesinin altında olanların ülkelerine girmelerine engel olmak istemiştir. Bu 
dönem İngiltere’de de “endüstriyel psikolojinin” temelinin atıldığı yıllara denk gelmektedir (Shephard, 
2015:946). Fakat insan unsuru üzerinde yapılan ve ekonomiye eklemlenen bu çalışmalar sonuçta, kalifiye işçi-
az ücret dengesizliği ile 1929 yılında başta ABD olmak üzere meydana gelen ekonomik çöküşü meydana 
getirmiştir (Fiorillo, 2019). II. Dünya savaşı yıllarına gelindiğinde ise psikolojinin yine tek başına askeri 
amaçlar için kullanıldığını görmekteyiz (Broudy, 2019). Fakat II. Dünya savaşı sonrası meydana gelen 
ekonomik gelişmeler psikoloji çalışmalarını da hızlandırmış, bu alanda çalışan bilim insanları insan kişiliği ile 
ilgili daha önceden yapılmayan veya eksik kalan çalışmaları yapmaya başlamışlardır. Bu kapsamda Allport, 
Odbert, Cattell, Goldberg, McCrae ve Costa’nın kişilik çalışmaları önem arz etmektedir. Özellikle Allport ve 
Odbert tarafından yapılan kişilik belirleme süreci günümüze kadar geçerliliğini koruyan Cattell’in geliştirdiği 
kişilik envanterine (16PF) ışık tutmuştur. 

Psikolojinin insan davranışını tanımlama fonksiyonu diğer disiplinlere de yardımcı olmaktadır. Özellikle fen 
bilimlerinin yanı sıra (Billings vd., 1992, Plomin vd., 1994, Beauchaine vd.,2008; Charney, 2016) sosyoloji, 
ekonomi gibi sosyal bilimlerde de insan davranışları önemini korumaktadır. Neo-Klasik yönetim anlayışında 
birey ve grup içindeki bireyin davranışlarına yönelik değerin artmasına öncülük eden Mary Parket Follett, 
Chester Bernard ve Douglas McGregor gibi bilim insanlarına daha sonraları bireyin psikolojik özellikleriyle 
de katkı yapan Kurt Lewin eklenmiştir. Bu gelişimi anlayabilmek için grup çalışmalarına ve bu grup 
çalışmalarının tarihselliğine de değinmekte fayda vardır. Neden grup çalışmaları ve sonucunda birey(ler) 
önem kazanmıştır? Bu sorunun yanıtı bu çalışma dâhil diğer tüm grup çalışmalarının daha iyi anlaşılmasına 
yönelik bize yardımcı olacaktır. 

1930’lar ve 1940’lar boyunca birçok Avrupalı sosyal psikolog, alanlarındaki en önemli gelişmeler tarafından 
etkilendikleri Kuzey Amerika’ya gitmişlerdir. Amerika’ya giden bu bilim insanlarının çalışmalarını öncelikle 
zarar gördükleri Nazizm ve II. Dünya savaşı şekillendirmiştir (Singh, 2019:23). Neo-Klasik yönetim 
anlayışının bir yansıması olarak insan unsurunu ön planda tutan “grup dinamikleri” okulunun temelini teşkil 
eden çalışmalara ilk olarak Elton Mayo ve arkadaşları tarafından Western Elektrik Şirketinde 1920-1930 yılları 
arasında yapılan deneylerle başlanmıştır (Mayo,1945). Bu deneylerin temel amacı verimliliğin artırılmasına 
yönelik insan unsurunu ön plana çıkarmaktır. Kendisi de bir Yahudi olup 1933 yılında Nazizm’in pençesinden 
kurtulan Kurt Lewin (Marrow, 1969:73) yukarıda da belirtildiği üzere “grup dinamikleri” hareketinin 
kurucusu olarak grup içerisindeki bireysel davranışlar üzerinde kendisinden önce gelenlerin yaptıkları 
çalışmaları geliştirmiştir. İnsanların olumlu ya da olumsuz bir şekilde kendi başlarına elde edemeyecekleri 
belirli şeyleri elde etmek için bir grup içerisinde beraberce hareket ettikleri durumu ifade etmek amacıyla 
kullanılan “grup dinamikleri” (Goyal, 2010:84), çalışmanın diğer bir konusunu teşkil eden “grup uyumu” 
kavramını da içermektedir. Yine grup uyumu kavramının ve bu alanda yapılan deneylerin temelini Kurt 
Lewin’in çalışmaları oluşturmaktadır.  

Güvenlik personeli, ister özel ister devlet sektöründe olsun, günlük görevlerini yerine getirirken genel olarak 
grup veya ekip şeklinde hareket etmektedirler. Dolayısıyla özel güvenlik hizmetleri de polislik gibi bir 
birliktelik işidir denilebilir. Güvenlik hizmetinin doğasında bulunan tehlike güvenlik hizmetini sunan 
personeli uyumlu ekiplerde çalışmaya yöneltmektedir. Genel olarak yazın incelendiğinde grup uyumuna etki 
eden faktörler içerisinde kişilik üzerine yapılan çalışma neredeyse hiç yoktur denilebilir. Bu nedenle bu 
çalışmanın amacı dışadönük kişilik özelliğinin grup uyumu üzerindeki etkisini araştırmaktır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.Dışa Dönük Kişilik Üzerine 

Yukarıdaki tarihsel açıklamada da belirtildiği üzere insan kişiliği uzunca bir süre bilim insanlarını meşgul 
etmiş ve hâlihazırda etmektedir. Özellikle I. Dünya savaşının sonu itibarıyla insanların davranış ve 
deneyimlerindeki değişiklikler sonuç olarak bilim insanlarını kişilik üzerine yoğunlaşmaya yöneltmiştir zira 
bu dönemde ağırlıklı olarak kişiliğin sınıflandırılması ve tespitine yönelik çalışmalar yer almaktadır. Kişilik 
sınıflandırmalarından biri olarak karşımıza çıkan “dışadönük kişilik özelliği” ilk olarak Carl Jung (1926) 
tarafından ortaya atılan bir kavram olmasına karşın, diğer kişilik tipleri ile birlikte Gordon W. Allport ve 
Henry S. Odbert tarafından yapılan araştırmada inceleme konusu yapılmıştır (1936). Allport ve Odbert, kişilik 
özelliklerinin belirlenmesinde ve sınıflandırılmasında bu özelliklere isim verirken, bireylerin gündelik 
davranış dışavurumlarının yanı sıra tarihi geçmişten de yararlanmışlardır. Örneğin Protestan Devrimiyle 
birlikte insanın iç özelliğini yansıtan samimi, dindar, bağnaz, titiz, fanatik, özsaygı, özgüven, kendinden emin, 
izzetinefis gibi kelimelerin ortaya çıktığını belirtmektedirler (Allport ve Odbert, 1936:2). Kısaltılmış Webster 
sözlüğünden yaptıkları sınıflandırmaya göre 17.953 kişilik özelliği tespit eden Allport ve Odbert, sonraki 
çalışmalar için donanımlı bir veri tabanı oluşturmuşlardır. Allport ve Odbert yaptıkları çalışmada kişilik 
özelliklerinin alt yapısını hazırladıkları halde, bu özelliklerin gündelik hayatta ve bilimsel çalışmalarda pek 
de kullanılabilir olduğundan bahsetmek mümkün olmamıştır. Diğer bir ifade ile bu özelliklerin belirgin üst 
başlıklar altında toplanması gerekmiştir. Bu toplama işlevi de Raymond B. Cattell tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Cattell, “özellikler küresi” (traits sphere) adını verdiği Allport ve Odbert tarafından 
belirtilen kişilik özelliklerini içerir uzun listeyi (1943:482) başlangıç noktası alarak bunları öncelikle 171 
tanımlayıcı üst başlık altında toplamıştır. Daha sonradan yaptığı çalışmalar ile bunları bir başka 
değerlendirmeye tabi tutarak 46 yüzeysel kişilik özelliğine indirgemiştir (1957:813). Bu 46 kişilik özelliği daha 
sonradan karşılıklı korelasyon analizine tabi tutulmuş ve Cattell’in yazına kazandırdığı 16 kişilik faktörü 
(16PF) ortaya çıkmıştır.  Cattell’in 16 kişilik faktörü ilerleyen dönemde farklı bir çalışma ile “büyük beşli” (Big 
Five) şeklinde tekrar isimlendirilmiştir. Bu isimlendirme Cattell’in kendisi dâhil farklı bilim adamları 
tarafından farklı şekillerde ifade edilmiştir (Goldberg, 1990, McCrae ve Costa 2004). 

Tablo 1. Üç Ana “Beş Faktör Modeli”nin Sıralanışı 

16 PF  
(Cattell) 

NEO-PI-R 
(Costa ve McCrae) 

Büyük Beş 
(Goldberg) 

Dışa Dönüklük/İçe Dönüklük Dışa dönüklük Uysallık 
Düşük Endişe/Yüksek Endişe Sinirsellik Duygusal Dayanıklılık 

Sertlik/Uysallık Açıklık Kavramak veya Kültür 
Bağımsızlık/Uzlaşmacılık Anlaşabilirlik Anlaşabilirlik 

Öz kontrol/Kısıtlama Eksikliği Merhamet Merhamet veya Güvenilebilirlik 

Kaynak: Essentials of 16PF Assesment s.9 

Konuya kavramsal analiz açısından bakıldığında ise yukarıda da belirtildiği üzere dışa dönük kişilik 
kavramını ilk ortaya atan kişinin Carl Jung olduğu anlaşılmaktadır. Jung dışa dönük kişilik özelliğini 
açıklamak suretiyle tanımlamaya çalışmıştır (1926:430). Ona göre, herhangi bir objeye ya da objektif gerçeğe 
odaklanma yoğunluğunda sübjektif değerlerden çok objektif ilişkilere göre gerekli harekete karar verildiğinde 
ve karar alındığında dışadönük tavırdan bahsedilir. Dışadönük kişilik özelliğinin tanımı Jung’dan sonra 
McDougall, Conklin tarafından da tanımlanmıştır. McDougall’a göre (1933:184) dışadönük kişi, etkin bir 
dürtüyü, en üst seviyede zihinsel bir süreç ile kontrol ya da değişime sokmadan harekete geçirme ve ifade 
etmeye hazır bir kişidir. Conklin’e göre (1927:28) ise dışadönük kişilik “dikkatin sübjektiften çok objektif 
şartlarla kontrol edildiği ve sübjektif şartların içeriğinin daha çok objektif şartlarla ilişkili olduğu” şeklinde 
açıklanmaktadır. Her üç bilim insanının tanımlarından da anlaşıldığı üzere dışa dönük kişilik genel olarak dış 
dünyada bulunan objektif şartlara gösterilen ifade ve hareketler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Burada dışadönük kişilik özelliğinin muhteviyatından da bahsetmek gerekmektedir. Carl Jung dışadönük 
kişilik özelliğinin dört faktör altında değerlendirmiştir. Bunlar düşünme (thinking), hissetme (feeling), 
duyumlama (sensation), ve önsezi (intuition)’dir (1926:428-470). Bu başlıklar altında dışadönük kişilik özelliği, 
bireyin kendisini, dış dünyadaki durumda (olay, olgu, vb.) hissetmesi, duyumlaması veya düşünmesi olarak 
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düşünülebilir. Diğer bir ifade ile dışarıdaki obje bireyi yönlendirmektedir (Jung, 1926:542). Bu ifadeden yola 
çıkarak dışadönük kişiliğin davranış kalıpları olarak sosyallik, etkileyicilik, enerjik, macera düşkünü, ilham 
verici ve samimilik’ten bahsedilebilir (McCrae & John, 1992:178). 

2.2.Grup Uyumu Üzerine 

Yukarıda da açıklandığı üzere gruplar üzerine çalışmalar genel olarak ekonomik temelli olup, sonucunda 
verimin artırılmasının insani unsurların ön plana çıkarılmasıyla gerçekleşebileceği düşüncesinden hareketle 
başlamıştır. Bu kapsamda 1940’larda grup içinde bireylerin nasıl davrandıklarının yanı sıra bu davranışların 
bir bileşkesi olan grup uyumunun da grup çalışmalarında ayrı bir yeri olagelmiştir (Hogg, 1993:85). 1950’lerde 
grup çalışmaları genel olarak küçük gruplar üzerinde ve yüz yüze ilişkisi bulunan grup üyeleri arasındaki 
ilişkileri tanımlamak üzere laboratuvar şartlarında yapılmış olmakla birlikte (Roseborough, 1953:275) bu 
durum zamanla değişmiş ve doğal şartlarda çalışmalar yapılmıştır. Bu kavram 1960’larda neredeyse 
unutulmuş 1970’lerden itibaren tekrar üzerinde araştırma yapılan konulardan olmaya başlamıştır (Mudrack, 
1989:37). 

Latince “birbirine bağlanmak” anlamına gelen  “cohaesus”  kelimesinden geldiği belirtilen ve İngilizce 
karşılığı “cohesion” olan uyum kavramının grup çalışmaları içerisinde önemli bir yeri vardır. Kavram geniş 
bir anlam alanı barındırdığından “bizlik (we-ness)”, “aidiyet (belongingness)”, “ilgi duyma (attraction)”, 
“moral (morale)”, “grup kişiliği (syntality)” ve “dayanışma (solidarity)” gibi kelimelerle de aynı anlamda 
kullanılmıştır (Fine & Holyfield, 1996:22, Dion, 2000:7).  Grup uyumu kavramı öncelikle Kurt Lewin tarafından 
ortaya atılan açıklamalarla karşımıza çıkmaktadır. Lewin bu kavramı doğrudan tanımlamak yerine benzerlik, 
farklılık, grup aidiyeti, karşılıklı bağımlılık gibi farklı terminolojileri kullanmıştır. Ona göre grup içerisinde 
farklı bireyler aynı (veya çok benzer) davranışları gösterebilirler. Bu durum aynı zamanda çevrenin ve 
bireylerin kabulleri ile ilgilidir (1935:72). Grup belirli benzerlikler gösteren ve benzer tavırlar sergileyen 
insanların birlikteliği anlamına gelmekle birlikte burada benzerliğin yanı sıra grup aidiyetinden de 
bahsedilmektedir. Fakat bu aidiyetten kaynaklanan benzerlik tam olarak grubu açıklamamaktadır. Grup 
üyeleri arasında benzerlik olmasa bile karşılıklı bağımlılık da olmalıdır (1939:886-887).  

Grup uyumunun tanımsal ifadesi ilk olarak Moreno ve Jennings tarafından yapılmıştır. Yaptıkları tanıma göre 
grup uyumu “üyeleri, içinde bulundukları birliktelikte tutan faktörler”dir (1938: 371). Grup uyumuna yönelik 
diğer bir tanım ise Festinger ve arkadaşları yapılmıştır (1950). Yaptıkları araştırmada Festinger ve arkadaşları 
kısaca Massachussetts Teknoloji Enstitüsündeki öğrencilerin yerleşim çevrelerindeki grup dinamikleri 
üzerinde yoğunlaşmışlar ve grup uyumunu “üyelerin grupta kalmalarına yönelik hareket eden toplam faktör 
alanları” olarak tanımlamışlardır (1950a:164). Fakat yine Festinger tarafından aynı yıl yapılan diğer bir 
araştırmada ise grup uyumu “grupta kalmaları için üyeler üzerinde hareket eden bütün faktörlerin sonucu” 
olarak tanımlanmıştır (1950b:274). Grup haricindeki dış faktörleri referans alan bu tanımlar diğer bilim 
insanları tarafından başlangıç noktası oluşturmuştur. Gross ve Martin ise grup uyumunu “birbirine yapışmak-
birlikte olmak” (sticking-togetherness) kavramları ile özetleyerek daha grup merkezli bir şekilde “rahatsız 
edici baskılara karşı grubun direnci” olarak ifade etmişlerdir (1952:553). Dikkat edilecek olunursa Moreno ve 
Jennings ile Festinger ve arkadaşları ve Festinger’in kendisi ile birlikte Gross ve Martin’in tanımları hemen 
hemen aynıdır. Bu durum diğer araştırmacılara göre büyük bir yanlışlık olarak değerlendirilmiştir (Mudrack, 
1989:41) Burada grup uyumu kavramının tanımsal ifadesi ile ilgili olarak iki farklı çalışmadan daha bahsetmek 
gerekir. Bunlardan birincisi Van Bergen ve Koekebakker tarafından yapılan çalışmadır (1959:85). Adıgeçen 
bilim insanlarına göre grup uyumu “grup alanının birleşme derecesi”dir. Bu tanım daha çok Kurt Lewin 
tarafından yapılan açıklamalara benzemektedir. Diğer bir tanım ise Lott ve Lott tarafından yapılan çalışma 
sonucunda ifade edilmektedir. Bu tanıma göre grup uyumu “grup üyeleri arasındaki karşılıklı pozitif 
tavırların gücü ve sayısından kaynaklanan grup niteliği”dir (1965:259). 

Grupların temelini insan unsuru, insan unsurunun temelini de birbirleri arasında zamanla gelişen ilişkiler 
teşkil eder (Bettenhusen, 1991:351). Bu itibarla grup uyumu açısından insan unsurunun iki davranış 
özelliğinden bahsetmek gerekir. Bunlardan birincisi insanların bir gruba üye olmalarının ana nedenlerinden 
birinin grubun amaçları ve başarmaya çalıştığı görevleri olmasıdır. “Araçsal uyum” olarak adlandırılan bu 
durumda birey, grubun amaç ve görevlerini kendi amaç ve görevleri ile özdeşleştirmektedir ve o nedenle 
gruba eklemlenmek istemektedir. İkincisi ise daha çok sosyal içerikli olup burada grup, üyesi olan veya olacak 
olan bireye benlik, tanınma veya güvenlik gibi bir dizi duygusal tatmin sağlamaktadır. Bu da “sosyo-duygusal 
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(socioemotional) uyum” olarak adlandırılmaktadır (Tziner, 1982:237-238). Bu sınıflandırma Lott tarafından 
yapılan çalışmadaki (1961:277-278) temel varsayımlar üzerine kurulmuştur. Bu varsayımlara göre insan 
temelde araçsal olarak davranmaya meyillidir. Diğer bir ifade ile insan amaç odaklıdır. Grubun ilgi 
çekiciliğinden bahsedildiğinde aslında grup içindeki bireylerin ilgi çekiciliğinden bahsedilmektedir. Burada 
da bireylerin gruba dâhil olmak için geçerli sosyo-duygusal nedenleri oluşmaktadır. Lott ve Tziner tarafından 
yapılan bölümlemeler, daha sonradan Severt ve Estrada tarafından uyumun grup içerisinde izlediği yöne göre 
ele alınmıştır. Söz konusu çalışmada grup üyelerinin kendileri ile aynı seviyedekilerle olan uyumu yatay 
uyum, üstleri ile olan uyumları da dikey uyum olarak adlandırılmış, hem yatay hem de dikey uyumda sosyal 
ve araçsal faktörler ele alınmıştır (2015:8). Bu açıklamalar bizi grup uyumunun bileşenlerine götürmektedir. 
Bunlar; 

a-Grup üyelerine ilgi duyma (Forsyth, 1983:349)  

b-Grubun araçsal değerleri, 

c-Grup içerisinde oluşan riskleri kabul etme ( Stokes, 1983:164) 

d-Grup faaliyetlerinin tatminkârlığı (Hogg & Hardie, 1992:41)’dır.   

Önceden de belirtildiği üzere amaç odaklı olan birey, amacını gerçekleştirmek için dâhil olduğu grubun 
üyelerine ilgi duymakta, araçsal değerlerini ve grup içerisinde oluşan veya oluşabilecek olan riskleri grup 
faaliyetlerini tatminkâr görerek kabul etmektedir. İster araçsal olsun ister sosyo-duygusal olsun, her ne 
sebeple bir grup oluşturulmuş ise orada bir dereceye kadar uyumun varlığından söz edilebilir (Carron & 
Spink, 1995:86). Zira insanlar grupları oluştururken ortak amaçlarının yanı sıra ortak duygulara da sahiptirler 
(Hogg, 1993:87). Grup uyumunun içeriğine göz atıldığında, bu kavramın; başarı ve başarısızlık, cinsiyet, espri 
yeteneği, kişiliksizleştirme, örgütsel bağlılık, etnosentrizm, normatif yönetim, grup içi güven, saygı ve 
hoşlanma, grup dayanışması ile gruplar arası farklılığı içerdiğini de görmekteyiz (Bettenhausen, 1991: 
362,Hogg ve Hardie, 1991:175, Hogg, 1993:94). 

Grup uyumu üzerine yapılan araştırmalara baktığımızda aslında neden bu kadar özenle üzerinde durulduğu 
rahatça anlaşılabilmektedir. Grup uyumunun ekonomik terminoloji ile daha fazla ilişkilendirilmesi onun daha 
çok ekonomik amaçlarla çalışma konusu yapıldığını ortaya koymaktadır. Örneğin grup uyumu daha çok, 
performans, verimlilik,  lider davranışı ve astların tatmini, iş tatmini (Mullen & Copper, 1994, Carless & Paola, 
2000, Beal vd., 2003, Evans & Dion, 2012, Gully vd., 2012, Greene, 1989, Dobbins & Zaccaro, 1986) gibi 
kavramlarla ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. 

Grup uyumu örgütsel performansı veya verimliliği belirli faydaları yerine getirerek sağlamaktadır. Bu 
anlamda grup uyumu; örgütsel kültürü (Fine ve Holyfield, 1996:22), örgütsel normları (Horne, 2001:254),  grup 
üyelerinin tatminin artmasını, grup içinde sorumluluk duygusunun gelişmesini, grup üyeleri arasındaki 
iletişim yoğunluğu ile grup üyelerinin görev ve amaç merkezli çalışma isteğinin artmasını sağlamaktadır 
(Organ ve Bateman, 1986:473-474). 

Grup uyumu üzerine yapılan son dönem bilimsel çalışmalarda en önemli yeri Carron’un yaptığı araştırmalar 
oluşturmaktadır (Carron, 1982, Carron vd., 1985, Carron ve Spink, 1995, Carron ve Brawley, 2002, Carron vd., 
2002, Carron vd., 2004). Grup uyumunu “amaç ve hedeflere ulaşmada grubun birbirine bağlanması ve birlik 
olarak kalmasına yönelik eğilim” olarak tanımlayan Carron (1982:124) ve çalışma arkadaşları yaptıkları tüm 
bu çalışmaları spor takımları üzerinde yapmışlardır. Bu çalışmalarında öne sürdükleri ana tema uyum 
konusunda grup ve bireyin ayrı tutulması gerektiğidir. Bu amaçla “grup çevre anketi”ni (Group Environment 
Questionnaire-GEQ) geliştirmişlerdir. Her ne kadar bu anket adı geçen bilim insanlarınca spor takımları 
üzerinde denenmiş ve kabul görmüş ise de aynı anket askeri birlikler üzerinde de denenmiş ve güvenilir 
olduğu görülmüştür (Griffith, 1988, Ahronson ve Cameron, 2007). Bu çalışmamızda Carron ve arkadaşları 
tarafından geliştirilmiş olan grup çevre anketi de kullanılacaktır. 

2.3-Güvenlik Hizmetlerinde Dışa Dönük Kişilik Özelliği 

Ekonomide kapitalizmin etkilerini görünür kılan sektörlerden biri de özel güvenlik sektörüdür. Dünya 
üzerindeki insan sayısının ve buna bağlı olarak da insan ihtiyaçlarının artması, devletlerin bu ihtiyaçları 
zamanında ve etkin olarak yerine getirememesi gibi problemlere neden olmaktadır. Güvenlik hizmeti de 
bunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özel güvenlik hizmetlerine bakıldığında polise yardımcı, var 
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olan güvenlik ihtiyacının eksikliğinin giderilmesine bir çare olarak düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Konuya 
tarihsel açıdan bakıldığında özel güvenlik hizmetlerinin oluşturulmasıyla güvenlik hizmetlerinde geriye 
dönüşün olduğu anlaşılabilir. Şöyle ki: Polis örgütleri ilk olarak Fransa ve İngiltere’de kamusallaşmadan önce 
özel güvenlik olarak ortaya çıkmıştır. Sermaye sahiplerinin kurdukları bu oluşumların personeline daha fazla 
para ödememek ve kendilerinin sadece işyerlerinde değil, toplum içerisinde de güvenlikli şekilde yaşamlarını 
sağlayabilmek için özel güvenlik için oluşturdukları yapıları topluma mal ederek modern polis örgütlerinin 
ilk tohumlarını atmışlardır (Şimşek, 2015). 

Bu açıdan bakıldığında özel güvenlik ve polisliğin benzer karakteristikleri paylaştıkları düşünülebilir. Bu 
durum örgüt yapıları açısından tam olmamakla birlikte, personelin eğitim ve düşünsel yapıları açsından aynı 
olarak düşünülmelidir. Zira polisler gibi özel güvenlik personelinin temel odağını insan unsuru teşkil 
etmektedir. Kısaca özel güvenlik de polislik gibi insanların bulunduğu yerde icra edilen bir meslektir. Fakat 
günümüzde özel güvenlik personeli üzerinde yapılan araştırmalar yeterli değildir. Dolayısıyla özel güvenlik 
personelinin dışadönük kişilikleri ile ilgili analizde polisler üzerine yapılan çalışmalardan faydalanmak 
yerinde olacaktır. 

İster özel ister kamusal olsun güvenlik örgütlerinin uğraş alanını, insan ve insanların oluşturdukları 
topluluklar olarak tanımlamak gerekir. Kısaca insan var ise güvenlik örgütleri ve onların personeli vardır. 
Skolnick (1966), Niederhoffer (1967) ve Balch (1972) tarafından belirlenen polis kişilik özelliklerine 
derinlemesine bakıldığında, bu özelliklerin dışadönük kişilik özelliği ile birbirlerini tamamladığı 
görülebilmektedir. Bunlar üzerinde yapacağımız bir analiz araştırmanın daha iyi anlaşılmasında bizlere 
yardımcı olacaktır.  

Güvenlik hizmetlerinde çalışmak dünya üzerindeki en zor işlerden biridir. Bunu zor yapan unsurların başında 
“tehlike” faktörü gelmektedir (Balch,1972:110, Skolnick, 2010:22). Tehlike ile her an karşı karşıya kalma 
ihtimali bulunan güvenlik personeli zamanla dış çevrelerini belirli bir sınıflandırmaya göre algılamaya 
başlamaktadırlar. Onlara göre dış çevreleri tehlikeli veya tehlikesiz, faydalı veya faydasız, dost veya 
düşmandır. Bu çevre ister istemez güvenlik personelini kinik (Cynic) (Balch, 1972:111) davranış şekline 
itmektedir. A Tipi olarak tanımlanan davranış şekli (Rosenman, 1978) içerisinde de yerini bulan kinik 
davranış, kendi içerisinde; maçoluk, muhafazakârlık, şiddet, gizlilik ve şüphecilik gibi güvenin az olduğu 
tavırları kapsamaktadır (Şimşek, 2015:265). Güvenlik hizmetlerinde en önemli görev tavırlarından biri 
şüpheciliktir. Şüpheciliğin birincil özelliği çevredeki sıradan hale gelmiş olan şeylerin anormal veya 
beklendiğinden farklı olduğunun algılanmasıdır. Bu algılamanın ardından güvenlik personeli, şüphelendiği 
konu ile ilgili olarak gerekli kararı hemen verebilmelidir. Dikkat edilirse dışarıdaki şüpheli durum güvenlik 
personelini harekete geçirmekte ve onun bir an önce karar almasına neden olmaktadır. Bu açıklama dışadönük 
kişilik özelliğinin tanımına da uymaktadır.  

Güvenlik personeli mesleklerinin fonksiyonu gereği diğer insanların belirli kurallara uymalarını sağlarlar. Bu 
durum onların diğer insanlara hükmetmelerine neden olmaktadır. Kişilik olarak polisler bu fonksiyona 
paralel olarak “otoriter” bir kişilik yapısını sergilemektedirler. Buradaki konumuz otoriter olan kişilerin mi 
güvenlik hizmetini tercih ettikleri ya da güvenlik mesleklerinin mi polisleri otoriterliğe ittiği değildir. Sonuç 
itibarı ile özel güvenlik personeli de polisler gibi kamu düzeninin sağlanması için otoriter olmak 
durumundandırlar. Adorno ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada (1950) otoriter kişilik özelliği 
sergileyen kişilerin içedönük davranıştan çok dışadönük davranış sergiledikleri ortaya koyulmuştur. 

Güvenlik hizmeti sağlayan personel ile ilgili olarak konumuzla ilgili diğer bir kavram da sosyal izolasyondur 
(Clark, 1965, Skolnick, 2010:20-21). Her meslek mensubunun kendine özgü birlikte olduğu bir arkadaş çevresi 
bulunmaktadır. Bu çevre yapılan mesleğin fonksiyonu ile yakından ilgilidir. Güvenlik mesleklerinde, 
tehlikeye maruz kalmak onların toplumdan kendilerini soyutlayarak belirli birliktelikler kurmalarına neden 
olmaktadır. Aslına bakılacak olunursa bu durum yukarıda belirtildiği üzere toplumu kategorize etmenin 
sonuçlarından biri olarak da görülebilir. Güvenlik personelinin dışadönük kişilik özelliklerinden biri olarak 
görülebilecek olan dayanışma duygusu, dış çevrelerine karşı aldıkları tavrın görünen yüzüdür. Çevrelerinde 
gördükleri tehlikeleri ancak kendilerinden olan birileri ile birliktelik kurarak giderme düşüncesindedirler. Dış 
çevreleri onları bu tür birliktelikler kurmaya sevk etmektedir.   
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Tüm bu açıklamalar ışığında konuya özel güvenlik personeli açısından bakıldığında fonksiyonel olarak 
polisten farklı bir iş yapmayan özel güvenlik personelinin de aynı duyguları paylaşıp benzer kişilik 
özelliklerine sahip olabilecekleri düşünülebilir. 

3.YÖNTEM 

3.1.Araştırma Modeli 

Dışadönük kişilik özelliğinin grup uyumu üzerindeki etkisinin araştırılması ve bu kavramların demografik 
değişkenler açısından incelemesi amacıyla oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de yer almaktadır. 

 

 

 

                                                            
                                                             

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibidir: 

H1a: Özel Güvenlik çalışanlarının dışa dönük kişilik özelliği düzeyi cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

H1b: Özel Güvenlik çalışanlarının dışa dönük kişilik özelliği düzeyi eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

H1c: Özel Güvenlik çalışanlarının dışa dönük kişilik özelliği düzeyi iş tecrübesine göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

H2a: Özel Güvenlik çalışanlarının grup uyumu düzeyi cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2b: Özel Güvenlik çalışanlarının grup uyumu düzeyi eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

H2c: Özel Güvenlik çalışanlarının grup uyumu düzeyi iş tecrübesine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3: Özel Güvenlik çalışanlarının dışa dönük kişilik özelliğinin grup uyumu üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

3.2.Evren ve Örneklem 

Özel güvenlik personeli toplumsal alanda bireylerle sürekli bir etkileşim halinde bulunmaktadır. Bu etkileşim 
özel güvenlik personelinin çekingen veya içine kapanık olmaktan çok görevleri gereği dışa dönük kişilik 
özellikleri göstermelerini gerektirmektedir. Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme yöntemlerinden, 
kolayda örnekleme yolu ile seçilmiştir. Kolayda örneklemde araştırma öğeleri araştırmacının araştırmanın 
özelliklerine dayanarak oluşturduğu yargılara göre seçilmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2015: 132). Araştırmanın 
evrenini Hakkâri’de çalışan 443 özel güvenlik personeli, örneklemini ise Hakkâri’de çalışan 351 özel güvenlik 
personeli oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğünün 200’ün üzerinde olması güvenilir faktörlerin elde 
edilmesi için genellikle yeterli görülmektedir. Ayrıca ölçekteki madde sayısının 10 katı kadar bir örneklemle 
çalışılması tavsiye edilmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2015: 128). Ölçekteki madde sayısının 26 olması nedeniyle 
örneklem sayısının araştırma için yeterli olduğu ifade edilebilir. Araştırmanın veri toplama süreci 23.08.2018-
01.09.2020 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 

 

 

Dışa Dönük Kişilik 
Özelliği 

Grup Uyumu 

Demografik Özellikler 
-Cinsiyet 

- Eğitim Düzeyi 
-İş Tecrübesi 
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3.3.Veri Toplama Araçları 

Çalışmamız özel güvenlik personelinin örgütsel kimlik algılarının örgütsel bağlılık düzeylerine olan etkisinin 
test edilmesi amacıyla ilişkisel tarama modeliyle yapılmıştır. “İlişkisel tarama modeli, iki ve ikiden fazla 
sayıdaki değişim durumunu ve bu değişimin derecesini belirtmeyi amaç edinen bir çalışma ve araştırma 
modelidir” (Karasar, 2016). Araştırmada kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik 
değişkenlere ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci bölümde Oliver P. John ve Sanjay Srivastava (1999) 
tarafından geliştirilen ve 44 maddeden oluşan “Beş Faktör Kişilik Ölçeği” sorularından faydalanılmıştır. 
Anketin üçüncü bölümünde “Grup Uyumu” değişkenine ait sorular yer almaktadır. Grup uyumunu ölçmek 
için Carron vd. (1985) tarafından geliştirilen 18 maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Anket formunu 
oluşturan ölçek sorularının cevapları beşli Likert ölçeğine göre derecelenmiştir. Derecelendirmeler “1- 
kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3-orta derecede katılıyorum 4-katılıyorum, 5-kesinlikle 
katılıyorum” şeklindedir. 

Dışa dönük kişilik özellikleri ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliğinin test edilmesi amacıyla keşfedici faktör 
analizi ve güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçları şu şekildedir: 
 

Tablo 2. Dışa Dönük Kişilik Özellikleri Ölçeğinin Güvenilirliğine İlişkin Bulgular 
Faktör İfade                                   Güvenilirlik Katsayısı 

Dışa Dönük Kişilik Özellikleri 

DD1 
DD3 
DD4 
DD6 
DD8 

0,755 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği: 0,784 
Bartlett Küresellik Testi p Değeri: 0,000 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, dışa dönük kişilik özellikleri tek boyut altında toplanan 5 ifadeden oluşmaktadır. 
Ölçeğin geçerlilik (KMO=0,784, p=0,000) ve güvenilirliği (Cronbach’s Alpha=0,755) sağlanmıştır. 

Grup uyumunun geçerlilik ve güvenilirliği, yine keşfedici faktör analizi ve güvenilirlik analizi kullanılarak 
test edilmiştir. Analiz sonuçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

Tablo 3. Grup Uyumu Ölçeğinin Güvenilirliğine İlişkin Bulgular 

Faktör İfade Faktör Yükü Açıklanan Varyans Güvenilirlik Katsayısı 

Grupla Görev Bütünlüğü 

UY12 
UY9 
UY15 
UY10 
UY16 

 
0,726 
0,718 
0,707 
0,695 
0,676 

31,636 0,759 

Grubun Sosyal Çekiciliği 

 
UY3 
UY2 
UY4 

0,828 
0,797 
0,781 

25,084 0,742 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği: 0,790 
Bartlett Küresellik Testi p Değeri: 0,000 
Toplam Açıklanan Varyans: 56,720 

Tablo 3’de görüldüğü üzere grup uyumu 2 faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlilik (KMO=0,790, p=0,000) 
ve güvenilirliği (αGrupla Görev Bütünlüğü=0,759, α Grubun Sosyal Çekiciliği=0,742) sağlanmıştır. 
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4. BULGULAR 

Dışa dönük kişilik özelliğinin ve grup uyumunun demografik değişkenlerle ilişkisini ortaya koymak amacıyla 
yapılan analizlerde SPSS 25 nicel analiz programı kullanılmıştır.  

Katılımcıların demografik özelliklerini ortaya koymak amacıyla frekans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları 
Tablo 4’de görülmektedir. 

Tablo 4. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

  n % 

           Cinsiyet 
Kadın 49 14,0 

Erkek 302 86,0 

Eğitim Durumu 

Ortaokul 7 2,0 

Lise 264 75,2 

Üniversite 80 22,8 

           İş Tecrübesi 

2 Yılın altında 36 10,3 

3-5 Yıl 57 16,2 

6-9 Yıl 108 30,8 

10 Yıl ve Üzeri 150 42,7 

Tablo 4’de görüldüğü üzere anketi cevaplayanların %14,0’ü kadın; %86,0’sı erkek %2’si ortaokul, %75,2’si lise 
mezunu, %22,5’i üniversite mezunu, %0,3’ü lisansüstü eğitim mezunudur. Son olarak, katılımcıların % 10,3’ü 
2 yıldan az, 16,2’si 3-5 yıl arası, % 30,8’i 6-9 yıl arası, % 42,7’si 10 yıl üzeri çalışma süresine sahiptir. 

Dışa dönük kişilik özellikleri, grupla görev bütünlüğü ve grubun sosyal çekiciliğinin cinsiyete göre farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek üzere bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Test sonuçları şu şekildedir: 

Tablo 5. Dışa Dönük Kişilik Özellikleri, Grupla Görev Bütünlüğü ve Grubun Sosyal Çekiciliğinin Cinsiyete 
Göre Farklılığına İlişkin Bağımsız Gruplar t Testi 

 Cinsiyet N Ortalama Standart Sapma t p 

 
Kadın 

Erkek 

49 

302 

3,6408 

3,7258 

0,79894 

0,71328 

-0,761 0,447 

 
Kadın 

Erkek 

49 

302 

3,5592 

3,5225 

0,77457 

0,70364 

0,334 0,739 

 
Kadın 

Erkek 

49 

302 

2,3265 

2,3664 

0,87266 

0,90261 

0,324 0,773 

Tablo 5’te görüldüğü üzere, dışa dönük kişilik özellikleri, grupla görev bütünlüğü ve grubun sosyal çekiciliği 
cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Dolayısıyla analiz sonucunda çalışmanın H1a hipotezinin 
desteklenmediği ifade edilebilir. 

Dışa dönük kişilik özellikleri, grupla görev bütünlüğü ve grubun sosyal çekiciliğinin eğitim durumuna göre 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Analiz 
sonucunda dışa dönük kişilik özellikleri ve grupla görev bütünlüğünde eğitim durumuna göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Grubun sosyal çekiciliği ise eğitim durumuna göre farklılık 
göstermiştir. Grubun sosyal çekiciliğine ilişkin sonuçlar Tablo 6’da açıklanmıştır. 
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Tablo 6. Grubun Sosyal Çekiciliğinin Eğitim Durumuna Göre Farklılığına İlişkin Tek Yönlü Varyans 
Analizi (ANOVA) 

  N Ortalama F Değeri p Değeri 

Grubun Sosyal Çekiciliği 

Ortaokul 7 2,4286 

5,301 0,005 Lise 264 2,2740 

Üniversite 80 2,6417 

Tablo 6’da görüldüğü üzere, grubun sosyal çekiciliği eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. Grubun 
sosyal çekiciliğindeki farklılık lise ve üniversite mezunlarından kaynaklanmakta olup, üniversite 
mezunlarında grubun sosyal çekiciliğinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla analiz 
sonucunda çalışmanın H1b hipotezinin kabul edilmediği, H2b hipotezinin kısmen desteklendiği ifade 
edilebilir. 

Dışa dönük kişilik özellikleri, grupla görev bütünlüğü ve grubun sosyal çekiciliğinin iş tecrübesine göre 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Analiz 
sonuçları Tablo 7’de özetlenmiştir. 

Tablo 7. Dışa Dönük Kişilik Özellikleri, Grupla Görev Bütünlüğü ve Grubun Sosyal Çekiciliğinin İş 
Tecrübesine Göre Farklılığına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

  N Ortalama 
F 

Değeri 

p 

Değeri 

Dışa Dönük Kişilik 

Özellikleri 

2 yılın altında 36 4,0778 

6,957 0,000 
3-5 yıl 57 3,4737 

6-9 yıl 108 3,8296 

10 yıl+ 150 3,6347 

Grupla Görev Bütünlüğü 

2 yılın altında 36 3,9444 

5,613 0,001 
3-5 yıl 57 3,5158 

6-9 yıl 108 3,3926 

10 yıl+ 150 3,5293 

Grubun Sosyal Çekiciliği 

2 yılın altında 36 1,7500 

6,914 0,000 
3-5 yıl 57 2,5439 

6-9 yıl 108 2,4198 

10 yıl+ 150 2,3956 

Tablo 7’de görüldüğü üzere, her üç değişkenin ortalamaları iş tecrübesine göre farklılık göstermektedir. Genel 
olarak dışa dönük kişilik özellikleri ve grupla görev bütünlüğü iş tecrübesi arttıkça azalmakta, buna karşın 
grubun sosyal çekiciliği artmaktadır. Dolayısıyla analiz sonucunda çalışmanın H1c ve H2c hipotezlerinin 
desteklendiği ifade edilebilir. 

Dışa dönük kişilik özelliğinin görev bütünlüğü üzerindeki etkisini belirlemek üzere basit doğrusal 
regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 8’teki gibidir. 
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Tablo 8. Dışa Dönük Kişilik Özelliğinin Görev Bütünlüğü Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi 

R                          R2                                 F                 p Beta Standart Hata t 

0,286                 0,082             31,170           0,000 

 

Sabit: 2,482 

Bağımlı Değişken: Görev Bütünlüğü 

0,281 0,050 5,583 

 

Tablo 8’de görüldüğü üzere, dışa dönüklüğün görev bütünlüğü üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi 
vardır. Regresyon eşitliği şu şekilde kurulabilir: 

Görev Bütünlüğü: 2,482+0,2821çarpı dışa dönüklük 

Dışa dönük kişilik özelliğinin grubun sosyal çekiciliği üzerindeki etkisini belirlemek üzere basit doğrusal 
regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 9’daki gibidir. 

Tablo 9. Dışa Dönük Kişilik Özelliğinin Grubun Sosyal Çekiciliği Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon 
Analizi 

R                          R2                                 F                 p Beta Standart Hata t 

0,154                 0,024             8,490           0,004 

 

Sabit: 3,069 

Bağımlı Değişken: Grubun Sosyal Çekiciliği 

-0,191 0,065 -2,914 

 

Tablo 9’da görüldüğü üzere, dışa dönüklüğün grubun sosyal çekiciliği üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
etkisi vardır. Regresyon eşitliği şu şekilde kurulabilir: 

Grubun Sosyal Çekiciliği:3,069-0,191 çarpı dışa dönüklük 

Dışa dönüklüğün görev bütünlüğü üzerinde pozitif, sosyal çekicilik üzerinde negatif bir etkisi olduğu tespit 
edilmiştir. Dolayısıyla araştırmanın H3 hipotezinin kabul edildiği ifade edilebilir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada temel olarak Cattell (1943) ile McCrae ve Costa’nın (2004) kişilik üzerine yaptıkları 
çalışmalarda ortaya koydukları kişilik özelliklerinden biri olan “dışa dönük kişilik özelliği”nin, bireylerin 
içinde bulundukları gruba yönelik uyumları üzerindeki etkisi çalışılmıştır. Bu kapsamda konunun daha iyi 
anlaşılabilmesi için araştırma evreninde bulunan bireylerin demografik özellikleri ile grup uyumunun bir 
altında bulunan görev bütünlüğü ile grubun sosyal çekiciliğine yönelik faktörel sınıflandırmalardan 
faydalanılmış, dışadönük kişilik özelliği ile bu faktörler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

Araştırma içeriğinde öne sürülen hipotezlerin test edilmesi için yapılan analizler sonucunda; araştırma 
evrenini teşkil eden özel güvenlik personelinin iş tecrübesi (çalışma süresi) arttıkça dışa dönük kişilik özellik 
düzeylerinin azaldığı saptanmıştır. Bu durum araştırmaya katılan özel güvenlik çalışanlarının iş yeri 
sosyalleşmeleri ile yakından ilgili olarak değerlendirilebilir. Buna göre elde edilen sonuç literatürdeki benzer 
çalışmaların kimisiyle örtüşmekte (Brett, 1980;  Jackson vd., 1993) kimisiyle de örtüşmemektedir (Lott ve Lott, 
1965; Zander, 1979; Wagner vd., 1984). 10 yıldan fazla süre özel güvenlik görevlisi olarak çalışan katılımcıların 
X kuşağı üyeleri oldukları göz önünde bulundurulursa; diğerlerine kıyasla tedbirli, deneyime, değişime daha 
kapalı oldukları düşünülebilir. Bu duruma yapılan işin niteliğinin de etkili olduğu varsayılabilir. Zira 
durağan, rutin ve vardiya şeklinde görev yapan özel güvenlik çalışanları için bu tür bir görevi uzun süre 
yapmak onların dışa dönük kişilik özelliklerinin de körelmesine sebep olmuş olabilir. Benzer nitelikte 
görevlerin çalışanlar üzerinde olumsuz sonuçlar oluşturduğu literatürdeki mevcut çalışmalarla da ortaya 
konulmuştur (Andrade vd., 2017; Schneider ve Harknett, 2019). 

Analizler sonucunda öncelikle lise ve üniversite mezunu özel güvenlik personelinin grup sosyal çekicilik 
algılarının fazla olduğu anlaşılmaktadır. Konuya derinlemesine analiz ile bakıldığında ise üniversite mezunu 
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özel güvenlik personelinin grubun sosyal çekiciliği algısının lise mezunlarına göre daha fazla olduğu 
saptanmıştır. Mevcut literatüre bakıldığında her ne kadar sosyal çekicilik ile ilgili olan çalışmaların varlığını 
görmek mümkün olsa da (Kiesler, 1963; Wright ve Duncan, 1986; Hogg ve Hardie,1991) bu sonucu destekleyici 
ya da karşıt bir sonuç ileri süren bir çalışma görülmemektedir. Araştırmada yer alan sosyal çekicilik ile ilgili 
sorulara bakıldığında 3. bölümde yer alan ve olumsuz anlam ifade eden 2., 3. ve 4. sorulara verilen yanıtların 
da olumsuz olduğu görülmektedir.  Olumlu olarak değerlendirilebilecek bu durumda eğitim düzeyleri 
yüksek olan özel güvenlik personelinin neden grup sosyal çekicilik algısının yüksek olduğu sorusunun 
cevabının bölgesel eğitim düzeyinin sosyal rol kazandırıp kazandırmamasında yattığı düşünülebilir. Hakkâri 
ilindeki eğitim düzeyi Türkiye baz alınarak değerlendirildiğinde ortalamanın hayli altında görülmektedir. 
Buna göre Hakkâri’de ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yüksek lisans ve doktoradan mezun olan kişi 
sayısı Türkiye’de bu eğitim düzeyinde olanların 3/1000’ünü oluşturmaktadır (Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri 
Tabanı, 2020). Bu nedenle “eğitimli olma” burada yaşayan insanlar için sosyal gruplaşma veya sosyal bir gruba 
üye olma açısından önemli olarak görülebilir. Diğer taraftan bölgede yaşanan yoğun terör olayları, güvenlik 
sağlayanların kim olduklarını da ön plana çıkarmaktadır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde güvenlik 
sağlayan kişilerin bu yörede “güvenilir kişi” olarak değerlendirilmesinin de grup sosyal çekicilik algısı 
üzerinde etkili olduğu değerlendirilebilir. 

Özel güvenlik personelinin grup uyumunun her iki boyutu ile iş tecrübesi değişkeni ortalamaları arasında 
anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Buna göre iş tecrübesi arttıkça grupla görev bütünlüğü değerleri azalırken, 
grubun sosyal çekiciliği değerleri artış göstermektedir. Çalışanların iş tecrübesi arttıkça görevle bütünleşmesi 
beklenmektedir. Bu sonucun açıklanmasında araştırmaya dâhil edilmeyen (iş tatmini, örgütsel adalet) başka 
değişenler etkili olabilir. Diğer taraftan çalışanların iş tecrübesinin artmasıyla birlikte grubun sosyal 
çekiciliğinin de artması, çalışanların grupta geçirdiği süre artmasıyla grubun sosyal faaliyetlerine katılma 
oranının da artmasıyla açıklanabilir. 

Dışa dönük kişilik özelliğinin grup uyumu üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu araştırmanın bir diğer 
sonucudur. Bu sonuç literatürdeki mevcut araştırma sonuçlarının kimisiyle örtüştüğü halde (Barrick, 1998) 
kimisiyle örtüşmemektedir (Van Vianen ve De Dreu, 2001)  Günümüzde örgütlerde kişinin çalıştığı grup ile 
uyumu da önemli hale gelmiştir. Grup ile olan uyum bireysel, grup ve örgüt düzeyinde olumlu etkileri 
beraberinde getirmektedir. Bireyler örgütte bulundukları grupla uyum sağladıklarında örgüte bağlanırlar ve 
örgüt amaçları doğrultusunda çalışmaya daha istekli olurlar. Bu sayede yeteneklerini, fikirlerini daha etkin ve 
örgüt yararına olacak şekilde aktarabilirler. Bu nedenle işe alım süreçlerinde kişilik değerlendirme testleri 
kullanarak çalışanların kişilik özellikleri tespit edilebilir ve bu sonuçlara göre çalışan alımını gerçekleştirebilir, 
örgütte çalışan bireylerin kişilik özellikleri bilinerek, uyum içinde çalışabilecekleri gruplar oluşturulabilir. 

Bu araştırmanın özel güvenlik personeli özelinde gerçekleştirilmesi bir kısıt olarak belirtilebilir. Farklı 
sektörlerde farklı meslek grupları ile yapılacak araştırmalar ile sonuçların genellenebilirliği genişletilebilir. 
Ankete katılanların anket sorularını samimi bir şekilde yanıtladıkları ön kabulü araştırmanın bir diğer 
kısıtıdır.  

Grup uyumu ile ilgili akademik literatür incelendiğinde söz konusu kavramın genel olarak performans, 
verimlilik, liderlik gibi kavramlarla karşılıklı olarak değerlendirilip ölçüldüğü anlaşılmaktadır (Dobbins ve 
Zaccaro, 1986; Greene, 1989; Turner vd. , 1992;  Carron ve Brawley, 2000; Evans ve Dion, 2012). Yapılan bu 
çalışma grubun temeli olan bireyin kişilik özellikleri baz alınarak yapıldığından ancak kendisinden sonraki 
benzer çalışmalarla uyumlu bir sonuç elde edilip edilmediği anlaşılabilecektir. Bu kapsamda gelecekte grup 
uyumu ile ilgili olarak yapılacak çalışmalarda grubu bir çoğunluk olarak değerlendirmekten çok grubu 
oluşturan bireylerin düşünsel ve psikolojik yapıları üzerinde de durulmalıdır. 

Son olarak bu çalışma özel güvenlik personeli ile gerçekleştirilmiştir. Farklı meslek üyelerinin grup 
uyumlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesinin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, bilişim teknolojilerine yönelik algıların çalışanların motivasyonununa ve 
demografik değişkenlere olan etkilerini incelemektir. Diğer bir ifadeyle; bilişim teknolojilerine yönelik 
algılar ve çalışanların motivasyonu; bireylerin cinsiyetine, yaşına ve eğitim durumuna göre farklılık 
gösterir mi? Sorularının cevaplandırılmasına yönelik analizler yapılacaktır. 

Yöntem – Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli esas alınmıştır. Çalışmada “Bilişim 
Teknolojileri Ölçeği” ve “Çalışan Motivasyonu Ölçeği” olmak üzere 2 adet ölçek kullanılılarak 
araştırma verileri elde edilmiştir. Anket, Ankara OSTİM’de faaliyetlerini sürdüren danışmanlık 
merkezindeki işletmelerde toplam 1184 kişiden 449 kişiye uygulanmıştır. Anket sonrası elde edilen 
verilerden yararlanılarak,  frekans, faktör, güvenilirlik, anova ve regresyon analizleri yapılarak 
araştırma raporu tamamlanmıştır. 

Bulgular – Bu çalışmada elde edilen veriler incelendiğinde; BT kullanımında yer alan; kişisel becerileri 
ortaya çıkarma değişkenleri ve çalışanların motivasyonunda bulunan bireysel faktörlerden, mesleğini 
sevme ile bireylerin cinsiyeti karşılaştırıldığında; istatistik olarak fark tespit edilmiştir.  Ayrıca, BT 
kullanımında yer alan; teknolojiyi benimseme, kişisel becerileri ortaya çıkarma değişkenleri ve 
çalışanların motivasyonunda bulunan bireysel faktörlerden; amirlerimin tutumu ve iş doyumu ile 
bireylerin yaşı karşılaştırıldığında istatistik anlamda bir fark olduğu tespit edilmiştir.  

Tartışma – Dünyada işletmeler arası rekabet hızla artmaktadır. Dolayısıyla küresel dünyada rekabet 
atmakta ve bunun sonucunda bilişim sistemlerinin önemi artmaktadır. İşletme çalışanlarının 
işyerlerinde elektronik donanımları kullanmaları, rekabet nedeniyle hızla artmaktadır. Teknolojiyi 
üreten-kullanan ülkelerin mal hizmetlerindeki kalitenin artması; çalışanların motivasyonunun 
artmasına, tüketicilerin daha fazla memnuniyetine ve işletmelerin daha fazla etmesine önemli katkılar 
sunabilmektedir.  Dolayısıyla, bu araştırmada, uygulanacak anketler neticesinde elde edilen verilerin 
SPSS istatistik programı analizi aracılığıyla,  bilişim sistemlerinin işletme çalışanlarına motivasyon 
açısından etkileri incelenecek, olumsuzluklar tespit edilmeye çalışılacak ve verimliliği attıracak 
uygulamalar üzere öneriler geliştirilmiştir.  
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Purpose: One of the purposes of this study is the perceptions of information technologies and the 
motivation of the employees; analysis of the effects of demographic variables, and the other goal is to 
examine the effects of perceptions of information technologies on the motivation of employees. 
Information technologies (IT) consist of elements such as networking, hardware and software that have 
been used during the design and development of systems established in order to further manage the 
information obtained. With the knowledge age, many new technologies have been developed, but social 
and economic changes have also occurred. Businesses that can get information quickly among 
competing businesses and can use the information they have obtained in the most effective way can 
gain more competitive advantage and increase the motivation of their employees. 

Design/methodology/approach – While preparing the theoretical part of the study, articles, books, 
internet, etc. related to the field. Secondary sources such as. In the research part, research data were 
obtained with quantitative techniques and questionnaire applications that could reveal cause-effect 
relationships. At the same time, with the help of SPSS statistical programs, with the help of many 
statistical techniques such as reliability, anova and regression analysis; The hypotheses formed for the 
purposes of the research were examined. The population of the research was 1184 people working in 
the businesses in the consultancy center in Ankara OSTİM and 449 people were the sample. 

https://orcid.org/0000-0002-0657-756X


N. Varışlı 13/1 (2021) 410-429 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 411 

Results: When the data obtained in this study are examined; Involved in the use of IT; When the 
variables of revealing personal skills and individual factors in the motivation of employees are 
compared, liking the profession and the gender of the individuals; statistically the difference was 
determined. Also involved in the use of C.T’s.; revealing personal, technology adoption, skills variables 
and individual factors in the motivation of employees; When the attitude and job satisfaction of my 
superiors were compared with the age of the individuals, a statistical difference was found. 

Discussion: Competition between businesses is growing rapidly around the world.  Therefore, girls are 
competing in the global world and as a result, the importance of INFORMATION systems is increasing.  
The use of electronic equipment in the workplace sparked by competition. Increasing the quality of the 
goods services of countries producing and using technology; it can make significant contributions to 
increasing the motivation of employees, the greater satisfaction of consumers and the greater the 
number of businesses.  Therefore, in this research, the effects of the data obtained as a result of the 
surveys obtained in terms of motivation for the business employees of information systems will be 
examined through the Analysis of the SPSS statistical program, negativity will be determined and 
recommendations for applications that will relieve efficiency will be developed. Technology is 
described as a concept, as methods used to do information-related work.  In order to talk about 
technological development, information-based works need to be in less time. 

 

 
1. GİRİŞ 

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı iş yaşamında değişimi öğrenmek, planlayarak uygulamak, işletmelerin 
uzun vadede yaşamlarını sürdürmesi ve çalışan motivasyonunun sağlanması açısından önemlidir. Bilgisayar 
teknolojilerinin BT kullanılması, işletmeler için önemli olmakla birlikte, bu teknolojilerin kullanımının 
çalışanların motivasyonu üzerinde de büyük bir etkisi olmktadır. Dolayısıyla,  BT, işletme faaliyetlerinde 
yoğun bir şekilde kullanılmakta ve bu durum da işletmelerin teknolojiyi etkili şekilde kullanmaları açısından 
yeniden yapılanmalarını gerektirmiştir (Akyos, 2002: 26).  

BT bilgiye ulaşılarak oluşturulmasını sağlamakta olan bütün görsel, yazılı, işitsel ve basılı araçları ifade 
etmektedir. İletişim ve bilgi teknolojilerinin beraber kullanılması ile oluşturulan sistemlere BT denilmektedir. 
Veri iletimi ve mikro elektronik yanında, mobil telefonlar, bilgi ağları, faks makineleri, online veri tabanları, 
kablolu televizyon, bilgisayarlar, BT içinde yer almaktadır. Yönetim içinde iletişimi sağlayan bilgi 
teknolojileri, hızlı bir şekilde gelişme göstermektedir. Bilgisayar sektörü içinde gerçekleşen gelişmeler 
neticesinde ortaya çıkan BT, verilerin saklanması, işlenmesi ve iletilmesi için kullanılmakta olan yazılım ve 
donanımları kapsayan alandır (Uzgur ve Aykaç, 2016: 99). 

BT’nin işletme bünyesinde kullanılması ile çalışanların motivasyonları da artmaktadır. Kurumsallaşma 
yolunda hızla ilerleyen işletmeler, BT alanına daha da fazla ihtiyaç duymaya başlamıştır. Bundan dolayı, BT 
alanında yetenekli olan ve yeterli bilgiye sahip olan çalışanlara gereksinim vardır. İşletmeler, bu alanda 
yetenek sahibi olan bireylere destek vererek yeteneği olmayan bireylere de gerekli eğitimler vererek bu alana 
yöneltmeleri çalışanların motivasyonlarına olumlu katkılar sağlamaktadır. Çalışan motivasyonu 
arttırıldığında da işletme performansı artmaktadır. 

 Dolayısıyla bu çalışma, BT kullanımının çalışanların motivasyonuna etkilerinin analiz edilmesi ve bilimsel 
önerilerin oluşturtulması açısından önemlidir. Dolaysıyla, bu çalışmada, BT kullanımının çalışanların 
motivasyonuna etkilerinin analizi amaçlanmıştır. Araştırmanın problem cümleleleri;  BT’ne yönelik algılar ve 
çalışanların motivasyonunu etkiler mi?  Ayrıca, BT’ne yönelik algılar ve çalışanların motivasyonunu; 
bireylerin cinsiyetine, yaşına ve eğitim durumuna göre etkiler mi?  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1. Teknoloji  

Teknoloji, işletmelerin kolay hareketleri yapabilmesini sağlayan, organize olabilen bilgilerin veya bilimsel 
bilgilerin sistemli şekilde uygulamaları şeklinde tanımlanabilir. Teknoloji kavramı diğer bir ifade ile yapılan 
araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin kurumsal alana aktarılmasını ifade etmektedir. Bilimsel 
bilgilerin iki tarafa iletmekte olan taşıyıcılar konumunda bulunan teknoloji; uygulanmakta olan bilim, teknik 
bir dil, pratik hedefleri gerçekleştirmeye yarayan teknik yöntemler, insanların rahat etmesini sağlayan bütün 
gelişmeleri kapsamaktadır. Kuramsal çalışmalar ve teknolojik araştırmalar arasında köprü görevini üstlenen 
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teknoloji, belirli teknik alanlarda bilim alanının ilkelerine dayanmakta olan tutarlı uygulama ve bilgilerdir. 
Batı dünyasındaki felsefi düşüncelerin temelinde de teknoloji yer almaktadır (İşman, 2001: 2). 

Teknoloji genel anlamda, bilginin ya da bilgiye dayalı olan bütün yöntemlerin herhangi bir işin 
yapılabilmesine uygulanması şeklinde tanımlanabilmektedir. İşletmelerin girdilerini ürünlere çevirmeye 
yaramakta olan zihinsel ve fiziksel araç olarak tanımlandığında teknoloji, işletme faaliyetleri kapsamında 
yöneticilerin teknolojiden daha da geniş ölçüde yararlanabilmeleri doğal bir süreç olmaktadır (Bayraç, 2003: 
48).  

Teknoloji Entegrasyonu, insanların düşünme yeteneklerini geliştirebilmek amacıyla yöneticilerin teknoloji 
kullanmaları teknoloji entegrasyonu şeklinde tanımlanabilir (Hew and Brush, 2007: 223). Teknoloji 
entegrasyonunun sunmuş olduğu hizmetler üzerinde kaliteyle müşterilerinin teknoloji işletmeleriyle 
teknolojik varlıkların da portföylerini de kapsayan hassas ve kritik iş sahalarını daha iyi kontrol 
edebilmelerine yardımcı entegrasyon hizmetleri sunulmaktadır (Arslan ve Şendurur, 2017: 27). 

2.2. Bilişim Teknolojileri  

İletişim ve BT alanında meydana gelen gelişmeler, yirminci yüzyılın yarısından itibaren, gelişmiş ülkeler başta 
olmak üzere toplumsal anlamda değişim ve dönüşüme neden olmuştur (Akın, 1998: 23). Yeni gelişen 
teknolojilerin neden olduğu sosyal ve ekonomik değişimler, bilgi toplumları adı verilmiş olan yeni bir sosyal 
oluşumun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Küreselleşme ile BT’ne yaşanan etkiler, gelişmekte olan pek çok 
ülkeye de yansıyarak bilgi çağının neden olduğu etkiler de bütün alanlarda hissedilmeye başlanmıştır (Peters, 
1994: 123).  

Bilişim kavramı; gün geçtikçe pek çok farklı isim almıştır. Bilişim; elektronik çağı, uzay çağı ya da Bilişim çağı 
gibi isimler almakla birlikte bunların birleşimi olarak da tanımlanmıştır. Çağ kavramı biçimlendirilirken 
tarihin geçirmiş olduğu evrimler değil toplumun ve insanlığın getirmiş olduğu evrimler esas alınmıştır. 
Bilgilerin kullanılarak aktarılması, özetlenmesi, ilişkilendirilerek raporlanması gibi pek çok iş anlamı 
bakımından da bilişim, özellikle de elektronik bilgi işlemini ve iletişimi içermektedir (Demiralp, 1995: 646). 

BT, değerli bilgiler oluşturarak veri toplayabilmek amacıyla işletme süreçlerine teknolojilerin uygulanması 
olarak tanımlanabilir. BT; müşterilerle ilgili çeşitli birçok bilgilerin güncel şekilde toplanabilmesini, 
müşterilerle gerçekleştirilen karşılıklı etkileşimleri, pazarın müşterinin ihtiyaçlarına yönelik 
bölümlendirmesini sağlayan stratejik bir araç olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda BT; bireylere özel 
pazarlama anlayışlarında pazarlardaki maliyetlerin etkili şekilde uygulanabilmesini, müşterilerin 
davranışlarındaki gelişmelerin ve değişmelerin zamanında tahmin ettirilmesini sağlayabilme olarak da 
tanımlanabilmektedir (Güleş, 2004: 235). 

Bilgi kavramı, rekabettin yapısını belirleyen işletme hayatının önemli bir kolu haline dönüşmüştür. Bilginin 
ortaya çıkarmış olduğu  değişimler; insanları, teknolojileri, sistemleri ve bir kuruluşları hızlı bir şekilde 
etkilemektedir. Yaşanmakta olan değişimin hızlı olması nedeniyle iş hayatının bütün kuralları da baştan sona 
değiştirilerek yeniden oluşturulmaktadır. İş yaşamında meydana gelen rekabet ortamında ayakta kalarak 
üstünlük sağlayabilmenin temelini oluşturan bilgi, rekabet içindeki işletmelerin önemini giderek daha  da 
arttırmıştır. Teknolojik değişimlere aktarılarak değişimin güçlendirilmesini sağlayan bilgi, aynı zamanda 
yönetilebilen işletmelere de önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Bilginin teknolojik bilgilere 
dönüşmesiyle meydana gelen bilgi teknolojileri, işletme bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde yer alarak 
pek çok yeni sistemin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Ekinci, 2006: 54).  

Toplumun sahip olduğu haberleşme teknikleri değişmiş ve posta hizmetlerini yönelik anlayış da 
farklılaşmıştır. Mektuplar artık nostaljik birer edebi tür olarak değişikliğe uğramış ve bunun yerine e-posta 
adresleri oluşturulmuştur. Dolayısıyla bilgi ve iletişim hızı da işletmelerin çalışma hızlarının artmasını 
sağlamıştır (Bilgen, 1992: 13). 

Teknolojik gelişim; toplumların ve bireylerin gelişmesi ile değişmesinin önemli bir belirleyicisi olan teknoloji, 
değişimleri kolaylaştıran önemli bir araçtır. Teknolojik gelişmeler dikkate alındığında; kağıdın kullanılmaya 
başlanması ile beraber matbaanın bulunarak ilk kağıt fabrikasının kurulması, pusulanın, teleskopunun, 
parametrenin, saatin bulunması da insanların bilgi üretiminde daha da yetkin hale gelmelerini sağlamıştır. 
Teknolojik gelişimler, teknolojinin daha geniş alanlara yaygınlaştırılması gerektiğini ortaya koymuştur. 
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Gelişen ve değişen teknolojik ortam kapsamında kişisel ihtiyaçlarını karşılanabilmesine yönelik bireysel 
kullanımlara imkan tanıyan ilk donanımlı bilgisayarın üretimi artırılarak yaygınlaştırılmıştır. Teknolojik 
gelişimler, gelişmişlik düzeyi dikkate alınmaksızın bütün toplumlarda kişilerin bilgilenmesini ve diğer pek 
çok toplumlarla etkileşim içinde olmalarını sağlamıştır (Kayalı, 1999: 127). 

2.3. Motivasyon  

Motivasyon; bir şeyi yapabilme arzusu, aynı zamanda bireylerin neyi yapmasına ihtiyaç duyduğunu anlaması 
şeklinde de tanımlanabilir. Motivasyon kavramı aynı zamanda, bireylerin seçecekleri herhangi bir görevi 
yapabilmek için çaba harcamak istemesi ve bu çabayla ısrarlara devam etmeyi istemesi olarak da ifade 
edilebilmektedir. Motivasyonun iç yaşamında; dışsal, içsel, ilişkisel ya da fedakar motivasyon olmak üzere üç 
adet kaynağı bulunmaktadır. Dışsal motivasyon kaynağı; belli şeyleri elde edebilmek amacıyla belirli şeyler 
yapılması gerektiği şeklinde tanımlanmakla birlikte dışsal motivasyon, pek çok bireyin çalışmalarına belli 
oranda destek vermektedir. İçsel motivasyon kaynağı; işin yapılabilmesi tatmin edici, ilginci bireysel anlamda 
zorlayıcı ve keyifli şekilde görülmesi olarak tanımlanabilir. Son olarak ilişkisel ya da fedakar motivasyon ise; 
diğer bireylere bağlanma ve yardım etme ihtiyacından meydana gelmektedir. Dolayısıyla motivasyon, 
bireyleri harekete geçiren ve yönlendiren itici güç olarak tanımlanabilir (Amabile ve Kramer, 2011: 22-23). 

Motivasyonunun önemi; işletmede çalışan bireylerin motivasyonları, başarma ihtiyaçları, işe yönelik 
tutumları, yapılacak olan işe katılımların artması ile beraber yüksek düzeyde artış göstermektedir. Bu öğelere 
bağlı olarak kontrol bakış açısı ile komuta, motivasyonun hareket noktasını oluşturmaktadır. Çalışanlara ne 
vermeliyiz veya ne yapmalıyız ki çalışanlar işletme için yararlı olabilecek şekilde harekete geçebilsin? 
Sorusuna verilecek olan cevap doğrultusunda çalışanların motivasyonları da şekillenmektedir. Çalışanların 
motivasyonlarının arttırılması için beklenti ve ihtiyaçların iyi şekilde araştırılarak bu beklenti ve ihtiyaçlara 
cevap olabilecek motivasyon araçlarının da uygulanması, işletme verimliliğinin sağlanması açısından büyük 
önem taşımaktadır. Motivasyon; bireylerin davranışlarının altında yatmakta olan nedenler, bir şeyleri yapmak 
istemek veya yapmamak için bireyleri harekete geçirmekte olan faktörlerdir. Dolayısıyla BT’ne önem veren 
KOBİ’lerde motivasyonun arttırılması, işletme verimliliğinin sağlanması açısından büyük bir önem 
taşımaktadır (Koçel, 2013:  409). 

Motivasyonunun kapsamı; bireyleri farklı şekillerde davranmaya iten veya farklı hareket şekilleri sergilemeye 
yönelten, onları ihtiyaç duydukları şeyleri karşılayabilmeleri amacıyla belirli davranışlar ya da temek 
ihtiyaçlar, motivasyon kapsamında değerlendirilmektedir. Bireylerin ortaya koymuş olduğu davranışların ne 
düzeyde faydalı veya başarılı olduğu, o bireylerin elde ettikleri ödüllerden tatmin olma derecelerine bakılarak 
belirlenmektedir. Motivasyonun arttırılması açısından önemli olan ödüller, insanların ihtiyaçlarını tahmin 
etmenin yanı sıra gelecek dönemde de istenme düzeyi konusunda bilgi sağlanması ya da davranışların 
uygunluk düzeyi ile yakından ilgilidir. KOBİ’ler için büyük önem taşıyan motivasyon, çalışan verimliliğinin 
arttırılması, çalışanları teşvik etmekte olan unsurların belirlenmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla bu 
unsurların en önemlisi ise çalışanların ihtiyaçlarını uyaran motivasyondur (Şimşek ve Çelik, 2014: 64).   

Motivasyonun amacı; işletme içindeki çalışanları işletmeye ve işe bağlama yollarıyla beraber özendirme 
imkanlarını araştırarak uygulamak ve bu sayede de işletme verimliliğini arttırmaktır. İşletmelerin hedeflerine 
ya da amaçlarına ulaşmaları için işletme içindeki çalışanların kendi arzu, çaba ve istekleriyle hareket etmesi 
motivasyon olarak tanımlanabilir. Bireyler, tüm enerji, tecrübe, birikim ve bilgilerini işletmenin amaçlarına 
ulaşabilmesi için harcadığında örgütsel motivasyon ortaya çıkmaktadır. Çalışanların motivasyonunun yüksek 
düzeyde olması ve sürekli hale gelmesi, verimlilik elde edilebilmesi için çalışanların performanslarının 
kullanılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak çalışanlar yüksek düzeydeki motivasyonlarının 
olumlu sonuçlarını dikkate almadıklarında enerjilerini, yeteneklerini ve bilgi birikimlerini işletmenin 
amaçlarına ulaşabilmesi için kullanmamaktadır (Tunçer, 2013: 91). 

2.4. Motivasyonu Etkileyen Unsurlar 

İşletmelerin sahip oldukları özelliklerle ilgili örgütsel unsurlar, işletmelerin çalışanlarını değerlendirmesi, 
çalışanlarına sunmuş oldukları imkanlar ve onlara bakış açılarıyla çalışanların yeteneklerini kullanmada 
önemli bir belirleyici olma özelliği taşımaktadır. İşletmelerin bulunduğu çalışma alanları, çevresel koşullar, 
kullanmış oldukları teknoloji, yönetim düşüncesi, fiziksel koşullar gibi motivasyonu etkileyen pek çok unsur 
bulunmaktadır. İşletme bünyesindeki bütün kademelerde bulunan yöneticilerin birlikte çalıştıkları 
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çalışanların motivasyonlarını sağlayabilmek, işletmelerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için 
kullanılabilecek pek çok farklı unsur bulunmaktadır (Mucuk, 2014: 328).  

Ücret artışı; çalışanları yapmakta oldukları işi en iyi biçimde yapabilmeleri için motive etmekte olan 
unsurlardan biridir. Çalışanların zihinsel veya bedensel emeklerinin maddi karşılıkları şeklinde ödenmesi de 
ücret artışı olarak tanımlanabilir. Çalışanların, çalışmakta oldukları kurumlara duydukları güven ya da 
bağlılıkları açısından önemli olan ücret artışının tarafsız olarak belirlenmesi gerekmektedir. Çalışanların 
göstermiş oldukları performansların ücret düzeylerine yansıma şeklini, çalışmakta oldukları işyerlerinin sahip 
olduğu ücret politikaları ile ücretleri neyin karşılığı olarak aldıkları konusunda bilgi sahibi olmaları da 
önemlidir. Ücret artışı çalışanların motivasyon düzeylerini arttırmakla beraber, işyerinin maliyetlerini 
arttırmaya yaramayacak ücret politikalarını belirlemek yönetimin hedeflerinden biri olması gerekmektedir. 
İşletmelerin adaletli şekilde uyguladığı ücret politikaları, yapılacak olan hangi işler karşılığında verilecek olan 
ücretlerin verileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Ücret artışının adaletli ve dengeli dağıtılmadığı 
zamanlarda performans ve motivasyonda düşüş yaşanmaktadır (Babacan, 2012: 10).   

Primli ücret; çalışanlara verilmekte olan sabit ücretlerin dışında göstermiş oldukları başarılı durumlar ile 
yapmış oldukları ekstra işlerde ödenmekte olan özendirici ve teşvik edici ücret olarak tanımlanabilir. Primli 
ücret, yapılmakta olan standart işler dışında verimliliğin artmasına bağlı şekilde ve yapılmakta olan ekstra 
işlere göre uygulanmaktadır. Bundan dolayı da iş standartlarının doğru şekilde belirlenmesi büyük önem 
taşımaktadır. İş standartları, çalışanların normal şartlarda ortaya koymuş oldukları beceri, performans ve bilgi 
düzeyleridir. Söz konusu standartlar, yöneticiler ve çalışanlar tarafından üst düzeyde tutulmakta ve primli 
ücret uygulamalarının çalışan motivasyonunu arttırıcı etkileri bulunmaktadır. Çalışanların motivasyonlarının 
arttırılması amacıyla primli ücret uygulamalarının doğru bir biçimde düzenlenerek iş standartlarının en iyi 
şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Primli ücret uygulamaları, işletmeler arasında farklılık 
gösterebilmektedir (Sabuncuoğlu, 2013: 82). 

Ekonomik ödüller;  işletmelerde zorlayıcı tekniklerin uygulanmasının yanı sıra ekonomik anlamda 
uygulamaların yapılması itaat ve uyumun gerçekleştirilmesi için önemlidir. Ödüllendirme sistemi, çalışanlara 
prim verme, ücret artışı, ikramiyenin yanı sıra çalışanların başkalarının yanında takdir edilmesi, kendilerine 
terfi etme olanakları verilmesi, sorumluluklarını artırma gibi pek çok uygulamalar ile çalışanları 
güçlendirmektedir. Çalışanlarını ödüllendiren yöneticiler, verilen ödüller karşısında çalışanların çabalarını da 
arttırmayı planlamaktadırlar. İşletmeler tarafından belirlenen hedeflere ulaşmış olan çalışanların 
ödüllendirilmesi uygun olmakla beraber verilmekte olan ödüllerin de beklentileri karşılayabilmesi önemlidir. 
İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmesi amacıyla ödül ve iş arasında bulunan dengeyi en iyi şekilde sağlanması 
gerekmektedir. Belirli miktarda ikramiye şeklinde verilen ekonomik ödüllerin, adaletli ve dengeli şekilde 
uygulanması gerekmektedir. Söz konusu ödüllerin çalışanlar üzerinde negatif etkileri ve zararları 
bulunmaktadır. Ekonomik ödüller aylık ödeme ismini almakla birlikte çalışanların göstermiş oldukları 
başarılar neticesinde değil belli aralıklarla ödendiğinde motivasyon aracı olma özelliğini kaybetmektedir  
(Eren, 2012: 377). 

Sosyal güvenlik olanakları; çalışanların düzenli şekilde elde ettikleri kazançlarının kesilmesi halinde, yaşlılık 
döneminde rahat bir şekilde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gereken fırsatlardan faydalanma olarak 
tanımlanabilir. Sosyal güvenlik imkanları, çalışanların çalışırken ya da çalışma hayatları sona erdikten sonra 
bile hayatlarında gereksinim duydukları unsurların karşılanması amacıyla açısından önemlidir. Bu 
ihtiyaçlarla kişilerin öldükten sonra bile ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vergilerin alınması 
gerekmektedir. Sosyal güvencesi bulunmayan kişiler, yaşama güvenle bakmamakta, hayata yönelik 
tedirginlik duymaktadırlar. Dolayısıyla çalışan bireylerin sosyal güvence altında çalıştırılmaları, bireylerin 
verimliliklerini artırmakta ve motivasyonlarını yükseltmektedir (Feldstein,  vd., 2002: 2247). 

Bağımsız çalışma fırsatı; işletmelerde çalışanların çalışma sırasında serbest bir şekilde hareket edebilmek, 
inisiyatif ve sorumluluk almak isteyen çalışanlara fırsat vermek, başarının beraberinde başarıyı getirmektedir. 
Sorumluluk almak ve inisiyatif kullanmak istemeyen çalışanlara sorumluluk yüklemek olumsuz sonuçların 
ortaya çıkmasına neden olabilmektedir (Genç, 2004: 65). Çalışma sırasında bağımsız olabilmek, çalışan 
bireylerin özgür bir şekilde istediklerini yapabilmeleri anlamına gelmeyeceği gibi bu durum işletmelerin 
otorite eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Çalışanların yeteneklerine ve ilgilerine yönelik rahat bir şekilde 
hareket edebilme imkanı sağlanması çalışan motivasyonunu olumlu etkilemektedir. Aynı zamanda 
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işletmelerde güvenli ve rahat çalışma ortamlarının oluşturulması, çalışanların sahip olduğu yeteneklerin de 
anlaşılabilmesi açısından önemlidir (Acuner, 2010: 50). 

Statü; bireylere toplumda bulunan diğer bireyler tarafından atfedilmiş olan değerler olgusu, şeklinde 
tanımlanabilir. İnsanlar, kalifiye birer çalışan şeklinde kabul görmek ve yaptıkları işten dolayı da takdir 
edilmek istemektedirler. İşverenlerin davranış ve tutumları ile statü kavramı arasında önemli bir ilişki 
bulunmaktadır. Çalışan bireylerin manevi ya da maddi şekilde tatmin olabilmesi ve çalıştıkları işteki 
verimliliklerinin devamlı olmasında yöneticilerin rolü büyüktür. İşverenlerin sevgi ve saygısını kazanabilmek 
amacıyla büyük bir çaba ve fedakarlık göstermektedirler. Bu çalışanlar yapmış oldukları iş karşılığında 
manevi ya da maddi açıdan tatmin olurlarsa daha başarılı işler yapmaya meyilli olmaktadırlar (Eren, 2004: 
517-518). İşletmelerin çalışanlarına verdikleri değer ve statü, bireylerin ailelerinde ve memleketlerinde de 
saygınlık görmelerini sağlamaktadır. Dolayısıyla işletmede bulunan diğer çalışanlar açısından verilmekte olan 
değer ve statü, örnek teşkil edebilmek açısından büyük önem taşımaktadır (Peker ve Aytürk, 2000: 54-55).    

Takdir; çalışanlar, yapmış oldukları işlerde saygı görmek ve takdir edilmek istemektedirler. Uzmanlaşmış ve 
kendilerini geliştirmiş olan çalışanların takdir edilerek üst makam tarafından da desteklenebilmesi, çalışan 
motivasyonunun arttırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışanlara karşı duyulan saygı ile verilmiş 
olan değerler karşısında çalışanlar motive olmaktadır (Baransel, 2001: 258). 

Sosyal uğraşlar; çalışanlarının elinde bulunan boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için 
işletmelerin; gezi, spor aktiviteleri, özel günler ve eğlence gibi uğraşlar düzenlemeleri gerekmektedir. Bu 
sosyal uğraşlar, çalışanların motivasyonlarını arttırmakla birlikte grup ruhunun da gelişmesine katkı 
sağlamaktadır (Koç ve Topaloğlu, 2010: 214). Sosyal uğraşların iki farklı ve önemli işlevi bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi; söz konusu sosyal uğraşların çalışanların boş vakitlerini değerlendirebilmeleri açısından 
bir fırsat olmakla birlikte kendi aralarında da etkin olanların belirlenmesi açısından önemlidir. İkincisi ise; 
etkin ve başarılı olan çalışanlar, diğer bireyleri olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. Bu 
kapsamda, çalışanlara sunulan sosyal uğraşlar, motivasyonun arttırılması açısından önemlidir (Sabuncuoğlu 
ve Tüz, 2008: 83). 

Öneri sistemi; çalışanların, bireysel problemleri veya işle ilgili fikir ve şikayetlerini rahat bir biçimde dile 
getirmeleri olarak tanımlanmaktadır. Çalışanların hepsinin değerli olduğu anlayışına dayanmakta olan bu 
sistem, çalışanlara demokratik bir şekilde yaklaşmakta ve bütün bireylerde kendi düşüncelerinin değerli 
olduğu hissi oluşturmaktadır. İşletmelerde öneri sisteminin iyi bir şekilde uygulanması, işletmelerin 
demokratik şekilde yönetildiğini ortaya koymaktadır. Çalışanların düşüncelerini ve fikirlerini rahatça 
söyleyebildiği ortam bulunduran işletmelerde çalışanlar tarafından yapılmakta olan öneriler ciddiye alınıp 
uygulandığında işletme içindeki iletişim sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir. Söz konusu süreç, etkinliği ve 
bütünleştirmeyi arttırmaktadır. Yapılmakta olan önerilerin reddedilmesi ya da kabul edilmesi, aradaki 
iletişimin bitirilmesini engellenmesi ve iletişimi devamlı hale getirmesi gerekmektedir (Keser, 2006: 170). 

Ceza; istenmeyen davranışların sona erdirilmesi ve bu davranışların tekrar edilmemesi amacıyla çalışanlara 
uygulanan yönteme denir. Cezaya maruz kalmış olan çalışanlar, istenmeyen davranışları tekrarlamamak için 
gayret göstermektedirler. İşletmelerde uygulanan ceza yöntemi, çalışanlar üzerinde motivasyonu arttırmak 
yerine moral bozukluğuna ve performansın düşmesine neden olmaktadır. İstenmeyen davranışları yok 
edebilecek güce sahip olmasına rağmen ceza, istenilen davranışları yaptırabilme gücüne sahip olmamaktadır 
(Yüksel, 2000: 138). İşletmelerin kurallarına ve hedeflerine uymayan davranışlar karşısında çalışanlara ceza 
yöntemi uygulanmalıdır. Ceza ile işverenlerin otoritelerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bireysel 
sebeplerle ceza yönteminin uygulanmaması gerekmektedir (Güney, 2008: 354). 

Hedef belirleme; çalışanlar ile işverenler arasında bulunan etkileşimi attırabilmesi açısından önemli bir yere 
sahiptir. İşletmelerin stratejik amaçlarına ulaşabilmelerinin de hedef belirleme önemli bir destek sağlamakla 
birlikte çalışma tekniklerini ve hedefe ulaştırmada çalışanlara kolaylık sağlayabilmektedir. Çalışanların 
sorumluluk ve görevlerini netleştirmesine yardımcı olan hedef belirleme, çalışan hedeflere odaklanmasını 
kolaylaştırmaktadır. İşletmede bulunan çalışma grupları bakımından ele alındığında hedef belirleme, 
grupların hedefe yönlendirebilmelerini kolaylaştırmaktadır. Performans üzerinde önemli bir etkisi bulunan 
hedef belirlemenin üç önemli etkisi bulunmaktadır. İlki; çalışanlar üzerinde eylemsel ve düşünsel şekilde etki 
yapmasıdır. İkincisi; çalışanları hedeflere yönlendirmesidir. Üçüncüsü ise; belirlenen hedefler zor olduğunda 
çalışanlar daha çok çaba sarf etmeye yönlendirmesidir (Helvacı, 2002: 158). 
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Yetki ve sorumluluk denkliği; bireylere verilmiş olan sorumluluklar kapsamında yetkilerinin aynı düzeyde 
olmasıdır. Bu durumda çalışanların sorumlu olmuş oldukları konularda karar alabilme yetkilerine de sahip 
oldukları söylenebilir. Yetkili bireyler, kullanmış oldukları yetkilerin neticelerinden de sorumlu 
tutulmaktadır. Yöneticilerin sahip oldukları yetkiler devretmesi, kendi sorumluluklarını ortadan kaldırabilen 
bir unsur olmamaktadır. İşletme kapsamında yapılmış olan uygulamaların ve alınmış olan kararların en 
büyük sorumluları yöneticiler olmaktadır. İşletme mensuplarına kararı alabilme yetkileri verilmediği 
durumlarda, amaçlara ulaşma noktasında bireylerin kendileri de sorumlu tutulabilmektedir. Bu hususta 
ilkeler çiğnenmiş olmakla birlikte söz konusu durum işletmelerin etkin ve aktif bir biçimde çalışmalarını 
engelleyen unsurlardan biri olmaktadır. Kendilerine sorumluluk verilerek yetki verilmeyen çalışanlar, diğer 
çalışanların karar vermelerini bekledikleri için yeterince etkin ve aktif olamamaktadırlar. Bu durumda 
sorumlu olmuş oldukları kadarıyla çalışmalarını en az düzeyde tutmakla beraber kendilerine yetki verilerek 
sorumluluk verilmemiş olan çalışanlar ise verilen yetkileri kötü yönlerde kullanmaktadır (Şimşek ve Çelik, 
2014: 37).   

Delegasyon; yönetim kademesinde tek bir birey yerine daha çok bireyin görev alması şeklinde tanımlanabilir. 
Büyük ölçüde üretimin amaçlanması, büyük işletmelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Büyük işletmeler 
merkeze bağlı şekilde yönetilmekte olsalar da bu tür işletmelerde pek çok yetkinin devredilmesi de zorunlu 
olmuştur. Üretimin ve sermayenin gelişerek uluslararası hale gelmesi, bağımsız şekilde karar verebilme ve 
plan yapmayı da gerekli kılmıştır. Teknolojinin bütün alanlarda olduğu şekilde haberleşme alanında da büyük 
ölçüde kullanılabilmesi ve bilgisayarların da işletme kapsamındaki yönetimlerde kullanılması ile ara 
kademelerde  yapılmakta olan yetki devirlerini ortadan kaldırılarak merkezi yönetim şekline dönüştürmüştür 
(Yozgat, 1989: 328). 

Kararlara katılma, toplumsal ilişkilerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesine, çalışanların daha yüksek 
bir motivasyona sahip olmasına, çalışanların davranışlarının pozitif yönde değişmesine ve işletmenin de 
eğitsel pek çok hedeflere ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Çalışanların yönetimin almış olduğu kararlarda 
kendisi ile alakalı olan hususlarda katılımlarının sağlanabilmesi, çalışanların memnuniyetini artırmakta ve 
çalışanların işine daha da bağlı olarak motivasyonlarını arttırmaktadır (Erol, 1990: 330).  

Yönetim kademesine katılma, dört şekilde gruplandırılmaktadır, bunlar; kendi kendini yönetme, temsili 
katılma, gönüllü katılma ve sendikal katılmadır. Bütün bireylerin kendilerini ilgilendirmekte olan konularda 
karar alabilmek istemeleri oldukça doğal olmaktadır. Yapmış oldukları işlerle ilgili kararların alınması 
süreçlerinde çalışan bireyler, kendi düşüncelerinin de alınmasını istemektedir. İşletme yönetiminde karar alım 
süreçlerinde, uygulanmasında katkıları bulunan çalışanların motivasyonu daha yüksek olmaktadır (Öztürk, 
2013: 37). 

Yükselme; iş ortamlarında bulunmuş oldukları konumdan daha da üst seviyedeki konuma geçerek daha çok 
sorumluluk ve yetki gerektiren başka görevler üstlenme şeklinde tanımlanabilir. Çalışanların yükselmeleri 
halinde hem saygınlıkları hem de ücretleri artmaktadır. İşçilerin emeklilik, ölüm, hastalık gibi nedenlerle 
işlerinden ayrılmaları halinde boşalan görevlere, işletme içinde bulunan çalışanlar arasından seçim yapılması 
ile boşalan yer doldurulmaktadır. Dolayısıyla bu uygulama, çalışanların moral ve güvenlerini olumlu şekilde 
etkilemektedir (Sabuncuoğlu, 2013: 82).   

Eğitim imkânları; çalışanların alakalı bireysel gelişimlerine teknik anlamda katkı sağlayabilecek biçimde 
eğitimlere yönlendirilmeleri gerekmektedir. Bu eğitimlerin planlı hale getirilmesi, etkinliklerinin doğru 
şekilde uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlamaktadır. Motivasyonun arttırılmasına yönelik olarak 
verilen eğitimler şu şekilde sıralanabilir (Babacan, 2012: 483-486); 

1. Eğitim programlarının hazırlanması, 
2. Eğitimde kullanılacak olan tekniklerin belirlenmesi, 
3. Eğitimin amaçlarının belirlenmesi, 
4. Eğitim ihtiyaçlarının ortaya çıkması, 
5. Eğitim etkinliğinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi, 
6. Eğitim programlarının uygulamaya geçilmesi. 

Fiziksel koşulların iyileştirilmesi; çalışma ortamlarının fiziksel yapılarının, çalışanların motivasyonlarını 
yükseltebilecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Çalışma ortamlarında bulunan; temizlik, sıcaklık, 
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ergonomi, nem ve gürültü gibi pek çok unsur çalışanların motivasyonları üzerinde etkili olmaktadır (Fındıkçı, 
2006: 47).  

İşyerlerinde çalışmakta olan bireylerin ruhsal ve fiziksel bakımdan rahat olabilmelerini sağlayabilecek 
ortamların oluşturulması, çalışan motivasyonunun yükseltilmesi açısından önem taşımaktadır. İşletmelerin; 
ısıtma, havalandırma, güvenlik, titreşim aydınlatma gibi hususlarda gerekli olan standartları sağlayabilmesi 
gerekmektedir. Çalışanlardan verim elde edilebilmesi amacıyla bu koşulların düzenlenmesi oldukça 
önemlidir. Çalışma şartlarının ne şekilde ve nasıl değişim geçireceğinin belirlenebilmesi açısından çalışanların 
düşüncelerinin alınması, çalışanları mutlu etmekle birlikte değişmekte olan şartların etkinliğinin de 
arttırılmasını sağlamaktadır (Koç ve Topaloğlu, 2010: 215). 

2.5. İşletmelerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri  

Teknik anlamda BT, işletmelerin kontrol ile karar verme fonksiyonları için gereken bilginin toplanmasından 
dağıtılmasına kadarki süredeki bütün elemanları içinde barındıran bir kümeyi oluşturmaktadır. BT’nin; 
koordinasyon, kontrol ve karar verme fonksiyonları desteklemesi ve bunun yanı sıra yöneticilere ve 
çalışanlara sorunları analiz etme, yeni ürünler oluşturma ve karmaşık konuların görsel hale getirilmesi 
konusunda destek verme gibi pek çok işlevi bulunmaktadır (Laudon ve Laudon, 1996: 48).  

BT, bütün sistemler gibi birbiri ile ilişki içinde olan parçalardan meydana gelmektedir. Söz konusu 
teknolojiler; süreçler, donanım, insan, çıktılar, veri dosyaları ve girdiler gibi parçalardan oluşmaktadır. 
1980’lerde BT, yönetim bilişim sistemleri ve veri işleme sistemleri şeklinde sınıflandırılmıştır. Gün geçtikçe ise 
bu sınıflandırma; ofis otomasyon sistemleri, uzman sistemler, yönetim bilişim sistemleri, ticari işlem 
sistemleri, üst yönetim bilişim sistemleri ve karar destek sistemleri şeklinde yapılmaktadır (Hicks, 1993: 14). 

BT’nin örgütler üzerindeki etkileri; işletmelerin yönetim kademelerinin BT’yi nasıl kullanacağı ya da BT’den 
nasıl yararlanacağı konusunda bilgisi olmasa da BT gelişmeye devam etmektedir. Örgütlerin pek çoğunda 
bilişim sistemleri, karar alım süreçleri içinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bilgisayar sistemleri, 
örgütlerin vazgeçilmez birer parçası haline gelmiştir. Bilişim sistemlerinin önemli unsurlarından biri olan 
bilgisayarların, örgütler üzerinde önemli işlevlerini yerine getirmekte ve yönetim kademelerinde katkıda 
bulunulduğu pek çok kişi tarafından da kabul edilmiştir. Yönetici bireyler örgüt içindeki bütün faaliyetleri 
günlük olarak takip edebilmede ve örgütleri de elde edilen bilgilere göre yönetebilmelerinde BT önemli bir 
rol oynamaktadır. BT ile yöneticiler, bütün bilgilere ulaşabilmekte, bilgileri takip edebilmekte ve bilgileri 
anında görebilme imkanına sahip olmaktadırlar (Soysal, 1989: 222). 

İşletmelerde BT’nin yönetim ve organizasyon yapısına etkileri; BT’nin gelişirken beraberinde getirmiş olduğu 
hızlı otomasyon sistemleri pek çok işin makinelerle yapılmasına imkan sağlamıştır. İşletme içinde insan 
gücünün çalıştırılmasının maliyetinin yüksek düzeyde olması, az hata yapılarak daha kaliteli üretim yapılma 
isteği, dış çevrenin de hızlı şekilde değişmesine uyabilme gayreti, rekabetin yoğun yaşandığı ortamlarda 
işletmelerin makineleşmeye yönelmesine neden olmuştur. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) üretim 
içindeki paylarını makineleşme ile artırmakta ve bu nedenle de bu işletmeler önemini daha da arttırmaktadır. 
İnsan gücü ile gerçekleştirilen seri üretim makineleşme ile yerini zamanında ve esnek üretime bırakmaktadır. 
Yaratıcılık, rekabet vb. gibi unsurların yani otomasyonun işletme bünyelerine girmesi ile işsizlik giderek 
artmıştır. Özel sektör içinde bulunan ofislerin otomasyona geçmesi ve devlet kurumlarının özelleştirilesi de 
işsizliği arttırmıştır (Çapar, 2003: 46). 

İşletmeler BT’yi kullanırken hızlı şekilde karar alım süreçlerine katılım, işletmeler içinde etkin şekilde veri 
akışlarının sağlanabilmesi gibi pek çok amaca, işletme dışında bilgi akışının geliştirilebilmesine kıyasla daha 
da önem vermektedirler. Yöneticiler, BT kullanarak işletme içinde bilgi akışının sağlanmasında etkinlik 
sağlamakla karar alım süreçlerini hızlandırarak bölümler arasında koordinasyonun gerçekleştirilmesine 
yönelik çalışmalara daha da ağırlık vermektedir (Tekin vd., 2005: 117). 

İşletmelerin hepsinin geleneksel pek çok amacı olmakla birlikte bu amaçları gerçekleştirmek için girişimlerde 
bulunmaktadırlar (Ataman, 2002: 58). Taylor ve Fayol, Klasik örgüt kuramının öncüleri olmakla beraber 
ekonomik amacı bulunan işletmelerin temel amaçlarının kazancın arttırılması olduğunu ifade etmişlerdir. 
Friedman ise Taylor ve Fayol’a benzer olarak işletmelerin tek bir sosyal sorumlulukları olduğunu ve bunun 
da kazancın en üst düzeye çıkarılması olduğunu ileri sürmüştür  (Yozgat, 1998: 167).  
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BT’nin sürekli ve hızlı şekilde gelişmesi, iş yaşamını önemli oranda etkilemektedir. İşletmelerde faaliyetlerin 
yürütülebilmesine yönelik mevcut stratejiler ile gelecek dönem içindeki politika ve stratejilerin 
belirlenmesinde BT’ne önem vermeleri gerekmektedir (Tekin vd., 2005: 116). BT’nin işletme bünyesinde 
meydana getirdiği değişimler; güçlü bireysel hizmetler, eşsiz ve daha iyi ürünler, sürdürülebilir nitelikte 
operasyonel etkinliklerin üretilmesini mümkün hale getirmektedir. Bu durum aynı zamanda işletmelerin 
rekabet ortamında üstün hale gelmelerine imkan tanımıştır. Dünya genelinde BT, işletmeleri yeni müşterilere 
ve tedarikçilere ulaştırarak farklılaştıran, verimsizlikten uzaklaştıran platformlar sunmaktadır. BT’nin 
sunmuş olduğu platformlar şu şekilde sıralanabilir (Barca ve Geyik, 2003: 211);  

1. Fonksiyonel Bilişim Teknolojileri 
2. Ekstranet ve İntranet 
3. Karar Destek Sistemleri 
4. Uzman Sistemleri 
5. Elektronik Veri Değişim Sistemleri 
6. Ofis Otomasyonu 
7. Yönetim Bilişim Sistemleri 

İşletmeleri BT kullanmaya iten nedenler; küresel arenada faaliyetlerine devam eden işletmeler, rekabet 
kurallarının, yapısının, müşteri ihtiyaçlarının ve isteklerinin devamlı değişmesi sonucunda işletmelerin 
kendileri de değişmektedir. BT ile meydana gelen değişimler arasında bulunan geçiş süreleri de önemli oranda 
kısalmaktadır (Tekin vd., 2005: 116).  
Dinamik ve rekabetçi iş ortamı, yalnızca değişimlerin sayısını arttırmamakla birlikte değişimlerin doğal 
yapısından daha fazla karmaşık bir hale gelmektedir. Bu durumda değişimin etkileri BT sayesinde işletmeler 
ve insanlar üzerinde daha da etkili olmaktadır (Ekren, 2004: 1);  

3. YÖNTEM 

Bu kısımda; araştırmanın modeli ve hipotezleri, evreni ve örneklemi, veri toplama araçlarına ve verilerin 
analizine yer verilmiştir.  

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli esas alınmıştır. Bu modelde; genellikle 
iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiler ortaya çıkartılır. İki veya daha fazla değişken arasındaki 
birlikte değişimin derecesi nasıldır? Veya incelenen bir olgunun düzeyi (örneğin işe geç kalma), belirli 
değişkenler açısından (örneğin cinsiyet) karşılaştırıldığında anlamlı farklılaşma var mıdır? gibi sorular 
ilişkisel tarama araştırma desenleri ile çözülebilir niteliktedir. İlişkisel tarama araştırmalarında değişkenlere 
ilişkin verilerin genellikle gerçek yaşamda, alanda (üniversiteler, işletmeler,  devlet kurumları vb.) çalışan 
kişilerden toplanmaktadır (Çakmak vd., 2013: 79). 

 
Şekil -1. BT’ne Yönelik Algısı, Motivasyon ve Demografik Değişkenler Arası İlişkiyle İlgili Kavramsal Model 
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Şekil -2. BT’ne Yönelik Algısı, Motivasyon ve Demografik Değişkenler Arası İlişkiyle İlgili İstatistiksel Model 

Araştırmanın Hipotezleri 
H1a: BT’ne yönelik algılar ve çalışanların motivasyonu; bireylerin cinsiyetine göre farklılık gösterir. 
H1b: BT’ne yönelik algılar ve çalışanların motivasyonu; yaşa göre farklılık gösterir. 
H1c: BT’ne yönelik algılar ve çalışanların motivasyonu; eğitim durumuna göre farklılık gösterir. 
H1d: BT’ne yönelik algılar, çalışanların motivasyonunu etkiler.  

3.2. Evren ve Örneklem 

“BT’nin çalışan motivasyonuna etkileri” hususunda ortaya çıkan gelişmeler ile mevcut durumların 
belirlenmesi, bu hususta alınabilecek önlemlerin neler olduğunun belirlenmesine yönelik olarak araştırma 
yapılabilmesi için örneklemin belirlenmesi gerekmektedir. Evren büyüklüğü ve örneklem hacminin 
belirlenmesine yönelik bilgiler aşağıdaki tablo 1’de gösterilmiştir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 50). 

Tablo-1 Evren Büyüklüğü ve Örneklem Hacminin Belirlenmesi 

Evren 
Büyüklüğü 

+-0.05 örnekleme hatası 
(d) 

p=0.5 
q=0.5 

p=0.8 
q= 0.2 

p=0.3 
q=0.7 

750 254 185 226 
1000 278 198 244 
2500 333 224 286 

Araştırmanın evrenini, Ankara OSTİM’de faaliyetlerini sürdüren danışmanlık hizmetleri sürdüren 
işletmelerde çalışan toplam 1184 adet kişidir. Dolayısıyla tablo 1 incelendiğinde %5 örnekleme hatası ile; 1184 
kişilik evren büyüklüğü, 2500 kişilik evrene ve 333 kişilik örnekleme denk gelmektedir.  Dolayısıyla, yeterli 
sayıda anketin olması için örnekleme grubu olarak 500 adet kişiye anket dağıtılmış ve dağıtım sonrasında geri 
dönen anketlerden 51 geçersiz olan anket çıkarılmış ve 449 kişi örneklem sayısı olarak belirlenmiştir. 
Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçimi ölçüt olmaksızın “Basit Tesadüfi Örnekleme” 
yöntemiyle katılımcılar belirlenerek anketler 01 Eylül 2019 ve 08 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılmıştır.  

Demografik Değişkenler  
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3.3. Veri Toplama Araçları  
Çalışma kapsamında elde edilmiş olan veriler anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Ankete katılan 
bireylerin sorulara nesnel bir şekilde cevap vermiş oldukları varsayılmıştır. Çalışma kapsamında “Bilişim 
Teknolojileri Ölçeği” ve “Çalışan Motivasyonu Ölçeği” olmak üzere 2 adet ölçek kullanılmıştır. Çalışma 
kapsamında kullanılmış olan ölçeklere ilişkin bilgiler şu şekildedir; 
Bilişim Teknolojileri Ölçeği 
Bu çalışmada, Asal ve Bayındır’ın (2019: 406) geliştirmiş ve kullanmış olduğu “Bilişim Teknolojileri 
Ölçeği”nden yararlanılmıştır. BT alanındaki uygulamalarda çalışanların motivasyonuna etkilerini ortaya 
koymak üzere 5 madde ve tek boyuttan oluşan bir anket kullanılmıştır. Ölçeğin cronbach alpha güvenilirlik 
katsayısı ise 0,868 olarak hesaplanmıştır.  
Çalışan Motivasyonu Ölçeği 
Bu çalışmada, Kılıçkara’nın (2016: 105) geliştirmiş olduğu, Dulkadir ve Güçlüer’in (2016: 127-128) 
çalışmasında kullanmış olduğu “Çalışan Motivasyonu Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Söz konusu ölçekte; 
bireysel faktörler (14 madde), 1 boyuttan oluşmuş ve güvenilirlik katsayısı ise 89,4 olarak hesaplandığı 
belirtilmiştir. Bu ölçekle çalışanların bireysel özelliklerinin onların motivasyonlarını nasıl etkilediği ölçülmeye 
çalışılıştır. Ölçekte kullanılan sorulara katılımcıların 1-kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3-fikrim yok, 
4-katılıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum şeklinde cevaplandırmaları istenen 5’li likert tipi ölçekten 
yararlanılmıştır.  
3.4. Verilerinin Analizi  
Bu çalışmada; niceliksel tekniklerle sebep-sonuç ilişkilerini ortaya koymayı amaçlayan bir anket uygulaması 
yapılmış ve bu anketlerin uygulanması ile bazı veriler elde edilmiştir. Söz konusu veriler SPSS istatistik analiz 
programı ile araştırma raporunun oluşturulabilmesi için; güvenilirlik, faktör, veri, korelasyon ve regresyon 
analizleri yapılmıştır. 

4. BULGULAR 
Bu bölümde,  anket tekniği ile elde edilmiş olan veriler incelenerek gerçekleştirilmiş olan; güvenilirlik, 
doğrulayıcı faktör analizi, demografik veriler, t-testi, korelasyon ve regresyon analizlerinden elde edilen 
sonuçlara yer verilmiştir. Verilerin analizlerinde basıklık ve çarpıklık katsayısı değerlerinin normal dağılıma 
uygun oldukları tespit edilmiş ve grup arasında karşılaştırma yapmak üzere t ve f-testleri yapılmıştır. 
Dolayısıyla, yapılan analizler sonucunda hesaplanan p değerleri; alfa değeri olan 0,05 bulgusundan küçük 
olması halinde, gruplar arasında farklılık olduğuna karar verilmiştir. 
4.1. Bilişim Teknolojileri için Güvenilirlik Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi 
Bilişim Teknolojileri Ölçeğini oluşturan boyut ve maddelere ait yapı (5 madde) doğrulayıcı faktör analizi 
(DFA) kullanılarak test edilmiştir. İlk aşamasında model uyum indekslerinin uygun aralıklarda değer alıp 
almadığı (p<0,05) test edilmiştir. Daha sonra uygun değer aralığında bulunan modelin tahmin değerleri 
incelenmiştir.  

 
Şekil -3. BT İçin DFA 
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Test edilen modelde Bilişim Teknolojileri Ölçeği “Bilişim Teknolojileri” ile gösterilmiştir. BT Ölçeği BT1, BT2, 
BT3, BT4 ve BT5 olmak üzere 5 madde ile açıklanması amaçlanmıştır. Ayrıca DFA modelinde yer alan e1, e2, 
e3, e4 ve e5 ile gösterilen yapılar ise hata terimleridir. 

Tablo-2 Bilişim Teknolojileri Model Uyum İndeksleri 

 İyi Değer Uygun Değer Hesaplanan Değer 
X2/sd 3’den Küçük 5’den Küçük 2,675 
RMSEA 0,050 ve daha Düşük 0,080 ve daha Düşük 0,041 
GFI 0,90 ve Yüksek 0,85 ve Yüksek 0,963 
NFI 0,90 ve Yüksek 0,85 ve Yüksek 0,976 
CFI 0,95 ve Yüksek 0,90 ve Yüksek 0,978 

BT için Model Uyum İndeksleri tablo 2’deki değerler incelendiğinde model uyum indekslerinin genel olarak 
uyum için iyi düzeylere sahip olduğu görülmektedir.  

4.2. Çalışan Motivasyonu İçin Güvenilirlik Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi  

Çalışan Motivasyonunu oluşturan boyut ve maddelere ait yapı (14 madde) doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 
kullanılarak test edilmiştir. İlk aşamasında model uyum indekslerinin uygun aralıklarda değer alıp almadığı 
(p<0,05) test edilmiştir. Daha sonra uygun değer aralığında bulunan modelin tahmin değerleri incelenmiştir. 

  
Şekil -4. Çalışan Motivasyonu İçin DFA 

Test edilen modelde Çalışan Motivasyonu ölçeği “Çalışan Motivasyonu” ile gösterilmiştir. Çalışanların Görev 
Performansı CM1, CM2, CM3, CM4, CM5, CM6, CM7, CM8, CM9, CM10, CM11, CM12, CM13 ve CM14 olmak 
üzere 14 madde ile açıklanması amaçlanmıştır. Ayrıca DFA modelinde yer alan e1, e2, … e14 ile gösterilen 
yapılar ise hata terimleridir. 

 

 

 



N. Varışlı 13/1 (2021) 410-429 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 422 

Tablo-3 Çalışan Motivasyonu Model Uyum İndeksleri 

 İyi Değer Uygun Değer Hesaplanan Değer 
X2/sd 3’den Küçük 5’den Küçük 4,091 
RMSEA 0,050 ve daha Düşük 0,080 ve daha Düşük 0,061 

GFI 0,90 ve Yüksek 0,85 ve Yüksek 0,882 
NFI 0,90 ve Yüksek 0,85 ve Yüksek 0,934 
CFI 0,95 ve Yüksek 0,90 ve Yüksek 0,942 

Çalışan Motivasyonu için Model Uyum İndeksleri tablo 3’teki değerleri incelendiğinde model uyum 
indekslerinin uyum için genel olarak iyi düzeylere sahip olduğu görülmektedir.  

Tablo-4 Araştırma Ölçekleri İçin Tahmin Değerleri ve Güvenilirlik Katsayıları 
Boyut Madde Tahmin Değeri P değeri Cronba

   

BT
 

1. İşletmemizde değişen BT’ne örgüt kültürünün uyumu ile 
ilgili çok az sorun yaşanmaktadır. ,880 

*** 

 

 

 

 

0,923 

2. Teknolojideki yeni gelişmelerin kullanılmasıyla çalışanların iş 
tatmini artar. ,896 

*** 

3. Çalışanlar, teknolojinin değişiminde yeni teknolojiyi hemen 
benimseyip uygular. ,894 

*** 

4. Üst yönetim işletmemizde BT’nin uygulanmasına öncülük 
etmektedir. ,823 

*** 

5. BT’nden yararlanılması çalışanların beceri ve yeteneklerinin 
ortaya çıkmasını kısıtlar. 

,739 *** 

Ç
al

ış
an

 M
ot

iv
as

yo
nu

 

1.  Çalıştığım iş için bilgim yeterlidir. ,839 *** 

0,964 

2.  Çalıştığım iş için tecrübem yeterlidir. ,894 *** 
3. Çalışma ortamında iş güvenliğine önem verilmesi 

  
,866 *** 

4.  Çoğunlukla amirlerimin tutumundan olumlu olarak 
 

,812 *** 
5.  Genel olarak beklentilerime ulaştım diyebilirim. ,771 *** 
6.  İşimde yeni beceriler kazanabiliyorum. ,787 *** 
7.  İşimin garantili bir gelecek sağladığına inanıyorum. ,705 *** 
8.  İşyerinde sorunlu arkadaşlar bulunduğu kanısındayım. ,743 *** 
9.  Kurumun ilke ve amaçlarını benimsiyorum. ,794 *** 
10.  Mesleğimi severek yapıyorum. ,780 *** 
11.  Meslekte geçirdiğim süreler arttıkça iş doyumu düzeyim de 

  
,832 *** 

12.  Parasal ödüllere manevi ödüllerden daha çok önem veririm. ,874 *** 
13.  Yapmakta olduğum iş yeteneklerimi kullanabileceğim, 

   
,854 *** 

14.  Yaptığım iş işyerim açısından önemli bir iştir. ,824 *** 
*** = P<0,001 

BT ile ilgili maddeler seçilirken Asal ve Bayındır’ın (2019: 406) geliştirmiş ve kullanmış olduğu “Bilişim 
Teknolojileri Ölçeği”nden yararlanılmıştır. BT alanındaki uygulamalarda çalışanların motivasyonuna 
etkilerini ortaya koymak üzere 5 madde ve tek boyuttan oluşan bir ölçek tercih edilmiştir. Ölçekte kullanılan 
sorulara katılımcıların 1-kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3-fikrim yok, 4-katılıyorum, 5-kesinlikle 
katılıyorum şeklinde cevaplandırmaları istenen 5’li likert tipi ölçekten yararlanılmıştır. Analiz sonucunda 
hesaplanan uyum indekslerine bakıldığında, yapılan saha araştırması ile elde edilen verilerin, BT boyutunun 
mevcut 5 maddelik yapısını desteklediği görülmektedir. BT tanımlaması amaçlanan her bir soruya ait p 
değerinin anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,01). Ayrıca sorulara ait tahmin değerlerinin de oldukça yüksek 
değerler aldıkları görülmektedir. BT için hesaplanan Cronbach Alfa değerinin 0,923 olduğu görülmektedir. 
Bu değere bakılarak yönetici tutumunun güvenilir olduğu söylenebilir. 
Çalışan Motivasyonu ile ilgili maddeler oluşturulurken Kılıçkara’nın (2016: 105) geliştirmiş olduğu, Dulkadir 
ve Güçlüer’in (2016: 127-128) çalışmasında kullanmış olduğu “Çalışan Motivasyonu Ölçeği”nden 
yararlanılmıştır. Söz konusu ölçek 14 sorudan oluşmaktadır ve ölçekte kullanılan sorulara katılımcıların 1-
kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3-fikrim yok, 4-katılıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum şeklinde 
cevaplandırmaları istenen 5’li likert tipi ölçekten yararlanılmıştır. Çalışan Motivasyonu için uygulanan DFA 
sonucunda hesaplanan uyum indekslerine bakıldığında, yapılan saha araştırması ile elde edilen verilerin, 
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Çalışan Motivasyonu boyutunun mevcut 14 maddelik yapısını desteklediği görülmektedir. Çalışan 
Motivasyonunu tanımlaması amaçlanan her bir soruya ait p değerinin anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,01). 
Ayrıca sorulara ait tahmin değerlerinin de oldukça yüksek değerler aldıkları görülmektedir. Çalışan 
Motivasyonu için hesaplanan Cronbach Alfa değerinin 0,964 olduğu görülmektedir. Bu değere bakılarak 
Çalışan Motivasyonunun güvenilir olduğu söylenebilir. 
4.3. Frekans Analizleri  
Yapılan araştırmada cinsiyet, yaş ve eğitim durumu değişkenlerinin dağılımları frekans analizi yardımı ile 
incelemek istenmiştir ve frekans analiziyle yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen dağılımlar Tablo-5’de 
verilmiştir. 

Tablo-5 Demografik Değişkenlerin Frekans Tablosu 
 Frekans Yüzde 

Cinsiyet Erkek 233 51,9% 
Kadın 216 48,1% 

Yaş 
30-41 Yaş 401 89,3% 
42-53 Yaş 42 9,4% 
54 Yaş Üzeri 6 1,3% 

Eğitim Durumu 
Lisans 400 89,1% 
Yüksek Lisans 43 9,6% 
Doktora 6 1,3% 

Toplam 449 100% 

Tablo 5 incelendiğinde yapılan araştırmanın 449 gönüllü katılımcı ile gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Araştırmaya katılan gönüllü katılımcıların 233’ünün (%51,9) erkek 216’sının (%48,1) kadın olduğu 
saptanmıştır. Katılımcıların yaş dağılımlarına bakıldığında 401 kişi (%51,6) 30-41 yaş arasında, 42 (%9,4)  kişi 
42-53 yaş arasında, 6 kişi (%1,3) 54 yaş üstü olduğu gözlenmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan kişilerin 400’ünün 
lisans (%89,1), 43’ünün (%9,6) yüksek lisans ve 6’sının doktora (%1,3)  düzeyinde eğitim aldıkları tespit 
edilmiştir.  
4.4.  T testi, One way Anova ve Post-Hoc analizleri demografik Özellikler ile Yönetici Tutumu ve Görev 
Performansı Arasındaki İlişki 
Demografik Özellikler ile Yönetici Tutumu ve Görev Performansı Arasındaki İlişki t- testi,  f testi Post-Hoc 
analizleri yardımıyla incelenmiştir. 

Tablo-6 Demografik Özellikler ile Bilişim Teknolojileri Uygulamaları ve Çalışan Motivasyonu için 
Farklılaşma Tablosu  

Düzeyler   N Ort.  f Değeri p 
Değeri 

Hipotez 
Post Hoc 

Cinsiyet BT A-Erkek 233 3,7494 4,430 ,000 H1 Kabul 
A>B B-Kadın 216 3,3102 

Çalışan 
Motivasyonu 

A-Erkek 233 3,8292 2,477 ,014 H1 Kabul 
A>B B-Kadın 216 3,6095 

Yaş BT A-30-41 Yaş 401 3,5112 1,350 ,260 H1 Red 

B-42-53 Yaş 42 3,7286 
C-54 Yaş Üzeri 6 4,0000 

Çalışan 
Motivasyonu 

A-30-41 Yaş 401 3,6478 13,717 ,000 H1 Kabul 
A<B B-42-53 Yaş 42 4,4269 

C-54 Yaş Üzeri 6 3,8571 
Eğitim 
Durumu 

BT Lisans 400 3,4410 16,370 ,000 H1 Kabul 
A<B Yüksek Lisans 43 4,3721 

Doktora 6 4,0333 
Çalışan 

Motivasyonu 
Lisans 400 3,6546 11,177 ,000 H1 Kabul 

A<B Yüksek Lisans 43 4,3555 

Doktora 6 3,7857 
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 “H1a: BT’ne yönelik algılar ve çalışanların motivasyonu; bireylerin cinsiyetine göre farklılık gösterir” hipotezi 
için demografik özellikler ile BT ve çalışan motivasyonu arasındaki ilişki için yapılan test sonucunda; cinsiyete 
için elde edilen p değerleri incelendiğinde BT (p=0,000) ve çalışan motivasyonu (p=0,014) için H1 hipotezinin 
kabul edildiği saptanmıştır (p<0,05). Yani BT ve çalışan motivasyonu cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 
Ortalamalar incelendiğinde erkeklere ait BT ve çalışan motivasyonu ortalamalarının kadınlara göre daha fazla 
olduğu gözlenmiştir 

“H1b: BT’ne yönelik algılar ve çalışanların motivasyonu; yaşa göre farklılık gösterir” hipotezi için yaşa göre 
farklılık için hesaplanan p değerleri incelendiğinde BT (p=0,260) için H1 hipotezinin reddedildiği tespit 
edilmiştir(p>0,05). Bu bağlamda BT’nin yaşa göre farklılık göstermediği söylenebilir. Ancak çalışan 
motivasyonu (p=0,014) için hesaplanan p değeri incelendiğinde H1 hipotezinin kabul edildiği görülmektedir. 
Bu sonuca göre çalışan motivasyonunun yaşa göre farklılık gösterdiği söylenebilir. Ortalamalar 
incelendiğinde 42-53 yaş arasında olan çalışanların motivasyonu 30-41 yaş arasında olan çalışanların 
motivasyonundan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

“H1c: BT’ne yönelik algılar ve çalışanların motivasyonu; eğitim durumuna göre farklılık gösterir” hipotezi 
için eğitim durumu için elde edilen p değerleri incelendiğinde;  BT (p=0,000) ve çalışan motivasyonu (p=0,000) 
için H1 hipotezinin kabul edildiği tespit edilmiştir (p<0,05). Yani BT ve çalışan motivasyonu eğitim durumuna 
göre farklılık göstermektedir. Ortalamalar incelendiğinde lisans düzeyinde eğitim almış çalışanların BT ve 
çalışan motivasyonu yüksek lisans düzeyinde eğitim almış çalışanlara göre daha düşük olduğu gözlenmiştir. 

4.5. Korelasyon Analizi 

Korelasyon analizi 2 farklı değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir ve bu ilişkiler 
hesaplanan korelasyon katsayısı (r) değerinin büyüklüğü ve işaretine bakılarak yorumlanır. Korelasyon 
katsayısı 0-0,2 arasında değer aldığında çok zayıf, 0,2-0,4 arasında değer aldığında zayıf, 0,4-0,6 arasında değer 
aldığında orta, 0,6-0,8 arasında değer aldığında yüksek ve 0,8-1,0 arasında değer aldığında ise değişkenler 
arasında çok yüksek ilişki olduğu şeklinde yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının negatif değer alması 
sadece ilişkinin yönü hakkında bilgi verir, ilişkinin büyüklüğünü etkilemez. 

Tablo-7 Korelasyon Analizi  

  Bilişim Teknolojileri Çalışan Motivasyonu 

Bilişim Teknolojileri 

Korelasyon 
Katsayısı (r) 

1 ,501** 

P değeri  ,000 
N 449 449 

Çalışan Motivasyonu 

Korelasyon 
Katsayısı (r) 

,501** 1 

P değeri ,000  

N 449 449 

Yapılan araştırmada 449 gözlem(N=449) kullanılarak uygulanan korelasyon analizi sonucunda BT ve Çalışan 
Motivasyonu arasındaki korelasyon katsayısı 0,501 olarak hesaplanmıştır(r=0,501). Korelasyon katsayısı için 
hesaplanan p değeri incelendiğinde BT ve Çalışan Motivasyonu arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu 
görülmektedir(p<0,05).  Bu korelasyon değerine bakılarak BT ile Çalışan Motivasyonu arasında pozitif yönlü 
bir ilişki olduğu söylenebilir. Yani BT ve Çalışan Motivasyonu biri arttığında diğeri de artmaktadır. 
Değişkenlerden hangisinin diğerini etkilediğini tespit edebilmek için regresyon analizi uygulamanın uygun 
olduğu görülmüştür. Çünkü korelasyon analizi ile değişkenler arasındaki etki yönünü belirlemek mümkün 
değildir. 

4.6. Regresyon Analizi 

Regresyon analizi değişken ya da değişkenler arasındaki doğrusal ilişkilerin etki yönünü, ilişkinin negatif 
veya pozitif olma durumunu ve etki büyüklüğünü inceleyen bir analiz yöntemidir. Bu yöntem ile tespit edilen 
ilişkiler bir denklem ile ifade edilir bu denkleme regresyon denklemi adı verilir. Regresyon denkleminin teorik 



N. Varışlı 13/1 (2021) 410-429 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 425 

gösterimi; Y= β0+ βi Xi + Ɛi şeklinde ifade edilebilir. Burada 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 
temsil etmektedir. Hata terimlerinin toplamları da 0’dır.  

Bilişim Teknolojilerinin, Çalışan Motivasyonuna Etkileri 

Tablo-8 Bilişim Teknolojilerinin, Çalışan Motivasyonu Üzerindeki Etkisi 
 Çalışan Motivasyonu 
 Β (Beta) t Değeri p Değeri 

Sabit Katsayı 2,161 16,185 ,000 
BT ,442 12,226 ,000 

H1d: BT’ne yönelik algılar, çalışanların motivasyonu etkiler.  

Yapılan regresyon analizi sonucunda sabit katsayı(p=0,00) ve BT’nin (P=0,000) Çalışan Motivasyonunu 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir (p<0,05). Bu nedenle kurulacak olan regresyon 
denklemi modeline ilişkileri anlamlı bulunan değişkenlerin alınmasına karar verilmiştir.  

Y= β0+ βi Xi şeklinde kurulacak olan denklem için aralarındaki ilişkinin anlamlı olduğu tespit edilen düzey 
sayısı iki olduğu için i=1 olarak alınır. Yani elde edeceğimiz denklemin teorik yapısı Y= β0+ β1 X1 şeklinde 
olacaktır. Bu denklemde kullanılan sembollerin anlam ve karşılıkları aşağıdaki regresyon sembollerinin 
karşılıkları tablosunda verilmiştir. 

Tablo-9 Regresyon Sembollerinin Karşılıkları 
Semboller Anlamları Karşılık Gelen Kavram/Değer 

Y Bağımlı Değişken Çalışan Motivasyonu 

X1 Bağımsız Değişken BT 

β0 Sabit Katsayı 2,161 (Tablodaki B değerlerinden) 

β1 Bağımsız Değişkene ait Katsayı 0,442 

Regresyon sembollerinin karşılıkları tablo 9’da verilen sembol karşılıkları ve değerler denklemde yerine 
koyulursa denklemin son hali aşağıdaki gibi olacaktır. 

Çalışanların Görev Performansı = 2,161 + 0,442 Yönetici Tutumu 

Yapılan regresyon analizi sonucunda elde edilen denkleme bakıldığında BT’nin, Çalışan Motivasyonu 
üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu görülmektedir. Oluşturulan regresyon denklemi incelendiğinde 
BT puanı bir birim arttığı zaman Çalışan Motivasyonu puanının 0,442 birim artacağı söylenebilir. Yani BT’nin 
Çalışan Motivasyonu üzerinde yaklaşık %44,2 oranında pozitif yönlü bir etkisi vardır. Sonuç olarak yapılan 
regresyon analizine göre BT üzerinde yapılacak olan bir iyileştirmenin Çalışan Motivasyonu da artıracağı 
söylenebilir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

BT’nin güçlü birer stratejik araç şeklinde kullanılması, teknolojiden en üst seviyede yararlanılmasına imkan 
tanıyacak değişikliklerin ortaya konulmasına bağlıdır. Gün geçtikçe daha sert koşullara sahip olan pazarlarda 
rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen KOBİ’lerin, örgütsel ihtiyaçlara uygun şekilde BT’yi kullanma 
seviyelerini arttırması gerekmektedir. Yeni ürünler geliştirebilmek, üretim maliyetlerini azaltabilmek, örgüt 
içinde ve dışında eşgüdüm ile iletişimi geliştirebilmek, ürün kalitesini arttırmak isteyen KOBİ’lerin BT’den 
etkin şekilde yararlanması gerekmektedir. Bu kapsamda BT’ne önemli ölçüde yatırımlar yapmış olan 
KOBİ’lerin gerekli olan örgütsel değişiklikleri de yapabilmesi gerekir. İşletme yönetimlerinin BT’ni 
kullanmaları halinde ihtiyaç duyabilecekleri işgücünün niteliklerini belirlemesi, hizmet içi eğitimlerde ya da 
danışman veya üniversite gibi kuruluşlar ile işbirliği yapılarak gerekli olan niteliklere sahip olan işgücünün 
istihdamları ve gerekli eğitimleri almaları sağlanmalıdır. Bu kapsamda BT’nin daha etkili şekilde 
gerçekleştirilmesi, çalışanların motivasyon düzeyleri ile doğrudan ilişki içindedir.  

Bu çalışmanın analizleri sonucunda cinsiyete yönelik elde edilen veriler incelendiğinde; 233 katılımcının erkek 
(%51,9) ve 216’sının da kadın olduğu (%48,1) tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında kadın ve 
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erkek sayısı arasında çok fark olmadığı gözlemlenmiştir. Cinsiyet, bireylerin erkek veya kadın olarak 
doğuştan getirdiği, belirgin, fizyolojik, genetik ve biyolojik bir farklılıktır. Bireylerin içinde yaşamış olduğu 
toplumların yapısına bağlı olarak cinsiyet rolleri, davranışlarına ve tutumlarına yön vermektedir. Elde edilen 
sonuçlar kapsamında teknolojiyi benimseyerek, kişisel becerileri geliştirmek çalışanların motivasyonlarını 
etkilemektedir. Dolayısıyla cinsiyet ayrımı gözetmeksizin hem erkek hem de kadınların mesleklerini 
sevmeleri ve yapmış oldukları işten bir doyum elde edebilmektedirler. Bu durumda,  BT’ni benimseyen ve 
kişisel yeteneklerini ortaya çıkarmak isteyen çalışanların motivasyonlarını arttırabilmek için almış oldukları 
ücretlerin gözden geçirilmesi ve performans değerlendirmesi kriterlerinin de en iyi düzeye getirilmesi 
önerilebilir. İşletme bünyesinde çalışan kadınlar ve erkekler, mesleklerini sevmekte ve kişisel becerilerini 
ortaya koymaya çalışmaktadırlar. İşletmenin performansını ve çalışan motivasyonunu arttırmayı amaçlayan 
işletmeler, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kişisel becerilerini geliştirmiş olan, belirledikleri hedeflere ulaşabilen 
ve işinden memnuniyet duyan çalışanları daha çok teşvik etmelidir.  

Bu çalışma kapsamında yapılan analizler sonucunda bireylerin yaşına yönelik elde edilen veriler 
incelendiğinde;  401 katılımcının 30-41 yaş aralığında olduğu (89,3%), 42 katılımcının 42-53 yaş aralığında 
olduğu (%9,4) ve 6 katılımcının da 54 yaş ve üzerinde olduğu (%1,3) tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına 
bakıldığında katılımcıların büyük çoğunluğunun 30-41 yaş aralığında olduğu gözlemlenmiştir. Bireylerin 
içinde bulundukları dönem ile yaş; kişisel kararları, tutumları ve davranışları üzerinde en önemli 
belirleyicilerden biridir. Dolayısıyla çalışanların işinden memnun olması, iş yeteneklerini geliştirmesi ve iş 
tatmini üzerinde yaş düzeyinin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Yaş ilerledikçe bireylerin iş hayatına yönelik 
beklentileri ve motivasyonları da azalmaktadır. Teknolojik gelişmelerin gün geçtikçe artması, zorlu rekabet 
ortamının da ortaya çıkmasına neden olmuştur.  Dolayısıyla, işletmeler zorlu rekabet ortamında diğer 
işletmelere karşı üstünlük sağlayabilmek için çalışanların motivasyonlarını arttırmalıdır. BT ile kişisel 
becerilerini geliştirmek isteyen çalışanların, işlerinden memnuniyet duymaları, tatmin olmaları ve hedeflerine 
ulaşmaları da sağlanmalıdır. 

Bu çalışmadan elde edilen analizler sonucunda eğitim durumuna yönelik elde edilen veriler incelendiğinde; 
400 katılımcının Lisans (89,1%) ve 43 katılımcının Yüksek Lisans (%9,6) ve 6 katılımcının da Doktora (%1,3) 
yaptığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında katılımcıların büyük çoğunluğunun Lisans 
düzeyinde eğitim aldığı gözlemlenmiştir. İşletmelerdeki bütün kademelerde bulunan yöneticiler, 
çalışanlarının hangi durumlardan motive olduklarını ve davranışlarını incelemeleri, işletme açısından büyük 
önem taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle, işletmenin başarılı olması, çalışanların motivasyon düzeylerine bağlı 
olmaktadır. Bu durumda,  eğitim durumuna yönelik öneri olarak; rekabet ortamında başarılı olmak isteyen 
işletmelerin; BT’ni benimseyen, gelişen teknoloji ile kendilerini de geliştirebilen bireyler yetiştirmektir. Bu 
sayede işletmeler, çalışanlarının yapmış oldukları işten zevk almalarını ve hedeflerine ulaşabilmelerini 
sağlamaktadır. Dolayısıyla işletmelerin, çalışan motivasyonunu arttırıcı girişimlerde bulunulmalıdır. 

Bu çalışma için anket sonuçları incelendiğinde, BT kullanımında yer alan; kişisel becerileri ortaya çıkarma 
değişkenleri ve çalışanların motivasyonunda bulunan bireysel faktörlerden, mesleğini sevme ile bireylerin 
cinsiyeti karşılaştırıldığında; istatistik olarak fark tespit edilmiştir. İşletmeler, belli girdiler neticesinde çıktıya 
dönüşebilecek üretim veya hizmet sunmaktadırlar. Söz konusu girdiler; makine, insan, hammadde ve 
yardımcı malzeme gibi öğelerden meydana gelmektedir. Bu öğelerin hepsi işletmeler için büyük önem 
taşımaktadır. Motivasyon; yapılacak bir işin başarılması, kişisel becerileri ortaya çıkarabilmek amacıyla 
gösterilen bütün gayretlerin tamamıdır. Bireylerin algılama güçlerini arttıran motivasyon, çalışanların dikkat 
düzeylerini dinç tutmakta ve böylece çalışanlar da mesleklerini sevmektedir. Motivasyon düzeyi ne kadar 
yüksekse, algılama düzeyi de o kadar yüksektir. Bayrakçı’nın yapmış olduğu çalışmada ise; çalışan bireylerin 
cinsiyet özellikleri; çalışanların motivasyonunda kullanılan mesleği sevme ile kişisel becerileri ortaya çıkarma 
konusundaki ortaya konulan görüşler arasında bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Erkek ve kadın 
çalışanların tamamının motivasyona yönelik aynı görüşe sahip oldukları ifade edilmiştir (Bayrakçı, 2010: 28).  

Bu çalışmada elde edilen veriler incelendiğinde BT kullanımında yer alan; teknolojiyi benimseme, kişisel 
becerileri ortaya çıkarma değişkenleri ve çalışanların motivasyonunda bulunan bireysel faktörlerden; 
amirlerimin tutumu ve iş doyumu ile bireylerin yaşı karşılaştırıldığında istatistik anlamda bir fark olduğu 
tespit edilmiştir. Yapılacak işlerin kısa zamanda tamamlanarak verimliliği arttıran, çalışanların teknolojiyi 
benimsemesini, bireysel becerilerin ortaya çıkarılmasını sağlayan ve işin kaliteli olmasını sağlayan modern 
araçlar, BT’dir.  Bilişim alanındaki teknolojilerin gerekliliği ve önemi gün geçtikçe artmakta ve işverenlerin 
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tutumu, iş tatminin sağlanması ile de çalışan motivasyonu arttırılmaktadır. Kişilerin küçüklüklerinden beri 
bilişim alanındaki teknolojilere yönelik kazanımlarını etkili ve doğru bir biçimde elde etmesi gerekir. Bu 
sayede çalışanlar, BT’ni doğru ve etkili bir biçimde kullanma düzeyine ulaşarak dönemin gerektirmiş olduğu 
özelliklere de sahip olmaktadırlar. Bayrakçı’nın yapmış olduğu çalışmada ise; çalışan bireylerin yaşlarıyla 
onların motive olmasını sağlayacak işverenlerin tutumu, iş tatminin sağlanması gibi faktörler ile çalışanların 
teknolojiyi benimsemesini, bireysel becerilerin ortaya çıkarılmasını sağlayan BT konusundaki görüşlerinin 
arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Yani çalışanların yaş düzeyleri fark etmeksizin birbirlerine 
benzer şekilde motivasyon beklentisi içine girmektedirler (Bayrakçı, 2010: 29).  

Bu çalışmada sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde, BT kullanımında yer alan; teknolojiyi benimseme,  
kişisel becerileri ortaya çıkarma değişkenleri ve çalışanların motivasyonunda bulunan bireysel faktörlerden; 
beklentilere ulaşma, iş yeteneklerimi geliştirme değişkenleri ile bireylerin eğitim durumu karşılaştırıldığında 
istatistik anlamda bir farklılık tespit edilmiştir. Yükselme imkanı ve eğitim, çalışanların kendilerine güvenen 
duygularını arttıran, beklentilerine ulaşmalarını, işteki yeteneklerini geliştirmelerini sağlayarak 
motivasyonlarını en üst düzeye çıkaran etkili araçlardan biridir. Eğitim, en önemli ihtiyaçlardan biri olmakla 
birlikte eğitimin en önemli amacı; teknolojiyi benimseyerek teknolojinin sunmuş olduğu imkanlarla bireysel 
becerilerini ortaya çıkarabilmek, mesleki gelişimin sağlanması ve bireysel yeteneklerin arttırılmasıdır. Çalışan 
motivasyonu ile eğitim durumu arasında bulunan ilişki açık değildir. Çalışanların eğitim düzeyi arttıkça 
motivasyonlarının da artması beklenir. Çünkü eğitim daha iyi bir iş imkanı ve ücret sağlamakla birlikte 
çalışanlar bu koşullarda çalışmadığında motivasyon düşmektedir. Asal ve Bayındır’ın yapmış olduğu 
çalışmada ise; lise mezunu çalışanlar başta olmak üzere bütün katılımcıların çalışmaya katılım oranı lisans, 
lisansüstü ve ön lisans mezunu katılımcılardan anlamlı oranda yüksek olduğu belirlenmiştir. Eğitim düzeyi 
bakımından lise mezunlarının kendilerinden daha yüksek diğer bütün seviyelere göre BT’ne daha çok 
adaptasyon sağladıkları ifade edilmiştir. Liseden mezun olanların gelişen teknolojiyi benimseyerek sunmuş 
olduğu imkanlarla kendi yeteneklerini geliştirmeleri açısından BT’ndeki değişikliklerde örgüt kültürünün 
önemli bir yeri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla lise düzeyinde eğitim gören çalışanların BT’nin 
yenilenmesi ile çalışanlar daha da hızlı şekilde adaptasyon sağlayarak kendilerini geliştirebilmektedir (Asal 
ve Bayındır, 2019: 409).  

Bu çalışmada anket sonuçları incelendiğinde, BT kullanımında yer alan; teknolojiyi benimseme ve kişisel 
becerileri ortaya çıkarma değişkenleri ile çalışanların motivasyonunda bulunan, bireysel faktörlerden; 
mesleğini sevme ve iş doyumu karşılaştırıldığında istatistik olarak fark tespit edilmiştir. İşletmeler açısından 
isteklere en uygun cevap verebilecek ve işin gerektirdiklerini yapabilecek düzeye sahip olan teknolojilerin 
seçilerek bunların en etkili şekilde yönetilmesi, çalışanların mesleklerini sevmelerini, iş tatminini arttırabilmek 
için önem arz etmektedir. İşletmelerde BT’nin kullanılma amacı, çalışan motivasyonunun sağlanmasında, 
gelişen teknolojinin benimsenmesinde, yönetsel faaliyetlerde yardımcı olabilecek bilgilerin toplanarak 
işlenmesi ve transfer edilmesidir.  Erol’un yapmış olduğu çalışmada ise; çalışanların bireysel becerilerini 
ortaya çıkaran BT’nin öğretmen adaylarının yaptıkları işi sevmeleri, bu işten tatmin duymalarına ve 
başarılarına etkisini belirlemeye yönelik Varyans analizi yapılmıştır. Çalışmada yapılmış olan tek değişkenli 
olan Varyans analizleri neticesinde katılımcıların sahip oldukları motivasyon puanlarının ölçüm yapılan 
zamana göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra motivasyon puanlarının 
grup etkileşimi, grup değişkeni ve ölçüm zamanına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (Erol, 2015: 114).  
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Amaç – Araştırmada Y kuşağı algısının kariyer eğilimleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Tartışma – İşletmeler Y Kuşağı çalışanlarına yaratıcılıklarını arttıracak yeni projelere katılımları, inisiyatif 
alarak kararlara katılım sağlamaları, iş başı ve iş dışı eğitim yöntemleri ile yaratıcılıklarını ortaya 
koyabilmeleri veya arttırabilmeleri için eğitim geliştirme faaliyetlerine destek sağlamalı; personeli elde 
tutma ve işletmeye çekme stratejilerini ve sonrasında onları uzun süreli istihdam edebilmek için Y 
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Purpose – The aim of this study was to determine the effect of the perception of generation Y on career 
trends. The perception and career tendencies of the next generation was examined for demographical 
differences such as gender, marital status, age, educational status, faculty, department, duration of 
professional experience, number of siblings, family income, family residence location, the sector in which 
the father works, the sector in which the mother works, the sector in which the incumbent wants to work, 
the city of residence. 

Design/methodology/approach – A regression analysis was carried out with data obtained by 70 golf 
coaches who are located on the European side of Istanbul. The relationship between Generation Y 
Perception and Career Tendency was analyzed by Pearson Correlation test. The effects of Generation Y 
Perceptions on Career Tendency sub-dimensions were tested by multiple regression analysis. The analyses 
were carried out with SPSS 25.0 commercial statistical software.    

Findings – The results of the analysis show that, as the use of technology increases, managerial and 
competitiveness career tendencies increase. As proactivity increases, the level of independence, managerial, 
private life, competitiveness and dignity will increase; and when sociability increases, the level of 
independence, administrative, security/stability, privacy and dignity will increase for generation Y. 

Discussion – Enterprises should provide support to training development activities for Generation Y 
employees to participate in new projects that will increase their creativity, to participate in decisions by 
taking the initiative, to reveal or increase their creativity with on-the-job and off-the-job training methods; 
It should develop strategies to retain and attract personnel and then in line with the human resources 
management policies in line with the demands of Generation Y in order to employ them for a long time. 
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1. GİRİŞ 
Bu araştırmanın amacı, Y kuşağı algısının kariyer eğilimi üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Bu amaçla da 
Türkiye Golf Federasyonu’na bağlı bulunan kademe 1, kademe 2 veya kademe 3 belgesine sahip kişilerine 
demografik 14 soru, 21 Y kuşağı algısı ölçeği sorusu ve 36 kariyer eğilimi ölçeği sorusu ile nicel araştırma 
yöntemi olan anket tekniği uygulanmıştır. Literatür taraması yapıldığında İstanbul’da golf sektöründe kariyer 
yönetimi üzerine yapılan araştırma bulunmamaktadır. Araştırma bu yönü ile özgün bir çalışma niteliği 
taşımaktadır. 

Günümüzde çalışma standartları, küreselleşme ve yeni teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamakta 
ve farklılaşmaktadır. İşin yapılma şekli, çalışanların nitelikleri ve özellikleri de değişime uğramaktadır. Y ve 
Z kuşağının çalışma yaşamına girmesi ile yeni kariyer hedefleri belirlenmekte ve işgücü beklentileri 
değişmektedir. Bu değişim ve dönüşüm, esnek kariyer uygulamalarının uygulanmasına yol açmaktadır. 
Değişen kariyer anlayışı ile, ben merkezli bir kariyer modeli ortaya çıkmaktadır. Bu modelde, bireylerin kendi 
gelişimleri amacı ile bireysel kariyerlerine yön vermeleri ve çok fazla iş değiştirmenin kariyer gelişimlerini 
olumlu yönde etkilediği düşüncesi hakim olmaktadır.  Eskiden çok fazla iş değiştirmek birey açısından 
olumsuz olmakta, bireyin bulunduğu ortama adapte olamadığı düşünülmekteydi. Günümüzde ise, tam 
aksine çok fazla iş değiştirmek daha fazla tecrübe anlamına gelmektedir (Kavi ve Kaya, 2018;105-6). 

Y kuşağı, iş hayatına yeni giren ve daha çok bilgi temelli örgütlerde veya pozisyonlarda çalışan bireylerden 
oluşmaktadır. Teknoloji ile ilgili ve teknik becerileri yüksektir. Uzun yıllar bilgi teknolojilerinin içinde yer 
almıştır. Y kuşağının, yeteneklerin hızla değiştiği yapı karşısında aynı hızla adapte olamama sorunu 
yaşayabileceğini bilmesi gerekmektedir. Örgüte bağlılığın yitiren personeller ile örgüt arasındaki uyumun 
azalması, uzun yıllar aynı işletmede ve aynı pozisyonda çalışmanın zorlaşması Y kuşağına, bireysel kariyer 
yönetimi sorumluluğunu da üstlenme görevi vermektedir (Özer, 2016: 360). 

Y kuşağı bireyleri, iş yaşamlarına başladıklarında bir çalışan olarak yöneticilerinden örgüt içerisinde daha 
fazla kişisel zaman yaratabilme, düzenli geribildirim ve kariyer hedeflerine yönelik öneriler vermelerini 
beklemektedirler. İlk olarak yaşama, daha sonra çalışma düşüncesini benimsemektedir. Y kuşağı çalışanları, 
bireyselliğe düşkün, iş konusunda seçici davranışlar sergileyen, sadakat duyguları zayıf, otorite kavramından 
hoşlanmayan özellikler sergilerken, örgüte karşı aidiyet duygusu beslemek isteyen kimi Y kuşağı çalışanları 
ise bağlı bulundukları örgütün stratejilerini bilmek istemekte ve anlamak için çaba göstererek ve örgütün 
ilerlemesi amacı ile oluşturulan tüm yenilik çalışmalarında gönüllü ve istekli olarak yer alan birey özellikleri 
göstermektedir. Y Kuşağının, çok sayıda iş değiştirmektedir. Bunun nedeni yüksek ücretli, hızlı yükselme 
olanağı sağlayan ve topluma fayda sağlayabilecekleri bir işte çalışma beklentisi içerisinde olmalarıdır. Kendi 
kariyerlerini ve gereksinimlerini örgütün üstünde tutan bu kuşak çalıştığı işteki kazanımlarından daha yüksek 
kazanımlar elde edeceği bir iş teklifi ile karşılaştıklarında işlerini değiştirmektedir. Çalıştıkları örgütte 
bulunma nedenleri örgüt için değil, kendi kariyerleri için olmaktadır (Kaygın ve Salik, 2019:202-203). 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. KARİYER YÖNETİMİ VE KAPSAMI 

2.1.1 Kariyer Kavramı 

 Kariyer kavramı, Türkçe’ye “carierre” sözcüğünden geçmektedir. Fransa’nın güney kesiminde yaşayan 
Roman kökenli halk kesimi tarafından kullanılan Provencal dilinde “carriera” (araba yolu) olarak da 
kullanılmaktadır. Fransızca’da; “yaşamda izlenen bir yol, araba yarışı için ayrılmış etrafı çevrili alan, meslek, 
diplomatik kariyer, aşılması gereken mesleki bir pozisyon, anlamlarında da ifade edilmektedir (Dursun, 2006: 
284-285). 

Kariyer, bireyin yaşamı boyunca sahip olduğu işle ilgili pozisyonlar dizisidir. İlgili pozisyonlar bireyin kariyer 
yaşamını belirlemektedir. Bireyler ihtiyaçlarını karşılamak için kariyer peşinde koşmaktadır. Bağlı bulunduğu 
organizasyonda yapılan iş ve işveren ile özdeşleşerek kariyer ihtiyaçlarını karşılamaktadır (Dessler, 2002:367). 

Greenhause ve Schein kariyeri, “Çalışanların organizasyon içindeki yerini belirten ve bireyin mesleğinde 
ilerlemesini veya kurum içindeki gelişimini ortaya koyarak yükselen başarısını anlatan bir kavram olarak 
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ifade etmekte ve bireylerin yaşamı boyunca yaşadığı işle ilgili tecrübeler bütünü” olarak tanımlamaktadırlar 
(Aytaç, 1997:18).  

Geleneksel tanımlar kariyeri, ilerlemeyi içeren profesyonel bir çalışma süresiyle sınırlandırmaktadır. 
Geleneksel tanımın sınırlılığı sebebi ile kariyerin kavramsal tanımının genişletilmesi üzerinde durulmaktadır. 
Kariyer, kavramı genişletilmiş kavramsal boyutta bireylerin yaşamaları sürecin de faaliyette bulunduğu her 
türlü mesleki rolleri kapsamaktadır. Bireyin öğrencilik yılları, işsiz geçirdiği dönemler boyunca sahip olduğu 
farklı meslekler, gönüllülük esasına dayalı ücretsiz olarak yapılan meslekler de kariyerin kavramsal tanımının 
içerisinde değerlendirilmektedir. Zaman ve yaşam kavramlarının da tanımlara eklenmesi ile kariyer kavramı, 
bireylerin meslek öncesi ve meslek sonrası faaliyetleri, yaşam rolleri ve bağlamlarını da içermektedir (Patton 
ve McMahon, 2006:4).  

2.1.2. Kariyer Yönetimi Kavramı 

Kariyer yönetimi, kariyer planlarını hazırlama, uygulama ve izleme süreci olarak tanımlanmaktadır. Birey 
tarafından tek başına veya kuruluşun kariyer sistemleriyle uyumlu olarak, yeniden yönetim, bireyin kariyer 
planlarını geliştirmesine ve yürütmesine olanak sağlayabilmektedir. Kariyer yönetimi, üst yönetim 
tarafından, büyük ölçüde örgüt tarafından sürdürülmektedir. Genel olarak üst yönetim tarafından hangi 
çalışanların örgütteki çalışanların yerine geçmeye hazır olup olmayacağını belirlemek için yürütülen 
yedekleme planlaması olarak görülmektedir (Werner ve Desimone, 2009:386).  

Kariyer yönetimi, bireylerin kariyer gelişimini etkilemek için yapılan girişimler olarak ifade edilmektedir. 
Kariyer yönetimi faaliyetleri bireylerin kendileri tarafından yürütülebileceği gibi kurum içi veya kurum 
dışındaki kişiler tarafından da yürütülebilmektedir. Örneğin; işveren, insan kaynakları yöneticileri, 
profesyonel dernekler veya ortakları tarafından yürütülebilmektedir (Arnold, 1997:19). 

Kariyer yönetimi, bilginin toplandığı, bireylerin kendilerine ve çevrelerine karşı farkındalık düzeyinin arttığı, 
kariyer hedef ve stratejilerinin geliştirildiği ve geri bildirimlerin alındığı bir süreci ifade etmektedir. Bu süreç, 
çalışanların ve kuruluşların hızla değişen ve gelişen dünya düzenine uyum sağlayabilecekleri bir kariyer 
yönetimi anlayışı geliştirmelerine olanak sağlamaktadır.  Örgüt içerisindeki insan kaynağının verimli bir 
şekilde kullanılmasıyla ilgilenen kuruluşlar, bireylerin karşılaştıkları zorluklar karşısında onlara destek 
vererek kariyerlerini planlamalarına ve yönetmelerine olanak sağlamaktadırlar (Greenhaus, Callanan ve 
Godshalk, 2010:18). 

Kariyer yönetimi, kariyer planlama ve kariyer geliştirme fonksiyonlarını içeren bütünsel bir fonksiyon olarak 
ifade edilmektedir. Örgütün gereksinimleri ile bireylerin tercih ve kapasitelerini karşılayacak şekilde kariyerin 
planlanmasını ve yönetilmesini sağlayan örgütsel sürecin tasarımı ve uygulanma süreci olarak ifade 
edilmektedir (Öge, 2016:280-1). 

Kariyer yönetimi, organizasyon için gerekli yetenek havuzunu oluşturmakta ve bu akışı sürekli hale 
getirmektedir. Yetenek yönetimi politikalarının gerçekleştirilmesine destek sağlamaktadır. Kariyer yönetimi, 
hem organizasyonel ihtiyaçları hem de çalışanların beklentilerini dikkate alan bir yaklaşım gerektirmektedir 
(Armstrong, 2006:400).  

Bireysel Kariyer Yönetimi 

Birey açısından kariyer yönetimi, bireylerin yetenek ve ilgi alanları doğrultusunda kariyeri seçimleri, 
eğitimleri ve çalışma ortamında kurduğu iletişim hedeflerini kapsamaktadır. Bireylerin ilgi alanları ve 
becerileri ile uyuşan kariyer hedefleri ortaya koyması, kariyer yaşamlarını verimli ve arzu ettikleri gibi 
sürdürmeleri açısından önem arz etmektedir. Bireylerin değerleri ve düşünce yapıları yıllar içerisinde 
değişime uğrayabilmektedir. Bu sebep ile bireylerin kariyer çizgisini belirlenirken esnek ve dönüşüme açık 
olması gerekmektedir (Soysal, 2014: 299). 

Bireysel kariyer yönetimi, bir bireyin mesleki gelişimde ortaya çıkabilecek sorunları önceden tahmin etmesine 
ve uzun vadeli planlama yapmasına olanak tanıyan bireysel düzeyde stratejiler belirlemesi olarak ifade 
edilmektedir. Bu stratejilerden bazıları, kariyer yönelimleri, zayıf ve güçlü yönleri, şirket içerisindeki konumu 
gibi faktörlerin analizini yapmaktır. Bireysel başarıların belgelenmesi elde edilen başarıların kanıtlanması 
anlamına gelmektedir. Bu sonuçlar ve başarılar iş piyasasında artık yeteri kadar değerli olmamaktadır. Her 
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zaman ve her koşulda yedek bir plan hazırlamak ve harekete geçmek için hazırlıklı olmak gerekmektedir. 
Bireylerin, profesyonel ve sosyal açıdan rahat bir statüye sahip olmaları, iyi bir finansal ve zihinsel formda, 
rahatlık ve denge içerisinde olacakları anlamına gelmektedir (Goınceau vd., 2019: 140-41). 

Örgütsel Kariyer Yönetimi 

Örgütsel kariyer yönetimi, örgüt içerisinde faaliyet gösteren çalışanların bir kariyer planlaması modeli 
kapsamına dahil edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Örgüt içerisinde yukarı yönde ilerleyecek bireyleri 
belirleyerek bu bireyler için özel kariyer patikaları oluşturmaktadır. İlk olarak pozisyonlara yönelik özellikleri 
kapsamak amacıyla iş analizleri yapılarak iş görev ve tanımları belirlenmektedir. Bu pozisyonlar için 
gereksinim duyulan beceri ve yetenekler belirlenmektedir. Tüm bu faaliyetler sonucunda ileri vadede 
organizasyonun alt kademelerinde çalışan bir birey, eksiklikleri eğitim ve geliştirme faaliyetleri aracılığı ile 
giderilerek bir üst pozisyonda görevlendirilmek üzere hazır hale getirilmektedir. Örgüt içerisinde kariyer 
yönetim süreci, örgütün kendi yöneticileri aracılığı veya dışarıdan danışman atanması yolu ile 
sürdürülebilmektedir. Organizasyonun bilgi sisteminde bulunan çalışanlara dair bilgiler, çalışanların 
performans çıktıları ve kariyer gereksinimleri ortaya konularak bireylerin yetenekleri belirlenmektedir 
(Bayraktaroğlu, 2015:144-5). 

Literatürde açıklanan örgütsel kariyer yönetimi uygulamaları Schein (1978)’in örgütsel kariyer sistemi 
kavramı altında toplanmıştır. Bunlar, rasyonellik, nesnellik, katılımcılık ve gelişim odaklı olarak dört 
kısımdan oluşmaktadır (Pazy, 1987:244): 

• Rasyonellik: Örgütsel kariyer yönetimi, bilgiye ve planlamaya dayanan geleneksel etkiden uzak analitik 
ve sistematik süreçler kullandığı için rasyoneldir.  

• Nesnellik: İşle ilgili, liyakate dayalı karar alma süreci uygulandığı için nesneldir.  

• Katılımcı: Bilinçli olarak çalışanların kariyer kararlarına, işyerinde ve işyeri dışındaki bireylerin 
ihtiyaçlarına odaklandığı için katılımcıdır.  

• Gelişim odaklı: Öğrenmeyi desteklediği ve zaman içinde bireyler ve işler arasındaki bağlantıyı sağlayan 
temel bir unsur olarak görüldüğü için gelişim odaklıdır. 

İşletmeler günümüz koşullarında kariyer yönetim süreçlerine yönelik faaliyetlerini arttırarak çalışanların 
kariyer süreçlerini desteklemektedirler. Tüm bu faaliyetler, bireylerin ve örgütlerin gereksinimleri, tercihleri 
ve kapasitelerini ortaya koyarak bunları sağlayacak şekilde kariyerin planlanmasını ve yönetilmesini sağlayan 
örgütsel sürecin tasarlanması ve uygulamaya geçirilmesine olanak sağlamaktadır (Dursun, 2006:285). 

2.2. KUŞAK KAVRAMI VE KAPSAMI 

2.2.1. Kuşak Kavramı 

Kuşak kavramı, yaklaşık olarak aynı yıllarda dünyaya gelmiş, aynı çağın şartlarını, birbirine benzer sorunları 
ve kaderleri paylaşmış, ödev ve yükümlülükleri benzerlik gösteren kişiler topluluğunu oluşturmaktadır 
(Türkçe Dil Kurumu Sözlükleri). 

Maurice kuşak kavramını, aynı yaş civarında olan ve birbirleri arasında akrabalık ilişkisi olmayan bireyler 
olarak tanımlamaktadır. Bu bireylerin yaşama ve düşünme şekillerinde benzerlik bulunan insanlardan 
oluştuğunu ifade etmektedir (Taş ve Kaçar, 2019: 646). 

Dünyayı algılayış biçimi ve çalışma şeklinde ki farklılıklar nesiller arasında da farlılığa yol açmaktadır. Bu 
farklılıklar genellikle “nesil boşluğu” olarak adlandırılmaktadır. 60'ların sonu 70'lerin başlarında doğanlar ve 
80'lerin sonu 90'ların başlarında doğan insanlar, kendilerinden önceki yaş gruplarından farklı düşünmektedir. 
Farklı yaş gruplarına dünyayı, insanları ve para kavramını nasıl algıladıklarını sorulduğunda verdikleri 
cevaplar nesillerin farkını ortaya koymaktadır (Sheahan, 2010:2). 
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2.2.2. Sessiz Kuşak (1925 – 1945) 

Sessiz Kuşak, 2. Dünya Savaşı (1939-1945) dönemine şahit olan 1925-1945 yılları arasında yaşayan yaş grubunu 
ifade etmektedir. Sessiz Kuşak, savaşın etkilerinin küresel düzeyde hissedildiği ve büyük bir ekonomik 
çöküşün olduğu dönemlerden geçmiştir (Levinson vd., 2010:73). 

Sessiz kuşak kendinden bir önceki nesil olan G.I (Government Issue / Hükümet Sorunu) olarak da bilinen 
kuşakla benzer davranışlar sergilemiştir. Sessiz kuşak, iş ahlakını, iş sadakatini ve görev anlayışını yaşamının 
bir parçası olarak görmüştür. Sessiz kuşağın, harcama alışkanlıkları tutumlu ve para biriktirme eğilimleri 
yüksek olmuştur (Gronbach, 2008:58).  

Sessiz kuşak, işlerini kendileri sürdüren ve kişisel kariyerlerini ilerletmeyi odak noktası haline getiren sessiz 
ve çalışkan olarak tabir edilen bireylerden oluşmaktadır.  Sessiz kuşak, aile içerisindeki kurallara ve sosyal 
normlara uyan, itaat eden ve sessiz yaşayan bireyler olmaya teşvik edilmiştir (Henger ve Henger, 2012:3). 

2.2.3. Baby Boomers (Bebek Patlaması) Kuşağı (1946 – 1964) 

İkinci Dünya Savaşı sonrası 1946-1964 yılları arasında yüksek doğum oranı ve hızlı bir nüfus patlaması 
yaşanmıştır. “Baby Boomers” olarak adlandırılan bu dönem, sosyal değerlerleri ve sosyokültürel normları 
yeniden düzenlemiştir (Brown, Orsborn ve Underhill, 2006:41-2). 

Baby Boomers kuşağının kariyer süreçleri, genişleyen ekonomik durum ve düşük işsizlik oranlarının 
görüldüğü savaş sonrası elverişli istihdam koşullarının olduğu yıllarda gerçekleşmiştir. Baby Boomer kuşağı 
kendine güveni olan, yukarı yönde kariyer ilerleyişine sahip ve çok sayıda fırsat sahibi bireylerden 
oluşmaktadır. Baby Boomers sonrası nesillerde yüksek doğum oranları ve daha yüksek hiyerarşik düzeylerde 
terfilere bağlı olarak bireylerin kariyer ilerleyişleri daha zorlayıcı olmuştur. Baby Boomers kuşağı, kariyer 
ilerleyişlerinin ortalarında önceki nesillerden daha iyi bir eğitim düzeyine sahip olmasına rağmen, yeni 
teknolojik gelişmeler karşısında mevcut yetenekleri ve iş deneyimleri yetersiz kalmış değişime uyum 
sağlamakta zorluk yaşamıştır. Baby Boomers kuşağı kariyeri, genellikle geleneksel biçimde tek bir işverenle 
yukarı doğru ve doğrusal olarak ilerlemektedir (Ng, Lyons ve Schweitzers, 2018:74). 

Bebek Patlaması kuşağı, başarılı bir kariyeri, statü ve geliri zorunlu olarak maksimize eden bir kariyerden çok, 
zorlayıcı ve ilgi çekici bir kariyer olarak görmektedir. Bu nedenle, yeteneklerin korunması, eğitim ve kariyer 
gelişimi için olanaklar sağlamanın ve terfi sistemini geliştirmenin önemini vurgulamaktadır. Bebek patlaması 
kuşağı, kariyer başarısını üstün performansa dayandırmamaktadır. Yetenekli çalışanlar üretkenliklerinin 
devamlılığını sağladıkları sürece işletmede çalışmaya devam edebilmektedirler. Bebek Patlaması kuşağı, her 
çalışanın karar verme sürecinin bazı kısımlarına katılma fırsatına sahip olduğu bir işletmede çalışmak 
istemektedir. Bebek Patlaması kuşağı, yenilikçi fikirlere göre hareket etme esnekliğine sahiptir. Bebek 
Patlaması kuşağı, işlerini başarıyla yapıp yapamadıklarını ve terfi olanaklarının neler olduğunu bilmek 
istemektedir. Bunlar sayesinde, performanslarını iyileştirmek için ihtiyaç duydukları yardımları alabilir veya 
alternatif iş olanaklarını değerlendirebilmektedir. Bebek Patlaması kuşağı, yöneticilerinin kişisel 
yaşamlarında olup bitenlerin farkında olmalarını ve özel ihtiyaçlarına duyarlı olmalarını istemektedir (Mills 
ve Cannon, 1989:41-2).  

2.2.4. X Kuşağı (1965 – 1980) 

X kuşağı, 1965–1980 yılında doğan bireylerden oluşmaktadır. X Kuşağı bireylerinin hayatları, Vietnam 
Savaşı, Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle şekillenmiştir (Bergdahl, 2018:36). 

X Kuşağı, uzun yıllar tek bir şirkette çalışma yaşamını sürdürebilmektedir. Uzun çalışma saatlerine tepki 
verme düzeyleri oldukça düşüktür. İyi bir lider olmaya ve kariyer geçişlerinde daha hızlı ilerlemeye 
odaklanmış bunun için eğitimli ve teknik olarak yeterli olma amacı taşımaktadır. X kuşağı bireyleri, işlerinde 
yükselmekten çok yeteneklerinin geliştirilmesine önem vermektedirler. X kuşağının iletişim ve sosyal 
becerileri çok fazla gelişim göstermemektedir. Bu nesil, kuralları çok fazla esnetmeden, işleri akıllıca, hızlı ve 
en iyi şekilde sürdürmenin bir yolunu bulabilmektedir (Eisner, 2005:6).  

X Kuşağı, çalıştıkları süre boyunca ne kadar çok deneyim edinebilirlerse, işleri o kadar çekici bulmaktadır. 
Uzun vadeli kariyer hedefleri öncelikleri arasında yer almamaktadır (Johnson ve Johnson, 2010:7). 
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X Kuşağı, mesleki gelişime önem vermektedir. İşten çıkarılma veya işletmenin küçültülme ihtimaline karşı 
sürekli tedbirli olarak, kariyer hedeflerine odaklanmaktadır (Sladek, 2007:26). 

2.2.5. Y Kuşağı (1980 - 2000) 

Y Kuşağını Kavramını temsil eden Y harfi, İngilizce’deki WHY kelimesinden gelmektedir. Kelimedeki 
sorgulayan anlamıyla Y kuşağına atfedilmektedir. Strauss ve Howe’e göre (1992), Y Kuşağı Terimi 1993 yılının 
Ağustos ayında X kuşağından sonraki ergen nesli tanımlamak için ortaya çıkarılmıştır (Yüksekbilgili, 2013: 
343). 

Howe'ye (2006) göre, Y Kuşağını simgeleyen yedi temel özellik bulunmaktadır. Bu yedi kavram Y kuşağının, 
özel, korunaklı, kendinden emin, takım odaklı, geleneksel, baskın, başarma isteğinin yüksek olması 
özelliklerini içermektedir (Pendergast, 2010:9). 

Y kuşağı, özgüvenli, öz saygısı yüksek, yaratıcı, iyimser, büyük hayallere sahip, büyük beklentileri olan, 
eğitim seviyeleri ve iletişim becerileri yüksek bireylerden oluşmaktadır. Etkili iletişim kurmayı öğrenmek, Y 
kuşağı potansiyelinin belirleyicisi olmaktadır. Cep telefonları, bilgisayarlar, internet Y kuşağını kendi yapıları 
içinde aile, arkadaş ve meslektaş ağlarına bağlaması yönünden büyük ölçüde önem arz etmektedir. Y kuşağı, 
açık sözlüdür ve geleneksel normları kabalık olarak algılayabilmektedir. Y kuşağının değerleri, özellikleri ve 
beklentileri, önceki nesillerin düşünceleri ve davranışları ile çelişebilmektedir. Yöntemlerdeki ve iletişim 
tarzındaki farklılıklar kuşaklar arası anlaşmazlıklara ve çatışmalara yol açabilmektedir (Buik, 2008: 10-11). 

Y kuşağı, bir işin sürdürülmesinde tek bir doğru yolun olduğunu düşünmemektedir. Olay ve durumlar 
karşısında yaratıcı çözümler üretmek istemektedir. Otoriteyi bir zorlama ve "eski moda disiplini" sürdürme 
olarak görmekte, otorite ötesinde bireysel olarak kendi seslerini duyurma çabası içinde olmaktadır (Türk, 
2013:90). 

Y kuşağı bireyleri, yaşamları süresinde istedikleri ve inandıkları her şeyi yapabilecekleri düşüncesi ile 
yetiştirilmektedirler. Y kuşağına, eğitim hayatlarındaki baskıcı müdahaleler, mükemmeliyetçi düşünce 
yapıları, ebeveyn boşanmaları vb. güçlü sosyal streslerle başa çıkarak yaşamak öğretilmiştir. Y kuşağı 
bireyleri, aile kararlarına ve bulundukları örgütlerdeki kararlara aktif katılım sağlamaktadırlar. Y kuşağı 
bireyleri, genel olarak pozitif mizaçlı, kibar, meraklı, enerjik, ebeveynleri ve aile büyüklerine karşı saygılı olma 
eğilimi göstermektedirler (Eisner, 2005:6). 

Y Kuşağı özellikleri dört şekilde tanımlanabilmektedir (Tulgan ve Martin, 2001:4): 

• Kendine güvenen, iyimser ve öz saygısı gelişmiş bir nesil, 

• Kendinden önceki nesillere göre daha eğitimli bir nesil, 

• Yeni yaklaşımlara açık, hoşgörülü bir toplum ilkesini benimseyen nesil, 

• Gönüllü olarak öncülük etme özellikleri gelişmiş nesildir. 

X Kuşağının ardından 1980 ile 2000 yılları arasında doğan Y kuşağı “Milenyum Kuşağı” gelmektedir. Y Kuşağı 
“Dijital Yerliler”, “Anlık Mesajlaşma Nesli” ve “Ödül (Kupa) Çocukları” olarak da nitelendirilmektedir. Y 
Kuşağı, sorumluluk seviyesi yüksek, sabır düzeyi düşük, hayatı olumlu bir bakış açısıyla değerlendiren, 
kendine aşırı güvenen, takım halinde çalışmayı benimseyen ve geleceğe karşı güvenle bakabilen bireylerden 
oluşmaktadır. Y kuşağı teknoloji günlük hayatının merkezi haline getirmiştir. Bu sebep ile günlük 
faaliyetlerinde ve iletişim kurma yöntemlerinde teknoloji oldukça fazla kullanmaktadır. Karşılıklı aynı 
ortamda bulunarak gerçekleştirilen iletişim yöntemleri yerine dijital iletişim yöntemlerini kullanarak iletişime 
geçmeyi tercih etmektedir Her role hızlı adapte olabilen bir yapıda büyüyen bu kuşak için her şeyin 
gerçekleştirilebilme imkânı olmaktadır. Y Kuşağını oluşturan bireyler, çalışma ve iş yaşamında başarılı 
olmaktadır (Albaraqdar ve Doğanalp, 2020:57-58). 

Y kuşağı teknolojik gelişmeler yoluyla, birden fazla işi aynı anda yapabilme becerilerini geliştirmektedir. 
Teknolojik gelişmeler bu kuşağın, çevrimiçi ağ kurma yetenekleri, işverenlerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar 
becerileri ve ekip çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır (Delcampo v.d., 2010:17). 

Y kuşağı, küresel açıdan anlayışlı ve bilinçli bireylerden oluşmaktadır. Y kuşağı, sosyal olarak bilinçlidir ve 
dünyada bir fark yaratabileceklerini düşünmektedir. Ayrıca, gelecek için ayrıntılı planlar yapmakta, 
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başkalarının değer verdiği unsurlara değer vermesi ve yeteneklerinin takdir etmesi gerektiğini 
düşünmektedir. Y kuşağı, eleştirel düşünür ve problem karşısında mücadele etmeyi sevmektedir (Rebore ve 
Walmsley, 2010:36). 

Y kuşağı çalışma yaşamında, eğitim, yönetim tarzı, esneklik, personel faaliyetleri ve finansal olmayan ödüllere 
ücrete göre daha fazla önem vermektedir (Goldgehn, 2004:27). 

Y kuşağı çalışanları, bazen işe katkıları ve işletmenin onlara neler sunması gerektiği konusunda çok yüksek 
beklentilere sahip olmaktadırlar. Sahip oldukları yeteneklerden daha üstün yeteneklere sahip olduklarını 
düşünebilmektedirler. İletişim becerilerinin bireysel kullanımı ve geliştirilmesi yanında takım uyumu ve 
takım çalışmasına da önem vermektedirler. Bunun yanında, Y kuşağı çalışanları yetenekli, yaratıcı ve inovatif 
bireylerden oluşmaktadır. Y kuşağı, liderlik vasıfları kuvvetli kişilerden oluşmaktadır (Buik, 2008:10-11). 

2.2.6. Z Kuşağı (2000 ve Sonrası)  

Z Kuşağı kültürler gibi, kendilerini tanımlayan tutumları, inançları, sosyal normları ve davranışları 
bulunmaktadır. Tutuma dayalı yargılar, anlayış eksikliği ve klişeleştirme, z kuşağı kültürünü anlamada yaşlı 
nesillere engel niteliğinde olabilmektedir. Dijital ve çevrimiçi dünyaya özgü niteliklere sahip olan Z kuşağı, 
gelecek dönemler de yüksek öğrenim ve sonrasında çalışma yaşamında tam olarak etkinlik sağlayacak ve 
ekranın ötesinde fiziksel dünyayı etkileyecek roller üstlenmeye başlayacaktır (Seemiller ve Grace, 2016:1). 

Z Kuşağı, tüm fiziksel özelliklerin dijital bir eşdeğeri olduğu bir dünyada doğan ilk nesil olarak 
nitelendirilmektedir. Z kuşağı gerçek ve sanal dünya arasında algı karmaşası yaşamaktadır. Sanal dünya 
gerçekliğin bir parçası ancak çalışma yaşamı genellikle dijital çözümlere aynı gelişim hızı ile adapte 
olamamaktadır. Z Kuşağı bireyleri, statü ve kariyer yollarını bireyselleştirmekte ve kendi iş tanımlarını 
kendileri ortaya koymaktadırlar.  Z Kuşağı, tüm trendleri ve rekabet koşullarını iyi takip etmektedir. 
İşletmelerin Z Kuşağını elde tutabilmesi, örgüt içinde yeterli rekabet ortamını sağlaması ile mümkün 
olmaktadır. Z Kuşağı, yalnızca global ve paylaşım odaklı ekonomiye sahip bir dünyayı tanımaktadır.  Z 
Kuşağı, her şeyi nasıl yapacaklarını öğretebilen sosyal medya algısı ile büyümektedir. Z Kuşağı, "Eğer doğru 
yapılmasını istiyorsanız, o zaman kendiniz yapın!" motivasyonu ilerlemektedir. Bu sebeple, kendilerinin 
hemen hemen her şeyi yapabileceklerine inanmaktadır. Z Kuşağı bireyleri, bağımsızlıklarına çok fazla önem 
vermektedir ve Y Kuşağının uğruna savaştığı pek çok işbirlikçi kültürle karşıya karşıya gelmektedirler 
(Stillman ve Stillman, 2017:10-1).  

Z kuşağının iş hayatındaki yöneticilerin en önemli beklentilerinden biri de “Yetenek Yönetimi” 
uygulamalarıdır. Yetenek yönetiminde başarılı sağlayabilmek için yeteneği tanımlamak gerekmektedir. Bu 
hususta yetenek tanımlanırken kuşakların değişimi tanımlama yapmayı zorlaştırmaktadır. Y kuşağının 
sorunlar yaşadığı çalışma dünyasının, Z kuşağının isteklerini karşılamada yeterli altyapıya bulundurup 
bulundurmayı önem arz etmektedir. Yetenek yönetimi stratejileri geleceği inşa etmeyi  yetenek yönetimi 
içerisinde ödül, prim ve terfiler yoluyla şirket içi iletişimin yatay hale getirilmesi alt kademelerin dinamizmi 
arttırırken, Z kuşağının bağımsız duruşu iş kararlarının etkinliği arttırmaktadır (Taş vd., 2017: 1044-5). 

2.2.7. Kuşakların Temel Özellikleri 

Tablo 2.1: Çalışma Yaşamında Kuşakların Özellikleri 

Bebek Patlaması Kuşağı X Kuşağı Y Kuşağı 

Çalışmak için yaşamak 
düşünesine sahiptir. 

Yaşamak için çalışma 
düşüncesine sahiptir. 

İş ve yaşam dengesini sağlama 
düşüncesine sahiptir. 

Kurallara ve otoriteye saygılı ve 
uyumludur. 

Kurallara ve otoriteye saygılı ve 
uyumludur. 

Otoriteye karşı saldırgandır. 

Aynı işyerinde uzun süre 
çalışarak kariyerini ilerletme 
fırsatına sahiptir. 

Genellikle işyerine sadık olup, 
karşısına daha iyi bir iş fırsatı 
çıktığında değerlendirmek ister. 

Kısa süreli aralıklarla iş 
değişikliği yapar. Farklılık arayışı 
içindedir. 

İşkoliktir. İş motivasyonu yüksektir. Eğlenerek çalışmayı sever. 
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Takdir ve kariyerinde ilerleme en 
önemli motivasyon aracıdır. 

Maddiyat ve kariyerinde ilerleme 
en önemli motivasyon aracıdır. 

Farklılaşan iş tanımları ve iş 
yaşam dengesini sağlaması en 
önemli motivasyon aracıdır. 

Yönetimsel yaklaşımı 
sorgulamaz. 

Yönetimsel yaklaşımla 
ilgilenmez. 

Şeffaf ve adaletli yönetim 
anlayışına önem verir. 

Belirlenen iş saatlerine 
uyumludur. 

Belirlenen iş saatlerine 
uyumludur. 

Esnek çalışma saatlerini tercih 
eder. 

Süreçler ve olaylar karşısında 
sabırlıdır. 

Süreçler ve olaylar karşısında 
sabırlıdır. 

Süreçler ve olaylar karşısında 
sabırsızdırlar. 

Kanaat etmeyi sever. Rekabetçidir. Yenilikçidir. 
İş odaklıdır. Sonuç odaklıdır. Süreç odaklıdır. 

Kaynak: Bayhan, 2017: 336. 

2.2.8. Y Kuşağının İşletmeler Açısından Önemi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Önemi 

Y Kuşağı, 1980 kuşağının, çalışma hayatına girmesi ile ekonomi, çalışma hayatı ve yetenek yönetimi üzerinde 
çok fazla etkin olmuştur. Yoğun rekabetin hâkim olduğu bir ortamda sadece çalışanların değil, işverenlerinde 
yüksek talepleri olmaktadır. Bazıları işletmeler, gençleri istihdam etmekten kaçınılması gerektiğine 
düşünmektedir. Bunun sebebi, işi tatmin edici bir şekilde yapmanın uzun yıllar süren bir tecrübeye bağlı 
olduğunu düşünmektedirler. Bazı işletmeler ise Y Kuşağının bir şirkete uyum sağlarken çok fazla kendini 
düşünen ve maceraperest davranışlar sergilediklerini düşünmektedirler. Ancak, bu yeni bir nesli 
anlayamamak ileride rekabet gücü kaybına yol açabilecek bir durum olmaktadır (Parment, 2013:3-4). 

 Y kuşağı, hızlı değişen ve gelişen teknolojik yapının hakim olduğu bir çalışma ortamında kariyerine 
başlamaktadır. Eğitim sonrasında iş hayatına geçiş süreçleri hızlı olmaktadır. Y kuşağı, küresel mali krizle 
birlikte (2007-2008) rekabetin yoğun olduğu bir işgücü piyasasına girmiştir. İşin değişen doğası ile birlikte 
yapılan işi büyük ölçüde teknolojik ilerlemeler yönlendirmektedir.  Y kuşağı, bu teknolojik değişim ve 
ilerlemelere hızlı adapte olmaktadır (Ng, Lyons ve Schweitzers, 2018:8). 

İşletmeler açısından bakıldığında, Y Kuşağı çalışanları işletmeye kazandırıldıktan sonra personel yönetimi 
üzerinde ne gibi bir etkiye sahip olacağı konusu önem kazanmaktadır. Personel yönetimi, işletmeye duyulan 
memnuniyeti ve bağlılığı artırmak için genç çalışanların beklentilerine göre koordine edilmesi gerekebilecek 
bir dizi görevleri içermektedir. Aksi takdirde işletme yönetimi, orta veya uzun vadede boş pozisyonların 
doldurulması ve yeni yeteneklerin işletmeye çekilmesi aşamasında rakipleri ile rekabet etmekte 
zorlanmaktadır (Dahlmanns, 2014:11). 

 Y kuşağı işlerini severek yapmak için işletmeden maaş çekinden fazlasını talep etmektedir. Kariyer 
gelişimlerini destekleyen ve kişisel gelişimleriyle ilgilenen şirketler ile çalışmayı tercih etmektedir. Bu 
nedenlerden ötürü, diğer nesillerden çok daha fazla, Y Kuşağının sevmedikleri bir işi bırakma olasılıkları 
kendinden önceki nesillerden daha yüksekltir. Generation X ve Baby Boomers terfi veya farklı fırsatlar 
beklemek konusunda daha sabırlı olmaktadır (Grubb, 2017:8). 

Y kuşağı işletme içerisinde otoriteden hoşlanmamaktadır. Daha esnek ve anlayışlı bir yönetim anlayışı 
beklentisi içerisinde olmaktadır. Kararlarda kendilerine danışılmasını ve kararlara katılım sağlamayı 
istemektedirler. Y kuşağı kariyer yolunda, kariyer basamaklarını eski kuşaklara göre çok daha fazla hızlı 
çıkmayı istemektedir. Y kuşağı çalışan sayısında artış olması ve Y kuşağının yöneticilerinin genellikle X 
kuşağından personel devir hızı giderek yükseltmektedir. Daha otoriter olan X Kuşağı yönetici Y kuşağı 
çalışanı ile çatışma yaşayabilmektedir. Devir hızını düşürmenin tek yolu ise Y kuşağının istekleri ve 
beklentilerini anlayabilmektedir. Otoriter yönetim ve yöneticiler yerine daha esnek bir yönetim anlayışı 
benimseyerek takım odaklı çalışmak gerekmektedir (Türk, 2017: 58). 

Y kuşağının motive eden araçlar diğer kuşaklara göre farklılık göstermektedir. Y kuşağı, ücretten çok, sosyal 
yardımlar, esnek çalışma süreleri ve koşulları, davranışlarının ve kararlarının onaylanması, eğitim ve öğrenme 
olanakları, işyerinde resmi kıyafetler yerine resmi olmayan kıyafetlerin tercih edilmesi faktörleri çalışanların 
iş tatminin düzeyini arttırmaktadır. Y kuşağı, öğrenmeye hevesli, birden fazla işi aynı anda sürdürebilir, 
sabırlı olmayan, geleceğe değil şimdiye odaklanan ve iletişime önem veren nitelikleri benimsemektedir 
(Kaygın ve Salik, 2019:202). 
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4. YÖNTEM 

4.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  
Araştırmanın hedef evrenini Türkiye Golf Federasyonu kademe 1, kademe 2 veya kademe 3 antrenörlük 
belgesine sahip ve kurs yeri İstanbul olan 237 kişi oluşturmaktadır. (Türkiye Golf Federasyonu Kademe 1, 2 
ve 3 Antrenörler Listesi, t.y).  
Türkiye’de Golf Sektöründe Y kuşağı ve kariyer yönetimi üzerine literatüre katkı sağlayacak sınırlı sayıda 
araştırma yapılmıştır. Araştırma evreninin İstanbul Avrupa yakası olarak sınırlandırılması araştırma 
evreninin ulaşılabilirlik düzeyini arttırmış ve yeni bir araştırma evreni üzerinde çalışılmıştır.  Yapılan çalışma 
konunun ele alınış biçimi yönünden ve çalışma alanının literatüre katkısı yönünden özgün bir çalışma olmuş 
ve literatüre yeni bilgi sağlamıştır. 
Bu kişilerden İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden yaklaşık 85 tanesinin aktif Golf sporuna devam ettiği 
ve araştırma için uygun olduğu belirlenmiştir. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi temel alınarak ana kütleyi 
temsil edecek örneklem hacmi hesaplanmıştır. Bu doğrultuda, örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında 
aşağıdaki formül kullanılmıştır (Balcı, 2006: 65).  

𝑛𝑛 =
𝑡𝑡2(PQ)/𝑑𝑑2

1 + (1/N)𝑡𝑡2(𝑃𝑃𝑃𝑃)/𝑑𝑑2
 

n= Örneklem büyüklüğü   
N= Evren büyüklüğü (85)  
d= Tolerans düzeyi (0.05)  
t=güven düzeyinin tablo değeri (1.96)  
PQ= Maksimum örneklem büyüklüğü için örneklem yüzdesi (0.50) (0.50) = 0.25 

𝑛𝑛 =
(1.96)2(0.25)/(0.05)2

1 + � 1
85� (1.96)2(0.25)/(0.05)2

 

𝑛𝑛 ≈ 70 

Araştırma kapsamında %95 güven düzeyinde 0,5 güven aralığında 85 kişilik ana kitleyi temsil etmek için 
minimum 70 kişiye ulaşılması gerektiği belirlenmiştir. Bu doğrultuda 70 kişiye anket uygulanarak gerekli 
veriler elde edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen katılımcıların %87,1’i (n=61) erkek, %12,9’u (n=9) ise kadındır. 
Evli olan katılımcıların oranı %45,7 (n=32)’dir. Katılımcıların yaşları 22 ile 45 arasında değişmektedir ve yaş 
ortalaması 34,39 (ss=4,79) olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların büyük bir oranı lise (%37,1) ve lisans (%52,9) 
mezunu olduğunu ifade etmiştir. 

4.2. Araştırmanın Değişkenleri ve Modeli  
Aşağıda Şekil 4.1.’de yer alan araştırmanın modelinde, araştırma konusunu oluşturan Y Kuşağı Algısı ve 
Kariyer Eğilimine ilişkin değişkenler görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1: Araştırmanın Modeli 

Bağımlı/Bağımsız Değişken 

Y Kuşağı Algısı 
• Teknoloji Kullanımı 
• Depresif Benmerkezcilik 
• Proaktiflik 
• Sosyallik 
 

Bağımlı Değişken 

Kariyer Eğilimi 
• Girişimcilik 
• Bağımsızlık 
• Yönetimsel 
• Teknik/Profesyonel 
• Güvenlik/İstikrar 
• Özel Yaşam 
• Rekabetçilik 
• Saygınlık 
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4.3. Araştırmanın Problemi ve Hipotezleri 

Araştırmanın temel hipotez ve varsayımlarının daha faydalı sonuçlar elde edebilmek için alt boyutlar bazında 
detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla; 2 araştırma sorusu ve 2 temel hipotez kurulmuştur. 
Kurulan hipotezler ve araştırma soruları aşağıda belirtilmektedir: 

Araştırma Sorusu 1: Y Kuşağı Algıları ile Kariyer Eğilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki var 
mıdır? 

H1: Y Kuşağı Algıları ile Kariyer Eğilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki söz konusudur. 

Araştırma Sorusu 2: Y Kuşağı Algılarının, Kariyer Eğilimi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi var 
mıdır? 

H2: Y Kuşağı Algılarının, Kariyer Eğilimi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır. 

4.4. Araştırmanın Veri Seti 

Araştırma için sayısal veri toplamak maksadıyla kullanılan anketlerde, Y kuşağının araştırılması için Ekşili 
(2015) tarafından geliştirilen “Y Kuşağı Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Okul 
Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma” araştırmasındaki ölçek çalışması kullanılmıştır. Türkiye’de Y Kuşağı 
Algısı Ölçeği 21 soru ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır: Teknoloji Kullanımı, Depresif Benmerkezcilik, 
Proaktiflik, Sosyallik olarak kullanılmıştır (Ekşili, 2015:62-63).  

Kariyer eğiliminin araştırılması için ise; Usta’nın “Y Kuşağının Kişilik Özelliklerinin Kariyer Eğilimine Etkisi 
Üzerine Bir Araştırma” adlı araştırmasındaki ölçek uyarlaması kullanılmıştır. Bu çalışmada, Kariyer Boyutları 
Ölçeği 36 soru ve 8 alt boyuttan oluşmaktadır: Girişimcilik, Bağımsızlık, Yönetimsel, Teknik/Fonksiyonel, 
Güvenlik/İstikrar, Özel Yaşam, Rekabetçilik, Saygınlık olarak kullanılmıştır (Usta, 2016:88). 

Araştırma kapsamında, ölçme araçlarından elde edilen verilerin dağılımını incelemek için çarpıklık ve basıklık 
katsayıları temel alınmıştır. Çarpıklık ve Basıklık katsayılarının ±1 aralığında bulunması verilerin normale 
oldukça yakın dağıldığını işaret etmektedir (Büyüköztürk, 2007). Bu araştırmada elde edilen çarpıklık 
katsayıları belirtilen aralıkta yer almıştır ve normal dağılım varsayımı karşılanmıştır (Tablo 4.1.). Araştırmanın 
amacına uygun olarak, Y Kuşağı Algısı ve Kariyer Eğilimi arasındaki ilişkileri incelemek için Pearson 
Korelasyon testi kullanılmıştır.  Y kuşağı algılarının, kariyer eğilimi alt boyutlarına olan etkileri ise Çoklu 
Regresyon Analizi uygulanarak test edilmiştir. SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanılarak analizler 
gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 4.1: Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları 

Değişkenler 
Çarpıklık   Basıklık 

Değer SH   Değer SH 
Teknoloji Kullanımı -0,33 0,27  -0,19 0,53 
Depresif Benmerkezcilik 0,56 0,27  -0,22 0,53 
Proaktiflik 0,08 0,27  -0,53 0,53 
Sosyallik -0,27 0,27  -0,63 0,53 
Girişimcilik 0,01 0,27  -0,04 0,53 
Bağımsızlık -0,15 0,27  -0,28 0,53 
Yönetimsel -0,78 0,27  0,01 0,53 
Teknik/Fonksiyonel -0,73 0,27  -0,26 0,53 
Güvenli/İstikrar -0,43 0,27  -0,04 0,53 
Özel Yaşam -0,74 0,27  -0,15 0,53 
Rekabetçilik -0,56 0,27  -0,81 0,53 
Saygınlık -0,64 0,27   -0,77 0,53 

SH= Standart hata 
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5. BULGULAR 

5.1. Katılımcıların Y Kuşağı Algısı Ölçeğine Verdikleri Yanıtlara Göre Analizler 

Tablo 5.1: Y Kuşağı Algısı Ölçeğine Ait Alt Boyutların Ortalama  
Puanlarının Değerlendirilmesi 

Alt Boyutlar N Ortalama Standart Sapma 
Teknoloji Kullanımı 70 4,09 0,55 
Depresif Benmerkezcilik 70 2,31 0,75 
Proaktiflik 70 3,99 0,57 
Sosyallik 70 4,38 0,47 

Y kuşağı algısı ölçeğine ait alt boyutların ortalama puanları değerlendirildiğinde; en yüksek ortalama puana 
sahip alt boyutun sosyallik (ort: 4,38) boyutu olduğu, en düşük ortalama sahip alt boyutun ise, depresif 
benmerkezcilik (ort: 2,31) olduğu tespit edilmiştir. 

5.2. Katılımcıların Kariyer Eğilimi Ölçeğine Verdikleri Yanıtlara Göre Analizler 

Tablo 5.2: Kariyer Eğilim Ölçeğine Ait Alt Boyutların Ortalama  
Puanlarının Değerlendirilmesi 

 N Ortalama Standart Sapma 
Girişimcilik 70 4,42 0,51 
Bağımsızlık 70 3,95 0,84 
Yönetimsel 70 4,01 0,77 
Teknik/Fonksiyonel 70 3,61 1,00 
Güvenlik/İstikrar 70 3,91 0,73 
Özel Yaşam 70 4,47 0,54 
Rekabetçilik 70 4,26 0,56 
Saygınlık 70 3,74 0,77 

Kariyer eğilim ölçeğine ait alt boyutların ortalama puanları değerlendirildiğinde; en yüksek puana sahip alt 
boyutun özel yaşam (ort: 4,47), en düşük ortalama puana sahip boyutun ise; teknik/fonksiyonel (ort: 3,61) 
boyutu olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M. E. Okur – Y. Öz 13/1 (2021) 430-449 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 441 

5.3. Y Kuşağı Algısı İle Kariyer Eğilimi Ölçeği Boyutları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

Tablo 5.3: Y Kuşağı Algısı ile Kariyer Eğilimi Ölçeği Korelasyon Analizi 
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Teknoloji 
Kullanımı 

1            

Depresif 
Benmerkezci 

,227 1           

Proaktiflik ,093 -,247* 1          

Sosyallik -,061 -,380** ,281* 1         

Girişimcilik -,004 -,164 ,200 ,316** 1        

Bağımsızlık ,267* ,110 ,100 -,180 ,149 1       

Yönetimsel ,206 -,008 ,307** ,251* ,234 ,271* 1      

Teknik/ 
Fonksiyonel 

,031 ,106 ,012 ,131 ,483** ,058 ,077 1     

Güvenlik/ 
İstikrar 

-,052 -,232 ,306** ,248* ,265* -,069 -,059 ,036 1    

Özel Yaşam ,231 -,183 ,419** ,219 ,386** ,119 ,374** ,198 ,332** 1   

Rekabetçilik ,336** -,179 ,499** ,292* ,434** ,312** ,480** ,290* ,335** ,643** 1  

Saygınlık -,103 ,050 ,021 ,225 ,397** ,026 ,040 ,114 ,120 -,029 ,019 1 

*p<0.05, **p<0.01, N=70 

Tablo 5.3’de yer alan ve anlamlı bulunan ilişkiler incelendiğinde, Y kuşağı algısı ile kariyer eğilimi ölçeği 
boyutları arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; teknoloji kullanımı ile bağımsızlık (r=0.267, p<0.05) ve 
rekabetçilik (r=0.336, p<0.01) boyutları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Y kuşağında 
teknoloji kullanımı arttıkça, bağımsızlık ve rekabetçilik kariyer eğilimlerinin arttığı görülmektedir. 

Depresif Benmerkezci ile kariyer eğilimi ölçeğinin herhangi bir boyutu arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamaktadır. Proaktiflik ile yönetimsel (r=0.307, p<0.01) ve güvenlik istikrar (r= 0.306, p<0.01) boyutları 
arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Y kuşağında proaktiflik arttığında, yönetimsel 
becerilerin, güvenlik ve istikrar düzeyinin artacağı değerlendirilmektedir. 

Sosyallik ile girişimcilik (r=0.316, p<0.01), yönetimsel (r=0.251, p<0.05), güvenlik/istikrar (r= 0.248, p<0.05) ve 
rekabetçilik (r= 0.292, p<0.05) boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Y kuşağında 
sosyallik arttığında, girişimcilik, yönetimsel, güvenlik/istikrar ve rekabetçilik düzeyinin artacağı 
değerlendirilmektedir. 
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5.4. Y Kuşağı Algısının Kariyer Eğilimi Ölçeği Alt Boyutlarına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi 

Bu bölümde, Y kuşağının teknoloji kullanımı, depresif-benmerkezcilik, proaktiflik ve sosyallik algısının 
kariyer eğilimi bileşenleri üzerindeki etkisi çoklu doğrusal regresyon analizi ile incelenmiştir. Regresyon 
analizlerinde teknoloji kullanımı, depresif-benmerkezcilik, proaktiflik ve sosyallik değişkenleri bağımsız 
değişken olarak yer almıştır. Girişimcilik, bağımsızlık, yönetimsel, teknik/fonksiyonel, güvenlik/istikrar, özel 
yaşam, rekabetçilik ve saygınlık değişkenleri ise analizde bağımlı değişken olarak yer almıştır.  

Regresyon analizinde oluşan modelin istatistiksel olarak anlamlı olması için F dağılımına göre hesaplanan 
anlamlılık (Model (p)) değerinin 0,05’ten küçük olması gerekmektedir. Benzer şekilde, bağımsız değişkenlerin 
bağımlı değişken üzerindeki etkisinin de anlamlı kabul edilebilmesi için kritik değere (t) göre hesaplanan 
anlamlılık (p) değerlerinin 0,05’ten küçük olması gerekmektedir. Analizde her bir bağımsız değişken için 
hesaplanan beta katsayıları (ß) pozitif ise olumlu etki, negatif ise olumsuz etki oluşmaktadır. Model için 
hesaplanan R2 değerleri bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama yüzdesi hakkında bilgi 
vermektedir. R2 değerleri arttıkça bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisi de artmaktadır. 
Aşağıda gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 5.4: Y Kuşağı Algısı ve Alt Boyutlarının Kariyer Eğilimi “Girişimcilik”  
Alt Boyutuna Olan Etkisinin Değerlendirilmesi 

Bağımsız 
Değişkenler ß t P F 

Model 
(p) 

R2 

Teknoloji 
Kullanımı 

0,009 0,077 0,939 a 

2,094 0.092a 0,114 
Depresif-
Benmerkezcilik 

-0,035 -0,263 0,793 a 

Proaktiflik 0,115 0,919 0,362 a 

Sosyallik 0,271 2,099 0,040* 

Bağımlı değişken: Girişimcilik; ap>0,05; *p<0,05 

Teknoloji kullanımı, depresif-benmerkezcilik, proaktiflik ve sosyallik birlikte girişimcilik ile anlamlı bir 
ilişkiye sahip değildir (R=0,34; F=2,094; p>0,05). Y kuşağı algısı ve alt boyutlarının kariyer eğilimi “girişimcilik” 
alt boyutuna olan etkisi değerlendirildiğinde; istatistiksel olarak anlamlı bir etki söz konusu değildir (p=0.092). 

Tablo 5.5: Y Kuşağı Algısı ve Alt Boyutlarının Kariyer Eğilimi “Bağımsızlık”  
Alt Boyutuna Olan Etkisinin Değerlendirilmesi 

Bağımsız 
Değişkenler ß T P F 

Model 
(p) 

R2 

Teknoloji 
Kullanımı 

0,239 1,969 0,053 a 

2,105 0.090 a 0,115 
Depresif-
Benmerkezcilik 

0,014 0,109 0,914 a 

Proaktiflik 0,137 1,10 0,275 a 

Sosyallik -0,198 -1,536 0,129 a 

Bağımlı değişken: Bağımsızlık; ap>0,05 

Teknoloji kullanımı, depresif-benmerkezcilik, proaktiflik ve sosyallik birlikte bağımsızlık ile anlamlı bir 
ilişkiye sahip değildir (R=0,34; F=2,105; p>0,05). Y kuşağı algısı ve alt boyutlarının kariyer eğilimi 
“bağımsızlık” alt boyutuna olan etkisi değerlendirildiğinde; istatistiksel olarak anlamlı bir etki söz konusu 
değildir (p=0.090). 
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Tablo 5.6: Y Kuşağı Algısı ve Alt Boyutlarının Kariyer Eğilimi “Yönetimsel”  
Alt Boyutuna Olan Etkisinin Değerlendirilmesi 

Bağımsız Değişkenler 
ß T P F 

Model 
(p) 

R2 

Teknoloji Kullanımı 0,174 1,479 0,144 a 

3,331 0,015* 0,170 
Depresif-
Benmerkezcilik 

0,103 0,805 0,424 a 

Proaktiflik 0,252 2,084 0,041* 

Sosyallik 0,230 1,841 0,070 a 

Bağımlı değişken= Yönetimsel; ap>0,05; *p<0,05 

Y kuşağı algısı ve alt boyutlarının kariyer eğilimi “yönetimsel” alt boyutuna olan etkisi değerlendirildiğinde; 
istatistiksel olarak anlamlı bir etki söz konusudur (p=0.015). Y kuşağı algısı, yönetimsel boyutunun %17’sini 
tek başına açıklamaktadır. Proaktiflik yönetimselliğe pozitif yönde etki etmektedir (ß=0.252, p<0.05). 
Proaktiflikteki bir birimlik artış, yönetimsellikte 0,252 standart sapma artış sağlamaktadır.  

Tablo 5.7: Y Kuşağı Algısı ve Alt Boyutlarının Kariyer Eğilimi “Teknik/Fonksiyonel” Alt Boyutuna Olan 
Etkisinin Değerlendirilmesi 

Bağımsız Değişkenler 
ß T P F 

Model 
(p) 

R2 

Teknoloji Kullanımı 0,002 0,017 0,986 a 

0,780 0.543 a 0,046 
Depresif-
Benmerkezcilik 

0,182 1,333 0,187 a 

Proaktiflik 0,000 0,000 1,000 a 

Sosyallik 0,201 1,497 0,139 a 

Bağımlı değişken= Teknik fonksiyonel; ap>0,05 
Teknoloji kullanımı, depresif-benmerkezcilik, proaktiflik ve sosyallik birlikte teknik fonksiyonel ile anlamlı 
bir ilişkiye sahip değildir (R=0,21; F=0,780; p>0,05). Y kuşağı algısı ve alt boyutlarının kariyer eğilimi 
“teknik/fonksiyonel” alt boyutuna olan etkisi değerlendirildiğinde; istatistiksel olarak anlamlı bir etki söz 
konusu değildir (p=0.543). 

Tablo 5.8: Y Kuşağı Algısı ve Alt Boyutlarının Kariyer Eğilimi “Güvenlik/İstikrar” Alt Boyutuna Olan 
Etkisinin Değerlendirilmesi 

Bağımsız 
Değişkenler 

ß T P F 
Model 

(p) 
R2 

Teknoloji Kullanımı -,041 -,341 ,734 a 

2,561 0,050 a 0,136 
Depresif-
Benmerkezcilik 

-,112 -,858 ,394 a 

Proaktiflik ,244 1,984 ,051 a 

Sosyallik ,134 1,053 ,296 a 

 Bağımlı değişken= Güvenlik/ istikrar; ap≥0,05 
Teknoloji kullanımı, depresif-benmerkezcilik, proaktiflik ve sosyallik birlikte güvenlik/ istikrar ile anlamlı bir 
ilişkiye sahip değildir (R=0,37; F=0,780; p>0,05). Y kuşağı algısı ve alt boyutlarının kariyer eğilimi 
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“güvenlik/İstikrar” alt boyutuna olan etkisi değerlendirildiğinde; istatistiksel olarak anlamlı bir etki söz 
konusu değildir (p=0.050). 

Tablo 5.9: Y Kuşağı Algısı ve Alt Boyutlarının Kariyer Eğilimi “Özel Yaşam”  
Alt Boyutuna Olan Etkisinin Değerlendirilmesi 

Bağımsız Değişkenler 
ß T P F 

Model 
(p) 

R2 

Teknoloji Kullanımı 0,231 2,056 0,044* 

5,102 0.001* 0,239 
Depresif-
Benmerkezcilik 

-0,115 -0,944 0,349 a 

Proaktiflik 0,343 2,968 0,004* 

Sosyallik 0,093 0,778 0,439 a 

Bağımlı değişken= Özel yaşam; ap>0,05; *p<0,05 
Y kuşağı algısı ve alt boyutlarının kariyer eğilimi “özel yaşam” alt boyutuna olan etkisi değerlendirildiğinde; 
istatistiksel olarak anlamlı bir etki söz konusudur (p=0.001). Y kuşağı algısı, yönetimsel boyutunun %23,9’unu 
tek başına açıklamaktadır. Teknoloji kullanımı (ß=0.231, p<0.05) ve proaktiflik (ß=0.343, p<0.01) Özel Yaşam 
boyutuna pozitif yönde etki etmektedir. Bir birim teknoloji kullanımı artırıldığında %23,1, proaktiflik algısı 
artırıldığında %34,3 oranında özel yaşam boyutunun artacağı değerlendirilmektedir.  

Tablo 5.10: Y Kuşağı Algısı ve Alt Boyutlarının Kariyer Eğilimi “Rekabetçilik”  
Alt Boyutuna Olan Etkisinin Değerlendirilmesi 

Bağımsız Değişkenler 
ß T P F 

Model 
(p) 

R2 

Teknoloji Kullanımı 0,330 3,233 0,002* 

9,715 0.000* 0,374 
Depresif-
Benmerkezcilik 

-0,093 -0,837 0,405 a 

Proaktiflik 0,399 3,804 0,000* 

Sosyallik 0,164 1,515 0,135 a 

Bağımlı değişken= Rekabetçilik; ap>0,05; *p<0,05 
Y kuşağı algısı ve alt boyutlarının kariyer eğilimi “rekabetçilik” alt boyutuna olan etkisi değerlendirildiğinde; 
istatistiksel olarak anlamlı bir etki söz konusudur (p=0.000). Y kuşağı algısı, yönetimsel boyutunun %37,4’ünü 
tek başına açıklamaktadır. Teknoloji kullanımı (ß=0.330, p<0.01) ve proaktiflik (ß=0.399, p<0.01) Rekabetçilik 
boyutuna pozitif yönde etki etmektedir. Bir birim teknoloji kullanımı artırıldığında %33,0 ve proaktiflik 
artırıldığında %39,9 oranında rekabetçilik boyutunun artacağı değerlendirilmektedir.  

Tablo 5.11: Y Kuşağı Algısı ve Alt Boyutlarının Kariyer Eğilimi “Saygınlık”  
Alt Boyutuna Olan Etkisinin Değerlendirilmesi 

Bağımsız Değişkenler 
ß T P F 

Model 
(p) 

R2 

Teknoloji Kullanımı -0,128 -1,036 0,304 a 

1,563 0.195 a 0,088 
Depresif-
Benmerkezcilik 

0,188 1,407 0,164 a 

Proaktiflik -0,002 -0,017 0,986 a 

Sosyallik 0,290 2,213 0,030 a 

Bağımlı değişken= Saygınlık; ap>0,05 
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Teknoloji kullanımı, depresif-benmerkezcilik, proaktiflik ve sosyallik birlikte saygınlık ile anlamlı bir ilişkiye 
sahip değildir (R=0,30; F=1,563; p>0,05). Y kuşağı algısı ve alt boyutlarının kariyer eğilimi “saygınlık” alt 
boyutuna olan etkisi değerlendirildiğinde; istatistiksel olarak anlamlı bir etki söz konusu değildir (p=0,195). 

6. SONUÇ VE TARTIŞMA 

İnsan kavramının işletmeler açısından temel bir kaynak olarak görülmesi ile klasik personel yönetimi anlayışı 
yerini İnsan kaynakları Yönetimi faaliyetlerine bırakmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları 
içerisinde olan Kariyer Yönetimi uygulaması çalışmamızın yapısını oluşturmaktadır. Yaş demografik 
değişkenine bağlı olarak yıllar içerisinde belli tarihsel aralıklarla özel olarak isimlendirilen ve özellikleri gereği 
değişim gösteren kuşaklardan literatürdeki kaynaklar incelendiğinde genellikle 1980-2000 arası doğumluları 
kapsayan Y Kuşağı kavramı araştırmanın diğer yapısını oluşturmaktadır. 

Y kuşağı algısı ölçeğine ait alt boyutların ortalama puanları değerlendirildiğinde; en yüksek ortalama puana 
sahip alt boyutun sosyallik boyutu olduğu, en düşük ortalama sahip alt boyutun ise, depresif benmerkezcilik 
olduğu tespit edilmiştir. Sosyallik düzeyleri yüksek olan, ortak bir amaç için bir araya gelebilen, ekibin üyesi 
olmayı seven, deneyimlerini paylaşmaktan hoşlanan bu kuşak üyeleri daha çok arkadaşlarıyla 
paylaşabilecekleri türden bilgileri önemsemektedirler. Türkiye’de bu kuşak üyelerinin hem depresif 
benmerkezci hem de sosyal olabilmesi büyük ölçüde teknoloji kullanarak yaşamalarından dolayı 
görülmektedir. 

Kariyer eğilim ölçeğine ait alt boyutların ortalama puanları değerlendirildiğinde; en yüksek puana sahip alt 
boyutun özel yaşam olduğu, en düşük ortalama puana sahip alt boyutun ise; teknik/fonksiyonel boyutu 
olduğu tespit edilmiştir. Ethics Resource Center (2009) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde yapılan 
çalışmada öğrencilerin kariyer seçimlerine bakıldığında ilk sırada “özel yaşam” kariyer değeri bulunmaktadır. 
Yapılan araştırma üniversite öğrencileri arasında yapılması katılımcıların Y kuşağı olarak tanımlanan bir 
kuşaktan olmaları sonucunu doğurmuştur. Y kuşağı olarak tanımlanan kuşak çalışmaktan çok eğlenmeyi 
seven, kazanmaktan hoşlanmaktadır (Koca, 2010:67). Araştırma özel yaşam alt boyutunun ilk sırada yer 
alması sonucu ile benzerlik göstermektedir. 

Y kuşağı algısı ve alt boyutlarının kariyer eğilimi “girişimcilik” alt boyutuna olan etkisi incelendiğinde; 
istatistiksel olarak anlamlı bir etki söz konusu değildir. Penfold (2017)’a göre, girişimciliği yüksek ve daha 
sosyal olan bu nesil kendilerini geliştirmek ve kanıtlamak için hevesli ve çabuk öğrenen bireylerden 
oluşmaktadır. Herhangi bir konuya odaklanmaları 8 saniye kadar kısa bir zaman dilimi olarak 
belirtilmektedir. Y Kuşağının dikkatini çekemezseniz onları kaybetme durumu doğmaktadır (Seymen, 2017: 
472). Akdemir vd. (2013) yaptıkları çalışmada, Y Kuşağı, kariyer için iş değişikliğini göze alan, girişimcilik 
ruhuna sahip, kendi eğitim alanıyla ilgili çalışma isteği taşımaktadır (Akdemir v.d, 2013: 37). Çalışma bu 
açıdan değerlendirildiğinde iki sonuç ile benzerlik göstermemektedir. 

Y kuşağı algısı ve alt boyutlarının kariyer eğilimi “bağımsızlık” alt boyutuna olan etkisi değerlendirildiğinde; 
istatistiksel olarak anlamlı bir etki söz konusu değildir. Aygenoğlu (2015) yaptığı çalışmada, Y Kuşağı 
çalışanları, yaptıkları işte söz hakkı sahibi olmak ve gerektiği noktalarda inisiyatif kullanabilme haklarının 
olmasını istemektedirler (Aygenoğlu, 2015: 237). Bu açıdan değerlendirildiğinde çalışma ile benzerlik 
bulunmamaktadır. 

Y kuşağı algısı ve alt boyutlarının kariyer eğilimi “yönetimsel” alt boyutuna olan etkisi değerlendirildiğinde; 
istatistiksel olarak anlamlı bir etki söz konusudur. Proaktiflik yönetimselliğe pozitif yönde etki etmektedir. 
Yönetimsellik algısı yönetme ve üstün olma eğilimiyle ortaya çıkmaktadır. Teknolojiyi etkin biçimde 
kullanma, işe dair atılan adımlarda hızlı ve girişken olma ve ortak amaçlar belirlenerek çalışanlarla ortaklaşa 
kararlar alabilme yönetim faaliyetlerinin yürütümü açısından gerekli hale gelmektedir.  

Y kuşağı algısı ve alt boyutlarının kariyer eğilimi “teknik/fonksiyonel” alt boyutuna olan etkisi 
değerlendirildiğinde; istatistiksel olarak anlamlı bir etki söz konusu değildir. Y kuşağı algısı ve alt 
boyutlarının kariyer eğilimi “güvenlik/istikrar” alt boyutuna olan etkisi değerlendirildiğinde; istatistiksel 
olarak anlamlı bir etki söz konusu değildir. 

Y kuşağı algısı ve alt boyutlarının kariyer eğilimi “özel yaşam” alt boyutuna olan etkisi değerlendirildiğinde; 
istatistiksel olarak anlamlı bir etki söz konusudur. Teknoloji kullanımı ve Proaktiflik “Özel Yaşam” boyutuna 
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pozitif yönde etki etmektedir. Börü ve Yurtkoru (2016)’a göre, Y Kuşağı sosyalleşmeye, sosyal medya 
kullanımına, iş yerinde eğitim ve evden çalışma olanaklarına daha fazla önem vermektedir (Börü ve Yurtkoru, 
2016: 68). Teknoloji kullanımının artması teknolojik araçlarla fazla zaman harcamanın dışında, günlük hayatta 
yapılacak iş miktarına ayrılan zamanı azaltmaktadır. İş saatleri içinde ve dışında bireylerin sosyal 
yaşantılarına zaman ayırmalarına olanak sağlamaktadır.  

Y kuşağı algısı ve alt boyutlarının kariyer eğilimi “rekabetçilik” alt boyutuna olan etkisi değerlendirildiğinde; 
istatistiksel olarak anlamlı bir etki söz konusudur. Teknoloji kullanımı ve proaktiflik Rekabetçilik boyutuna 
pozitif yönde etki etmektedir. Akdemir ve Diğerleri (2013)’e göre, Y Kuşağı rekabeti, kendini geliştirme imkânı 
olarak görmekte, iyi ilişkiler geliştirilen çalışma ortamında olmak istemektedir. Şirketin stratejik kararlarına 
katılmayı ve kariyer planlaması yapılırken düşüncelerini rahatlıkla ifade etmek istemektedir (Akdemir v.d, 
2013: 37). Teknolojinin hızla geliştiği günümüz iş dünyasında rekabet koşullarına uyum sağlamak amacı ile 
teknolojik gelişime uyum sağlayabilen rekabet ve başarı isteği yüksek bireylerin istihdam edilmesi 
gerekmektedir. 

Y kuşağı algısı ve alt boyutlarının kariyer eğilimi “saygınlık” alt boyutuna olan etkisi değerlendirildiğinde; 
istatistiksel olarak anlamlı bir etki söz konusu değildir. Teknoloji Kullanımı, Depresif-Benmerkeziyetçilik, 
Sosyallik, Proaktiflik Boyutları ile Saygınlık alt boyutu üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Teknolojinin aktif 
kullanımı, isteklere hızlı erişim, ekip halinde çalışma, sosyal yaşantıya zaman ayırma fırsatının artması vb. 
toplumda saygı duyulan ve marka değeri yüksek örgütlerde çalışma istediğine etkisi bulunmamaktadır. 

Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, işletmeler için yararlı olabileceği 
düşünülen öneriler aşağıda belirtilebilir; 

İşletmeler Y Kuşağı çalışanlarına yaratıcılıklarını arttıracak yeni projelere katılımları, inisiyatif alarak kararlara 
katılım sağlamaları, iş başı ve iş dışı eğitim yöntemleri ile yaratıcılıklarını ortaya koyabilmeleri veya 
arttırabilmeleri için eğitim geliştirme faaliyetlerine destek sağlamalıdır. 

Y kuşağı çalışanları rekabet dünyasının hızlı akışına çok çabuk entegre olabilmektedir. Y Kuşağı çalışanlarının 
yöneticilerinin çoğunu X Kuşağı oluşturmaktadır. Bu noktada, Y Kuşağına verilen eğitimlerin yanında X 
Kuşağına verilen eğitim ve geliştirme faaliyetleri de büyük önem taşımaktadır. Eğitimler, yöneticilere 
teknolojinin etkin kullanımı, iş süreçlerinin yürütümüne dair pratik çözümler bularak hızlı kararlar alabilme, 
yaratıcılık isteğinin yüksek olması ve tüm bu kararlar alınırken ast ve üst hiyerarşisi gözetmeksizin ortak 
amaçlar belirlenerek çalışanlarla ekip ruhunu kaybetmeden hedeflere ulaşabilme becerilerini kazandırmaya 
yönelik olmalıdır. 

Günlük hayatta hızla gelişen teknolojik yeniliklerin beraberinde getirdikleri dönüşümler ile işten atılma riski 
artmakta ve iş garantisi kavramı önemini yitirmektedir. Y kuşağının hızlı iş değişimi ve yeni iş süreçlerine 
adapte olabilmesi iş garantisi kavramını Y Kuşağının gerisinde kalmaya zorlamaktadır. Ancak, mevcut 
personelin eğitim ve zaman maliyetlerine katlandıktan sonra belirli aralıklarla boşalan pozisyonlara yeni 
personel seçme ve bulma arayışı işletmelere yeni maliyetler yüklemektedir. İşletmenin personeli elde tutma 
ve işletmeye çekme stratejilerini hedefledikleri doğrultuda yürütebilmesi için Y Kuşağının taleplerine uygun 
insan kaynakları yönetimi politikaları geliştirmelidir. Y kuşağının alacakları ücret, kariyerlerinde en önemli 
etken olarak yer almamaktadır. Başarı odaklı olan Y Kuşağı için ücret dışındaki diğer faaliyetler daha fazla 
önemli arz etmektedir. İşletmeler Y Kuşağını uzun süreli istihdam edebilmek amacı ile performans 
değerlendirme çıktıları sonucu ödüllendirme, etkin kariyer yönetim sistemleri, eğitim ve gelişim yönetimi 
fonksiyonlarına odaklanmalı personelin yürütmekte olduğu işi içselleştirmesine katkı sağlayarak iş tatmin 
düzeyi ve örgütsel bağlılık düzeyine olumlu yönde etki edebilir. 

Araştırmada Y Kuşağı Algısı incelenmektedir. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde; ileride yapılacak 
araştırmaların kuşaklar açısından genellenebilir olabilmesi açısından, Z Kuşağının çalışma yaşamında ve golf 
sektöründe etkinliğinin artmasıyla çalışmaya Z Kuşağı çalışanları da eklenerek araştırma yapılması, ileride 
yeni nesillerin çalışma yaşamına ve golf sektörüne dahil olması ile bu nesillerinde çalışmaya eklenerek 
araştırmanın tekrar edilmesi daha sağlıklı veriler sunulmasını sağlayacaktır. 
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Amaç – Çalışmada, makine öğrenmesi algoritmalarından bazılarının, web madenciliği ile elde edilen 
büyük veri kullanılarak, analiz edilmesi ve otel oda fiyatlarını açıklama performanslarının test edilmesi 
amaçlanmaktadır. Böylelikle otel oda fiyatlarını en doğru açıklayan modelin belirlenmesidir. 

Yöntem – Verinin elde edilmesinde web madenciliği/web kazıma yöntemi kullanılmıştır. Hedef web sitesi 
geliştirilen bir algoritma yardımıyla yaklaşık altı ay boyunca taranmış ve elde edilen 6558 konaklama 
tesisine ait veriler, analizlerde kullanılmıştır. Araştırmanın ikinci kısmı istatistiksel analizlerden ve 
makine öğrenmesi algoritmalarının uygulanmasından oluşmaktadır. Analizlerin yapılması ve 
algoritmaların uygulanması için Python programlama dili kullanılmıştır. Bu dile ait kütüphaneler, 
pandas, numpy veri işleme için, seaborn, matplotlib grafikler ve görselleştirme için, scikit-learn ise 
makine öğrenmesi algoritmaları için kullanılmıştır. Analizlerden sonra veri için en uygun olduğu 
düşünülen lojistik regresyon ile bir model oluşturulmuştur. 

Bulgular – Karşılaştırılan Rassal Orman ve Karar Ağacı algoritmalarının her ikisinin de yaklaşık %99,89 
oranında veri setini açıkladığı dolayısıyla ağaç/dallanmaların başarı ile gerçekleştiği görülmektedir. KNN 
algoritması ise en yüksek performansı üç kümeli bir sınıflandırma ile %62,12 oranında gerçekleştirmiştir. 
Doğrusal sınıflandırma yöntemini kullanan Lojistik Regresyon, Olasılıksal Dereceli Azalma ve Destek 
Vektör Makineleri algoritmalarından en yüksek skoru %39,13 ile lojistik regresyon yöntemi elde etmiştir. 
Lojistik regresyon ile oluşturulan modelde, konukların tesise verdikleri puan, tesisin bölgede diğer 
tesisler arasındaki sırası, tesisin türü ve bulunduğu şehir istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Tartışma – Araştırma sonucunda, elde edilen makine öğrenmesi performans skorlarının yanı sıra, 
Türkiye’de otel oda fiyatları hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Oluşturulan regresyon modeli ile 44 
bağımsız değişkenden hangilerinin otel oda fiyatlarını açıklamada anlamlı olduğu ortaya konulmuştur. 
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Purpose: The aim of the study is to analyze some of the main machine learning algorithms using big data 
obtained by web mining and to test the performance of these algorithms to explain hotel room prices. 
Thus, it is the determination of the model that best explains the hotel room prices. 

Design/methodology/approach – Web mining/scraping method was used to obtain research data. The 
target website was scanned for about six months with the help of an algorithm, and the data obtained 
from 6558 accommodation facilities were used in analysis. The second part of the research consists of 
statistical analysis and comparison of machine learning algorithms. Python programming language was 
used for analysis and implementation of algorithms. Pandas, numpy libraries for data processing; 
seaborn, matplotlib for graphics and visualization; scikit-learn is used to run machine learning algorithms. 
After the analysis, a model was created by logistic regression, which was thought to be the most suitable 
for the data. 

Results: It is seen that the compared Random Forest and Decision Tree algorithms both explain the data 
set at a rate of approximately 99.89%, so the tree/branching has been successful. The KNN algorithm 
achieved the highest performance with a classification of three clusters at 62.12%. Logistic Regression, 
Stochastic Gradient Decent and Support Vector Machines using the linear classification method obtained 
the highest score with 39.13% logistic regression method. In the model created by logistic regression, the 
score given to the hotel by the guests, the rank of the hotel among other hotels in the region, the type of 
the hotel and the city in which it is located were found to be statistically significant (p <0.05). 

Discussion: As a result of the research, machine learning algorithms were compared using the hotel room 
price data that obtained from web mining/scraping. It was also found important information about the 
hotel room rates in Turkey. A regression model has revealed which of the 44 independent variables are 
significant in explaining the hotel room price. 
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1. GİRİŞ 

Bir ürünün fiyatının, o ürünü meydana getiren ürün ve hizmetlerin fiyatlarının birleşiminden meydana 
geldiği yaklaşımına hedonik fiyatlandırma denilmektedir (Monson, 2009:62; Löch ve Axhausen, 2010:39; Yayar 
ve Gül, 2014:87; Andersson, 2008:231; Castro, Ferreira ve Ferreira, 2016:691). Hedonik fiyatlandırma 
yaklaşımına iyi örneklerden biri olarak turizm ürünü gösterilebilir. Turizm ürünü veya turistik ürün, birçok 
ürün ve hizmetin birleşiminden meydana gelmekte, tüketiciye bir paket halinde sunulmaktadır. Örneğin bir 
tatil paketi, konaklama, transferler, rehberlik ve ulaşım gibi hizmetlerin birleşiminden oluşmaktadır. Bu alt 
ürünlerin de her biri başka hizmet ve ürünlerden oluşabilmektedir. Örneğin konaklama hizmeti, oda, kahvaltı, 
resepsiyon, konsiyerj gibi hizmetlerden oluşmaktadır. Bu örnekleri hem turizm sektöründe hem de diğer 
sektörlerde daha da çoğaltmak mümkündür. 

Bir ürünün fiyatını meydana getiren diğer ürünlerin fiyattaki payını belirleme çoğu sektörde önemli bir 
araştırma konusudur. Bu oranlar hem tüketici hem de üretici açısından arz ve talebin oluşmasında etkilidir. 
Örnek vermek gerekirse, bir tüketici bir elektronik cihaz satın alırken o cihazın sahip olduğu özellikler, talep 
üzerinde etkilidir. Benzer şekilde üretici de piyasaya sürdüğü cihazların özelliklerine göre fiyatlandırma 
yapabilmektedir. Her ne kadar bu fiyatlandırma yaklaşımı basit bir mantığa dayansa da bir ürünün fiyatında 
o ürünü oluşturan parçaların oranını belirlemek çoğu kez kolay olmamaktadır. Çoğu üründe bu duruma 
oranların belirgin bir yapıya sahip olmaması neden olmaktadır. Fakat yine de bu yöntem yaygın kullanılan 
bir fiyatlandırma modelidir.  

Ürün fiyatını meydana getiren ürün ve hizmetlerin oranını belirlemek için kullanılan en eski ve bilinen 
yöntemlerden biri regresyondur. Duruma göre lineer veya lojistik regresyon ile oluşturulan model, bağımlı 
fiyat değişkeni üzerinde bağımsız değişkenlerin oranını verebilmektedir. Regresyon modelleri güçlü ve 
yaygın olmakla birlikte uygulaması zor değildir. Yıllardır bu modeller pek çok ürün ve sektörde 
kullanılmaktadır. Gelişen bilgi ve iletişim sektörü ile birlikte regresyona alternatif yöntemler ortaya çıkmıştır. 
Bu yöntemlerin birçoğu geçmişte düşük işlem gücüne sahip bilgisayarlar ile mümkün olmayan veya zor olan 
yöntemlerdir. 

20.yy’ın ikinci yarısından sonra insan hayatına giren bilgisayarlar; sosyal, kültürel ve ekonomik yönden, 
kısacası her alanda büyük gelişmelere neden olmuştur. İlk başlarda sadece hükümetler ve büyük kuruluşlar 
tarafından kullanılan bu cihazlar, günümüzde neredeyse bütün elektrikli aletlerin içine girmiştir. Üretildikleri 
ilk zamanlarda boyut olarak büyük ve ağırlık olarak tonları bulan bu cihazlar, günümüzde mikroişlemci 
teknolojisinin gelişimi ile gram olarak ölçülecek hale gelmiştir. Zamanla bilgisayarların boyutları küçülüp 
maliyetleri azalırken, işlem güçleri ise artmıştır. İşlem gücünün artması, veri madenciliği, makine öğrenmesi, 
yapay zekâ gibi kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde bu teknolojiler, kendi kendine 
giden otomobillerden, fotoğraflardaki nesneleri tanıyan algoritmalara kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. 

Bilgisayarların insan hayatı üzerinde bu kadar etkili olmasındaki bir diğer faktör internettir. Basitçe 
bilgisayarların birbirlerine bağlanması ile oluşturulan bu küresel ağ sayesinde dünyanın herhangi bir 
yerinden başka bir yerine veri iletilebilmektedir. Saniyeler içerisinde iletilen büyük miktardaki veri sayesinde, 
görüntülü haberleşmeden, bir kütüphanedeki kitaba erişmeye kadar pek çok iş bu ağ üzerinden 
yapılabilmektedir.  

İnternetin insan hayatına etkisi her alanda kendini göstermiştir. Bu etkilerden biri de alışverişte olmuştur. 
Araştırmanın veri kaynağını da oluşturan internet üzerinden alışveriş, günümüzde çoğu kişi için sıradan bir 
şey haline gelmiştir. İnsanlar perakende dükkanlarına gitmek yerine internet erişimi olan cihazlar vasıtasıyla, 
ödemeyi kredi kartı gibi alternatif yöntemlerle yaparak istedikleri ürünleri sipariş etmektedir. Örneğin bir tatil 
paketi satın almak isteyen tüketici, perakendeci bir seyahat acentasına gitmek yerine alternatifi olan online 
seyahat acentası web sitesinden aynı işlemi yapabilmektedir. 

 Perakendeci seyahat acentelerinde kataloglardan yapılan tatil/paket tur, konaklama tesisi pazarlaması, online 
seyahat acentelerinde web siteleri üzerine, yani internete taşınmıştır. Bu web siteleri, acente kataloglarında 
olması mümkün olmayan tesislere ait pek çok bilgiyi üzerinde barındırdığından, tüketici açısından büyük 
kolaylık ve avantaj sağlamaktadır (Keskinkılıç, Ağca ve Karaman, 2016:445). Bu nedenle de günümüzde online 
seyahat acenteleri pazar paylarını hızla artırmaktadır. 
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İnternet, günlük kullanıcılara sağladığı kadar araştırmacılara da büyük kolaylıklar sağlamaktadır. İnternet, 
üzerinde bulundurduğu veri ile günümüzdeki en büyük veri tabanlarından biridir. Binlerce işletmenin veri 
tabanlarından yayınlanmış veriler ve milyarlarca kişiye ait çeşitli bilgiler, e-ticaret siteleri, bloglar, sosyal ağlar, 
video yayın siteleri, haber siteleri üzerinde tamamen kamuya açık bir şekilde bulunmaktadır. Dağınık halde 
olan ve bilgi çıkarımında bulunulması sadece insan çabası ile güç olan bu veri, sistemli hale getirildiği zaman 
çok değerli olabilmektedir. Dağınık halde bulunan bu verinin çeşitli yöntemler ile bilgi çıkarımında 
kullanılabilir hale getirilmesine web madenciliği denilmektedir. Bu çalışmada veri elde etmek için web 
madenciliği yöntemi kullanılmıştır. 

Bahsedildiği üzere internet muazzam büyüklükte bir veri tabanıdır. Fakat bu veri tek bir yapı üzerinde veya 
tam standart halde bulunmaz. Web sitelerinde genellikle ilişkisel veri tabanlarında kayıtlı olan verilerin sadece 
istenilen kısımları kullanıcılarla paylaşılmaktadır. Buna rağmen bu veriler bile araştırmacılara önemli 
çıkarımlarda bulunabilecek imkanlar sağlar. Web madenciliği olarak adlandırılan bu bilgi çıkarsama kavramı 
tek bir yöntem veya yazılım değildir. Sonucu, sistemli veri elde etme olan birçok yöntem ve algoritmadan 
oluşan yöntemler bütünüdür (Ağca, 2019:55).   

Bir araştırmada problemi çözüme kavuşturacak doğru ve yeterli miktarda veriyi elde etmek çoğu zaman 
araştırmanın önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada kullanılan web madenciliği, klasik veri elde 
etme yöntemleri olan anket veya görüşme gibi yöntemlere elde edilmesi çok zor olan veya olmayan miktar ve 
nitelikte veri elde etmeyi olanaklı kılmıştır.  

Araştırmada, hedef online seyahat acentesi sitesi üzerinde yer alan konaklama tesislerine ait nitelik ve fiyat 
bilgisi, bir sezon boyunca geliştirilen bir web madenciliği algoritması ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler çeşitli 
işlemlerden geçirilerek makine öğrenmesi algoritmalarına hazır hale getirilmiş (Dontha, 2018; García, Luengo ve 
Herrera, 2015:39; Han, Kamber ve Pei, 2012:5-7) ve kullanılmıştır. Bu algoritma ile 6558 konaklama tesisine ait 
44 özellik/nitelik bilgisi ve 19 haftalık fiyat bilgisi elde edilmiş ve analizlerde kullanılmıştır. Çalışmada, makine 
öğrenmesi algoritmalarından bazıları, elde edilen büyük veri kullanılarak işletilmiş ve otel oda fiyatlarını 
açıklama performansları test edilmiştir. Buradaki amaç bool1 (boolean) tipinde olan otellerin bazı özelliklere 
sahip olup olmadığını ifade eden, bağımsız değişkenler ile, bağımlı fiyat değişkenini en iyi açıklayan makine 
öğrenmesi algoritmasını ortaya koymaktır. 

Bu çalışma, birçok açıdan, geçmişte hem makine öğrenmesi algoritmalarının performansını ölçmeyi 
amaçlayan çalışmalara (Williams, Zander ve Armitage, 2006:7; Isuhuaylas, Hirata, Santos ve Torobeo, 
2018:782; Noi ve Kappas, 2017:1; Tomiazzi, Pereira, Judai, Antunes ve Favareto, 2019:6481) hem de otel oda 
fiyatlarını etkileyen değişkenleri araştıran çalışmalara (Carvell ve Herrin, 1990:27; Bull, 1994:10; Taylor, 
1995:169; Papatheodorou, 2002:133; Aguiló, Alegre ve Sard, 2003:255; Espinet, Saez, Coenders ve Fluvià, 2003) 
katkı sağlamayı ve boşlukları doldurmayı amaçlamaktadır. Araştırma verisi elde edilirken kullanılan web 
madenciliği, yeni, alternatif ve verimli bir veri elde etme yöntemidir. Çalışmanın, bu haliyle Türkiye’de 
konaklama tesisleri üzerine yapılan en kapsamlı nitel çalışmalardan biri olması hedeflenmektedir. Bu çalışma, 
uluslararası yazında otel oda fiyatlarının makine öğrenmesi algoritmalarıyla analizi (Razavi ve Israeli, 
2019:2149) konusunda da çok az rastlanılan çalışmadan biri olacaktır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Araştırmada oda fiyatları analiz edilirken makine öğrenmesi algoritmaları kullanılmıştır. Makine öğrenmesi 
mevcut verinin karakteristik özelliklerinin belirlenmesi vasıtasıyla bilgi çıkarımında bulunulması ve bu 
öğrenme süreci sayesinde yeni gelen veri üzerinde tahminde bulunulması temeline dayanmaktadır. Makine 
öğrenmesi son yıllarda popülerleşen kavramlardan biridir. Makine öğrenmesinde kullanılan bazı yöntemler 
on yıllardır bilinmesine rağmen, kavramın yaygınlaşması ve yerleşmesi için bazı teknolojik gelişmelerin 
yaşanması gerekmiştir.  

2.1. Gelişen Bilişim Teknolojisi ve Büyük Veri Kavramı 

Her nesne, her olay ve süreç belirli miktarda veri üretmektedir. Örneğin bir kişinin evinden işine gitmesi veri 
üreten bir süreçtir. Fakat bu verinin belirli bir amaç için kullanılabilmesi için öncelikle depolanabilmesi 

 
1 Doğru (True) veya Yanlış (False), Sıfır (0) veya Bir (1) değerlerini alan değişken tipidir (Lutz, 2009, s. 250). Araştırmadaki 
veri setinde bir özelliğin olması veya olmaması şeklinde yer almaktadır.  
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gerekmektedir. Büyük miktardaki verinin depolanabilmesi, çoğu kişinin tahmin edebileceği üzere depolama 
birimlerinin kapasitesinin artması ve depolama maliyetinin azalması ile mümkün olmuştur. Daha önce 
depolanmayan çoğu veri depolama donanımlarındaki bu gelişmelerle birlikte depolanmaya başlanmıştır. 
Makine öğrenmesine giden süreç sadece verinin depolanabilmesi ile ilgili değildir. Kullanılan mobil 
teknolojiler, internet ve sensorler muazzam büyüklükte bir verinin üretilmesine imkân tanımıştır. Öyle ki, 
örnekte verilen olayda kişinin işe giderken üzerinde taşıdığı akıllı telefon veya saat, sahip olduğu sensorler 
aracılığıyla sürekli veri üretmektedir.  

Bu teknolojik gelişmeler olurken bilişim alanında çalışanlar ve bilim adamları tarafından verilerin bilgi 
çıkarımında bulunmak veya çeşitli tahminlerde bulunabilmek için kullanılabileceği fikri gelişmiştir. Daha 
önce de vurgulandığı gibi veri analizinde kullanılan yöntemlerin bazıları daha önce de bilinmekte ve 
kullanılmakta idi fakat analiz edilen verinin büyüklüğü bir darboğaz oluşturuyordu. Bunun için de 
teknolojinin belirli bir olgunluğa erişmesi gerekmekteydi. Bu da bilgisayarların işlem güçlerinin gelişmesi ile 
meydana geldi. Bu gelişmeye de bir örnek vermek gerekirse 1946’da bir süper bilgisayar olan ENIAC’ın işlem 
gücü yaklaşık 500 FLOPS2 iken, günümüzün süper bilgisayarları yaklaşık 93 petaFLOPS hızında işlem 
yapabilmektedir. Kıyaslamanın daha iyi anlaşılması için şöyle bir açıklama yapılabilir. Günümüzde birkaç 
yüz gram ağırlığındaki standart bir cep telefonu teorik olarak yaklaşık 200 gigaFLOP işlem yapabilmektedir 
(Frumusanu, 2018) ve bunu yapmak için gerekli olan enerjiyi ise üzerinde taşıdığı yaklaşık 3000mAh kapasiteli 
bir pilden almaktadır. Sonuç olarak bilgisayarlar, internet, dijital veri, sosyal ağlar, bloglar, mobil aygıtlar, 
sensorler bir araya geldiğinde büyük veri kavramını meydana getirmiş (Ağca, 2019:38-54), büyük veri 
kullanılarak makine öğrenmesi algoritmalar geliştirilmiş ve çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır. 

Makine öğrenmesi algoritmaları; arama motorları, görüntü işleme, el yazısı ve ses tanıma, yapay zekâ, otonom 
sürüş, tıbbi teşhis ve burada yer verilmeyen onlarca başka alanda kullanılmaktadır. Teknolojik gelişmelerin 
sağladığı imkanlar ile ortaya çıkan ve gelişen makine öğrenmesi, diğer birçok alanda olduğu gibi, bilimsel 
araştırmacıların da ilgisini çekmektedir. Öngörüler, bu teknolojinin kullanımının daha da artacağı yönündedir 
(Maksymenko, 2020; Rose, 2020).  

3. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Bu algoritmalar, turizm sektöründe de diğer iş alanlarındaki gibi, çeşitli araştırmalar için kullanılmaktadır. 
Bunlara örnek vermek gerekirse; hangi değişkenlerin rezervasyon iptallerinde etkili olduğu (Antonio, 
Almeida ve Nunes, 2017:1049; Sánchez-Medina ve C-Sánchez, 2020:1), coğrafi bilgi sistemi (GIS/Geographic 
Information System) verisi kullanılarak otel konumlarının analizi (Yang, Tang, Luo ve Law, 2015:14), 
müşteri/konuk yorumlarının analiz edilmesi (Ku, Chang, Wang, Chen ve Hsiao, 2019:5268), internet arama 
motoru verisi kullanılarak turist gelişlerinin hesaplanması (Sun, Wei, Tsui ve Wang, 2019:1) gibi bir çok farklı 
türde çalışma makine öğrenmesi imkanları ile turizm verisi üzerinde yapılmıştır.  

Otel oda fiyatını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların 
ortak noktası araştırma verisini anket, katalog taraması gibi klasik yöntemlerle yapmaları, dolayısıyla sınırlı 
bir örneklem üzerinde çalışmaları ve araştırmayı geniş bir coğrafyaya genişletememeleri olmuştur (Carvell ve 
Herrin, 1990:27; Bull, 1994:10; Taylor, 1995:169; Papatheodorou, 2002:133; Aguiló, Alegre ve Sard, 2003:255; 
Espinet, Saez, Coenders ve Fluvià, 2003). Bu çalışmalardan farklı olarak web madenciliğini kullanarak otel oda 
fiyatlarını etkileyen faktörleri araştıran Razavi ve Israeli (2019), araştırmada kullandıkları veriyi web 
madenciliği ile Trivago sitesinden elde etmişlerdir. Araştırmacılar web crawler yardımı ile ABD’deki 
Manhattan bölgesinden 309 otele ait fiyat verisi alıp analiz etmiştir. Bu çalışmada da makine öğrenmesi 
algoritmaları kıyaslanmış ve veriyi açıklamadaki performansları test edilmiştir. Razavi ve Israeli (2019), veriyi 
Regresyon (OLS), Karar Ağaçları (CART, Random Forest ve Gradient Boosting Machines), Destek Vektör 
Makineleri (SVMs) ve Yapay Sinir Ağları (NNs) algoritmaları ile analiz etmişlerdir. Elde edilen skorlar 0,32-
0,46 aralığında olmuştur. En düşük skor 0,32 puanla Regresyon modeli ile elde edilirken, en yüksek skor ise 
0,46 puanla Gradient Boosting Machines’e aittir. Çalışmada ortalama oda fiyatı değişkenini açıklamak için 

 
2 FLOPS: mikroişlemcilerin hızlarını ifade eden ölçü birimlerinden biridir. Kısaltma, saniyede kayan noktalı sayı işlemi 
(floating-point operations number) ifade eder. gigaFLOPS 109 FLOPS iken, petaFLOPS 1015 FLOPS’dur (Lebanon ve El-
Geish, 2018, s. 11).  
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sadece üç değişken olan, otellerin yıldızları, konukların verdiği puanlar ve konukların yorum sayıları 
kullanılmıştır (Razavi ve Israeli, 2019:2149).  

Shehhi ve Karathanasopoulos (2020) yaptıkları çalışmada STR’den (Smith Travel Research) elde ettikleri veriyi 
kullanarak SARIMA ve ANFIS gibi modellerin performanslarını test etmişlerdir. Elde ettikleri sonuçlar, otel 
oda fiyatlarını açıklamakta, makine öğrenmesi algoritmalarının geleneksel istatistiki yöntemlere benzer 
sonuçlar verdiği yönündedir (Shehhi ve Karathanasopoulos, 2020:40). 

4. YÖNTEM 

Çalışmada kullanılan yöntemler kendi içlerinde çeşitli basamaklara ayrılsa da bütün olarak iki kısma 
ayrılabilir. İlk kısım verinin toplanması, ikinci kısım verinin analiz edilmesinden oluşmaktadır. Bu aşamalar 
detaylı olarak şu şekilde yürütülmüştür. 

Verinin elde edilmesinde web madenciliği kullanılmıştır. Web madenciliği webi büyük bir veri kaynağı olarak 
ele alarak, bu ağ üzerindeki web sayfalarından bilgi derlemeyi olanaklı hale getiren yöntemler bütünüdür 
(Ağca, 2019:55). Web madenciliği için hedef web sitesi seçilirken araştırmada kullanılacak uygun ve yeterli 
miktarda veriyi içermesi, verinin elde edilmesine engel olmaması (bot, örümcek ve robot engelleyici) ve 
kaynak kodlarının sistemli olması, kriterlerini taşımasına dikkat edilmiştir. Hedef olarak belirlenen; veri 
tabanı geniş ve çok ziyaret alan siteler üzerinde crawler yazılımları ile pilot çalışma yapılmış, yukarıda verilen 
kriterlere göre en uygun olan tripadvisor.com online seyahat acentası/sitesi tercih edilmiştir. Veriler bu siteden 
01.05.2018-30.09.2018 tarihleri arasında haftada bir kez olarak şekilde elde edilmiştir. Fiyatlar tek oda bir 
gecelik iki kişi olarak alınmıştır. Bu tarihler arasında fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle 
analizlerde kullanılan fiyatlar 19 haftanın ortalaması olarak alınmıştır. 

Verinin elde edileceği site belirlendikten sonra sitenin kaynak kodları incelenerek gerekli olan XPath ve CSS 
sorguları oluşturulmuştur. Web kazıma için açık kaynak kodlu Knime Analytics Platform v3.6 yazılımı tercih 
edilmiş fakat algoritmanın belirli yerlerinde Python programlama dilinden ve bu dilin BeautifulSoup ve Scrapy 
gibi kütüphanelerinden faydalanılmıştır. Veri temizleme, düzenleme ve analizlere hazırlama aşamasında 
Microsoft Excel v.2013 daha yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalar için Google Docs Cloud servisi 
kullanılmıştır.  

Veriler temizlendikten sonraki haliyle, bağımlı Otel Oda Fiyat değişkeni sürekli değişken formundadır. 
Otellerin sunduğu hizmetleri ve donanımları tutan bağımsız değişkenler ise web sitesinden alındığı halinden 
dönüştürülerek, hizmetin veya donanımın olması “1” olmaması “0” şeklinde yeniden kodlanmıştır. Bilineceği 
üzere çoğu makine algoritması için bağımlı veya bağımsız değişkenin kategorik formda olsa dahi, numerik 
olması gerekmektedir. Bu nedenle bu türden bir kodlama işlemi yapılmıştır. Daha sonraki aşamalarda 
yapılacak olan istatistiksel analize ve makine öğrenmesi algoritmasına göre bağımlı değişken sürekli veya sıralı 
kategorik hale getirilmiştir. 

Yöntemin ikinci kısmı istatistiksel analizlerden ve makine öğrenmesi algoritmalarının uygulanmasından 
oluşmaktadır. Analizler yapılması ve algoritmaların uygulanması için Python programlama dili 
kullanılmıştır. Bu dile ait kütüphaneler, pandas, numpy veri işleme için, seaborn, matplotlib grafikler ve 
görselleştirme için, scikit-learn ise makine öğrenmesi algoritmaları için kullanılmıştır. 

Eksik değerlere sahip Puan ve Yorum değişkenleri tamamlanırken değişkenin aritmetik ortalaması 
kullanılmıştır. 

5. BULGULAR 

Sonuçların değerlendirilmesine katkı sağlamak için ortalama oda fiyatı değişkeni çeşitli değişkenlere göre 
gruplandırılmış, çıktılar tablolaştırılmıştır. Veri çözümleme ve temizleme aşamalarından sonra yapılan bu 
işlemde, toplam 6558 konaklama tesisine ait ortalama oda fiyatı değişkeni tesis tipine göre gruplandırılmış ve 
çıktılar Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Ortalama Oda Fiyatlarının Tesis Türlerine Göre İstatistikleri 

Tesis Türü N Ortalama* S.S 

Otel 3057 403,86 382,05 

Belirtilmemiş 927 561,02 594,12 

Pansiyon 1823 311,22 354,06 

Özel Konaklamalar 473 374,94 412,07 

Apart 148 368,41 285,17 

Lodge 86 274,19 232,19 

Villa 21 490,12 307,82 

Kamping 3 357,99 140,41 

Hostel 20 220,94 77,97 

Toplam 6558 395,44 417,31 

*01.05.2018-30.09.2018 tarihleri arasında her tesise ait bir gece iki kişi konaklama ücreti haftada bir kez olacak şekilde 
alınmış ve ortalaması hesaplanmıştır.  
Bu tarihler arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na (TCMB) ait USD döviz kuru ortalaması 6,82 TL’dir. Bu 
durumda verinin elde edildiği dönemde Türkiye’deki ortalama oda fiyatı yaklaşık 57,98 $’dır. 
MB’nin sağladığı ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre hazırladığı enflasyon 
hesaplayıcısına göre fiyatların alındığı ayların ortalaması olan Temmuz ayı ile araştırmanın hazırlandığı Ağustos 2020 
arasındaki enflasyon katsayısı 1,2961’dir. Buna göre 395,44 TL’nin Ağustos 2020 karşılığı yaklaşık 512,53 TL’dir (TCMB, 
2021). 

Tablo 1 değerlendirildiğinde web madenciliği yapılan tripadvisor.com online seyahat acentasında toplam 6558 
konaklama tesisinin yer aldığı görülmektedir. Bu tesislerin yarısına yakınının kendilerini otel olarak 
nitelendirdikleri, apart, lodge, villa, kamping ve hostel gibi tesis tiplerinin görece az olduğu görülmektedir. Bu 
istatistiklere göre Türkiye’deki konaklama tesislerinin 2018 yılı verilerine göre Mayıs-Eylül ayları dahil olmak 
üzere ortalama oda fiyatlarının iki kişi bir gece 395,44 TL olduğu görülmektedir. 

Sonuçların değerlendirilmesine katkı sağlamak için ortalama oda fiyatı değişkeni çeşitli değişkenlere göre 
gruplandırılmış, çıktılar tablolaştırılmıştır. İlk olarak ortalama oda fiyatı en yüksek on il Tablo 2’de 
verilmektedir. 

Tablo 2. Ortalama Oda Fiyatı En Yüksek Olan On İl 

No Şehir N 
Ortalama 

Fiyat 
S.S. Min. Mak. 

1 Karaman 4 892,71 1359,01 184,00 2930,50 

2 Trabzon 113 536,19 370,05 158,00 2664,00 

3 Antalya 1171 510,78 579,97 60,50 9012,60 

4 Muğla 948 494,51 645,94 98,25 12279,88 

5 Giresun 18 468,57 817,25 155,00 3721,00 

6 Rize 34 447,18 206,74 186,70 815,50 

7 Sakarya 43 415,05 459,08 150,00 2869,10 

8 Nevşehir 278 393,66 332,18 71,50 3373,00 

9 Burdur 5 385,62 163,26 135,00 555,20 

10 İzmir 547 376,76 314,18 80,00 4482,14 

Toplam 6558 395,44 417,31 12279,88 60,50 
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Tablo 2 incelendiğinde ortalama oda fiyatı açısından en yüksek fiyata sahip ilin Karaman (Ort.=892,71; 
S.S.=1359,01) olduğu görülmektedir. Fakat dikkat edileceği üzere bu ildeki konaklama tesisi sayısı 4’tür. 
Ayrıca standart sapmanın (S.S.=1359,01) diğer illere nazaran daha yüksek olduğu görülmektedir. Kıyı turizmi 
açısından önemli illerden olan Antalya (Ort.=510,78; S.S.=597,97) ve Muğla’da (Ort.=494,51; S.S.=645,94) ise 
ortalama fiyat farkının yaklaşık 16 TL olduğu görülmektedir. 

İllere göre ortalama oda fiyatı değişkeni Türkiye haritasında yüksek fiyat koyu düşük fiyat açık olacak 
biçimiyle Şekil 1’de verilmektedir. 

 

Şekil 1 incelendiğinde çok belirgin olmamakla birlikte kıyı illerinde veya turistik olarak nitelendirilebilen 
(Nevşehir, Urfa, Sinop vb.) illerde fiyatların biraz daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Ortalama oda fiyatı değişkeni Türkiye’deki coğrafi bölgelere göre de gruplandırılmıştır. İl merkezinin 
bulunduğu bölgeye göre ortalama oda fiyatı değişkenine ait bazı istatistikler Tablo 3’de verilmektedir. 

Tablo 3. Bölgelere Göre Ortalama Oda Fiyatı 

No Bölge N 
Ortalama 

Fiyat 
S.S. Min. Mak. 

1 Akdeniz 1352 475,63 548,24 60,50 9012,60 

2 Doğu Anadolu 104 249,04 163,19 89,20 1333,33 

3 Ege 1765 427,69 515,83 80,00 12279,88 

4 G.doğu Anadolu 113 248,44 230,87 96,00 2272,25 

5 İç Anadolu 628 315,18 275,47 71,50 3373,00 

6 Karadeniz 439 366,47 322,17 72,50 3721,00 

7 Marmara 2157 362,79 257,47 84,33 4301,71 

Toplam 6558 395,44 417,31 12279,88 60,50 

       

Şekil 1. İllere Göre Ortalama Oda Fiyatı 
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Tablo 3 incelendiğinde ortalama oda fiyatı en yüksek bölgenin Akdeniz (Ort: 475,63, S.S: 548,24), ortalama oda 
fiyatı en düşük olan bölgelerin ise birbirine yakın fiyatlarla Doğu Anadolu (Ort: 249,04, S.S: 163,19) ve 
Güneydoğu Anadolu (Ort: 248,44, S.S: 230,87) olduğu görülmektedir.  Bu tablo görselleştirildiğinde ortaya 
Şekil 2 çıkmaktadır. 

 

Şekil 2 incelendiğinde kitle turizminin geliştiği Akdeniz ve Ege bölgelerinde ortalama fiyatların diğer 
bölgelere oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Ortalama oda fiyatı bağımlı değişkeni konaklama tesislerinin konuklara sunduğu hizmetleri ve tesislerin 
sahip olduğu çeşitli donanımları ifade eden 44 bağımsız değişken ile birlikte yaygın kullanılan bazı makine 
öğrenmesi algoritmaları ile analiz edilmiştir. Algoritmaların ilgili veri üzerindeki başarı oranları Tablo 4’de 
verilmektedir. 

Tablo 4. Kullanılan Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Araştırma Verisini Açıklama Oranları 

No Model Skor 

1 Rassal Orman (Random Forest) 99,45 

2 Karar Ağacı (Decision Tree) 99,45 

3 KNN 61,63 

4 Lojistik Regresyon (Logistic Regression) 39,13 

5 Olasılıksal Dereceli Azalma (Stochastic Gradient Decent) 33,87 

6 Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machines) 33,89 

7 Perceptron 19,08 

8 Naive Bayes 8,14 

Tablo 4 incelendiğinde algoritmaların birbirlerinden oldukça farklı skorlar elde ettiği görülmektedir. Burada 
en yüksek skorların Rassal/Rastgele Orman ve Karar Ağacı algoritmalarına ait olduğu görülmektedir. Her iki 
algoritmada da neredeyse %100 yakın bir sonuç çıkmıştır. Bu iki algoritma Karar Ağacı olarak adlandırılan 
sınıflandırma algoritmalarının türevleridir (Shalev-Shwartz ve Ben-David, 2014:217). Bu algoritmalar, ağacın 
tamamına yakınını oluşturabildiğinden, yüksek skorlar elde edilmiştir (Rassal Orman: 99,45; Karar Ağacı: 
99,45). Karar ağaçları yaygın kullanılan veri madenciliği yöntemlerinden biridir. Karar ağaçları algoritmaları 
bir veri setini bir ağacın dallarına benzer şekilde sınıflandırmak için kullanılmaktadır. Daldaki her düğüm 

Şekil 2. Bölgelere Göre Ortalama Oda Fiyatı 
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(node) verinin sınıflandırıldığı noktayı ifade eder. İlk sınıflandırma kökten başlar, ilerledikçe sınıflandırma 
sayısı artar. Karar ağaçları görselleştirilebildiği gibi mantıksal ifadelerle de veriyi açıklayabilmektedir. 
Çalışmada yapılan karar ağacı sonucunda belli başlı bazı ifadeler aşağıda verilmektedir. 

• Eğer tesisin tipi otel ise ortalama oda fiyatı %79,4 oranında 206,27-1263,01 TL aralığında olacaktır. 
• Eğer tesisin tipi otel, konukların verdiği ortalama puan 5 ise ortalama oda fiyatı %84,6 oranında 206,27-

1263,01 TL aralığında olacaktır. 
• Eğer tesisin tipi otel, konukların verdiği ortalama puan 4,5 üzeri ve tesis tenis kortuna sahipse, ortalama oda 

fiyatı %100 oranında 206,27 TL’den yüksek olacaktır. 
• Eğer tesisin tipi otel, konukların verdiği ortalama puan 4,5 üzeri, tesis tenis kortuna sahip değil ve spaya 

sahipse, ortalama oda fiyatı %74,7 oranında 317,52 TL’den yüksek olacaktır. 
• Eğer tesisin tipi pansiyon, konukların verdiği ortalama puan 5 ise ve tesis klimaya sahipse ortalama oda 

fiyatı %57,2 oranında 317,52-3373,01 TL aralığında olacaktır. 

Yapılan karar ağacı analizi sonucunda yukarıda verilen mantıksal ifadelerin daha fazlası algoritma ile elde 
edilmiştir. Bazı değişkenler eklenip çıkartılarak yeni ifadeler de elde etmek mümkündür. Bu çalışma makine 
öğrenmesi algoritmalarının performansını ölçmeyi ve kıyaslamayı amaçladığından çıktıların sadece bir 
kısmına yer verilmiştir. 

Doğrusal sınıflandırma (Lineer Classification) yöntemini kullanan Lojistik Regresyon, Olasılıksal Dereceli 
Azalma ve Destek Vektör Makineleri algoritmalarından en yüksek skoru lojistik regresyon (39,13) elde 
etmiştir.  

Olasılıksal Dereceli Azalma, bir kayıp fonksiyonu altında uyum iyiliğini (goodness of fit) adım adım ölçüp 
kaybı en aza indirerek model oluşturmaktadır (Bilogur, 2018). Fakat yine de Lojistik Regresyonun skoru daha 
yüksek çıkmıştır. Yapay Sinir Ağları’nın bir örneği olan Perceptron’ın skoru bu algoritmalardan daha 
düşüktür (19,08). 

KNN (k Nearest Neighborhood) önceden verilen küme sayısına göre (k) bağımlı değişkeni benzerliklerine 
göre sınıflandıran bir algoritmadır. Burada varsayılan olarak verilen Minkowski Mesafesi kullanılmıştır. KNN 
algoritmasında ön tanımlı olarak üç küme belirtilmiştir. Algoritmanın veri setindeki konaklama tesislerini 
%61,63 oranında üç küme olarak sınıflandırdığı görülmüştür. 

Belirtildiği üzere KNN algoritmasında verinin sınıflandırılacağı küme sayısı önceden verilmelidir. Şart 
olmamasına rağmen genellikle küme sayısı 3, 5, 7 gibi tek sayı olarak verilmektedir. Analizde en doğru küme 
sayısını bulmak için farklı küme sayıları bir döngü yardımıyla denenmiştir. Buna göre performans küme sayısı 
üç olduğunda 61.63, beş olduğunda 55.01, yedi olduğunda 51.73 ve dokuz olduğunda 49,37 olarak 
belirlenmiştir. Çıkan bu sonuçlardan hareketle, en doğru sonuca ulaşan algoritmanın belirlenebilmesi için 
öncelikle veri setine uygun olan ve yüksek doğruluk oranına sahip Lojistik Regresyon seçilmiştir. Sonraki 
süreçte lojistik regresyonun en doğru varyasyonunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Burada karar ağacı ve 
KNN algoritmaları araştırmanın amacından bir nebze farklı olduğundan tercih edilmemiştir. 

Model için tercih edilen lojistik regresyon lineer regresyonun sınıflandırma amacı ile kullanılan bir türüdür. 
Makine öğrenmesi algoritmaları içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bilindiği üzere lineer regresyonda y 
bağımlı değişken ve x1’den xn’e bağımsız/açıklayıcı değişkenler olmak üzere; 

𝑦𝑦 =  𝛽𝛽0 +  𝛽𝛽1𝑋𝑋1 +  𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + ⋯+  𝛽𝛽𝛽𝛽𝑋𝑋 
eşitliği kullanılmaktadır. Lojistik regresyonda eğriyi ifade etmek için Sigmoid Fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu 
durumda ortaya aşağıdaki eşitlik çıkmaktadır. 

𝑝𝑝 = 1/ 1 + 𝑒𝑒−(𝛽𝛽0+ 𝛽𝛽1𝑋𝑋1+ 𝛽𝛽2𝑋𝑋2+⋯+ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑋𝑋𝛽𝛽) 

Tablo 5’de ortalama oda fiyatı ile aralarında en yüksek korelasyona sahip on değişken verilmektedir. 
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Tablo 5. Ortalama Oda Fiyatı ile En Yüksek Korelasyona Sahip Değişkenler 

No Değişken Ortalama Oda Fiyatı 

 Ortalama Oda Fiyatı 1,00 

1 Yorum 0,35 

2 Puan 0,23 

3 Spa 0,21 

4 Kapalı Havuz 0,20 

5 Spor Salonu/Fitness Merkezi 0,20 

6 Tenis Kortu 0,19 

7 Konferans Salonu 0,16 

8 Isıtmalı Havuz 0,16 

9 Deniz Kıyısı 0,15 

10 Ziyafet Salonu 0,14 

Yapılan korelasyon analizi sonucuna göre ortalama oda fiyatı ile en yüksek korelasyona sahip değişken 
konukların yorum sayısı olarak belirlenmiştir (r=0,35). Buna göre yorum sayısı artıkça tesislerin oda fiyatları da 
artmaktadır. Sıralamada ikinci sırada konukların tesislere verdikleri puan yer almaktadır. Buradan konukların 
ortalama oda fiyatları üzerinde tesisin sahip olduğu donanım veya hizmetlerden daha etkili olduğu sonucu 
çıkarılabilir. Tesise ait bir hizmet olan spa ortalama oda fiyatı ile korelasyonda üçüncü sırada yer almaktadır. 
Spa hizmeti 6558 tesisin sadece 651’nde bulunmaktadır. 

Regresyon modellerinde açıklayıcı (bağımsız/explanatory) değişkenlerin mümkün olduğunca az olması tercih 
edilmektedir. Veri setinde daha önce de belirtildiği gibi 44 tane açıklayıcı değişken bulunmaktadır. Bunlardan 
bağımlı değişken üzerinde en etkili olanları belirlemek için bir sonraki aşamada geri eleme (backward 
elimination) yöntemi kullanılmıştır. Geri eleme yönteminden önce, kukla değişken tuzağından (dummy variable 
trap) kaçınmak için (Lewis-Beck, 1995:60-61; Crown, 1998:67) aralarında yüksek korelasyon olan ve benzer 
özellikteki Havuz/AçıkHavuz, Restoran/Bar Oturma Salonu, Konferans Salonu/Toplantı Odaları, Kuru 
Temizleme/Çamaşır Yıkama Hizmeti, Mini Bar/Odada Buzdolabı değişkenleri birleştirilmiştir. Analiz sonucunda 
anlamlılık p değeri 0,05 üzerinde olan değişkenlerin anlamlı olmadığı kabul edilmiş ve modelden çıkarılmıştır. 
Modele ilişkin analiz sonucu şekilde verilmektedir. 

Şekil 3. Lojistik Regresyon Modeline İlişkin Çıktı Sonucu 
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Değişken birleştirme işlemi yapıldıktan sonra geriye kalan 39 değişken, geri eleme (backward elimination) 
yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu değişkenlerden sadece 4 tanesinin ortalama oda fiyatı üzerinde etkisi olduğu 
belirlenmiştir. Bu değişkenler şekilden de görüldüğü üzere konuk puanları, bulunduğu bölgedeki beğeni 
sırası, tesis tipi ve bulunduğu şehirdir. Konukların tesis hakkında yaptıkları yorum sayısı 0,05 p değerine 
yakın olsa da eşik değerin üzerinde olduğundan anlamlı çıkmamıştır. 

6. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu çalışmada makine öğrenmesi algoritmalarından hangisi/hangilerinin otellerde oda fiyatına etki eden 
faktörleri en doğru şekilde ifade edebileceği araştırılmıştır. Bu amaçla; makine öğrenmesi algoritmalarından 
bazıları, araştırma için web madenciliği yoluyla elde edilen büyük veri kullanılarak kıyaslanmış ve otel oda 
fiyatlarını açıklama performansları test edilmiştir.  

Karar ağacı türündeki Rassal Orman, Karar Ağacı, kümeleme türündeki KNN ve sınıflandırma türündeki 
Lojistik Regresyon, Olasılıksal Dereceli Azalma, Destek Vektör Makineleri, Perceptron, Naive Bayes 
algoritmaları Türkiye’de hizmet vermekte olan 6558 konaklama tesisine ait bir sezonluk fiyat üzerinde test 
edilmiştir. Veri seti, tesisin online seyahat acentesinin sunmuş olduğu, gecelik iki kişilik oda fiyatının, bir 
sezon boyuncaki (yaklaşık 180 gün) ortalamasından oluşan ortalama oda fiyatı bağımlı/açıklanan değişken ile 
yine tesisin sahip olduğu çeşitli hizmetler ve özelliklerden oluşan 44 bağımsız/açıklayıcı değişkenden 
oluşmaktadır. 

Karşılaştırılan Rassal/Rastgele Orman ve Karar Ağacı algoritmalarının her ikisinin de yaklaşık %99,89 
oranında veri setini açıkladığı dolayısıyla ağaç/dallanmaların başarı ile gerçekleştirdiği görülmektedir. KNN 
algoritması ise en yüksek performansı üç kümeli bir sınıflandırma ile %62,12 oranında gerçekleştirmiştir. 

Makine öğrenmesi algoritmalarından lineer sınıflandırma yöntemini kullanan Lojistik Regresyon, Olasılıksal 
Dereceli Azalma ve Destek Vektör Makineleri algoritmalarından en yüksek skoru lojistik regresyon (39,13) 
yöntemi elde etmiştir. Çalışmada bu sınıflandırma yönteminde daha da detaya inilerek regresyon modelinde 
hangi değişkenlerin ortalama oda fiyatını açıklamada anlamlı olduğunu belirlemek için veri üzerinde geri 
eleme (backward elimination) yöntemi uygulanmıştır. Analiz sonucuna göre modelde, konukların tesise 
verdikleri puan, tesisin bölgede diğer tesisler arasındaki sırası, tesisin türü ve bulunduğu şehir istatistiki olarak 
anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Analize giderken lojistik regresyon için yapılan ön hazırlıklara, bulgular 
kısmında yer verilmiştir.  

Razavi ve Israeli (2019) Ağustos’un ilk haftasına ait New York’un Manhattan bölgesindeki toplam 309 tesisin 
fiyat verisi üzerinde benzer bir çalışma yapmış, bağımsız değişken olarak tesislerin yıldızları, konukların 
verdikleri ortalama puanlar ve tesislere ait yorumların ortalamasını kullanmışlardır. Çalışmada en iyi regresyon 
modelini belirlemek için aşamalı regresyon modeli (stepwise regression) kullanılmış, en yüksek skor olarak 
R2 0,39 bulunmuştur. Bu sonuç bu çalışmaya çok yakındır (%39,13). Bu araştırmada da yukarıda belirtildiği 
gibi konukların verdikleri puanlar anlamlı çıkmıştır. Razavi ve Israeli (2019) makine öğrenmesi modeli olarak 
regresyon (sıradan en küçük kareler, OLS), karar ağaçları (decision trees, CART ve RF), destek vektör 
makineleri (support vector machines) ve yapay sinir ağları (neural networks) kullanmışlardır. Bu çalışma ile 
Razavi ve Israeli (2019) çalışması arasındaki en büyük farkı kullanılan veri miktarı ve değişken sayısı 
oluşturmaktadır. Bu çalışmada bir ülkenin online seyahat acentesine kayıtlı bütün konaklama tesisleri ve 
bunlara ait 44 değişken açıklayıcı kullanılırken, Razavi ve Israeli (2019) sadece belirli bir bölgeye ait veriyi ve 
üç değişkeni kullanmışlardır. Ayrıca bu çalışmada bir sezona ait ortalama oda fiyatı veri olarak kullanılırken, 
Razavi ve Israeli’nin (2019) çalışmalarında Ağustos’un ilk haftasına ait fiyat kullanılmıştır. Razavi ve 
Israeli’nin (2019) çalışmaları dışında yazındaki diğer çalışmaların turist gelişleri ve zamana bağlı fiyat 
tahminine yönelik olduğu görülmektedir. Bu çalışma dışında turizm konusunda makine öğrenmesi 
algoritmaları genellikle turizm talebinin belirlenmesi (Law ve Au, 1999; Law, 2000; Burger, Dohnal, Kathrada 
ve Law, 2001; Cho, 2003), turist gelişlerinin hesaplanması (Hadavandi, Ghanbari, Shahanaghi ve Abbasian-
Naghneh, 2011; Akın, 2015) ve ziyaretçi sayılarının belirlenmesi (Pattie ve Snyder, 1996) gibi amaçlarla 
kullanılmıştır. 

Bu çalışmada belli başlı bazı makine öğrenmesi algoritmaları bir online seyahat acentesine ait veriler 
kullanılarak performans bazlı test edilmiştir. Analizde regresyon ve naive bayes gibi klasik yöntemlerin yanı 
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sıra karar ağaçları gibi daha güncel yöntemler de kullanılmıştır. Sonuçlar, regresyon gibi analizlerin hala güçlü 
sınıflandırma ve makine öğrenmesi algoritmalarından olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmada yapılan 
regresyon analizinde daha doğru bir modeli ortaya koymak için yapılan geri eleme yönteminde hangi 
bağımsız değişkenlerin ortalama oda fiyatı değişkenini açıklamada anlamlı olduğu belirlenmiştir. Elde edilen 
betimsel istatistikler Türkiye’deki konaklama tesislerinin fiyat dağılımları hakkında daha önce saptanmamış 
önemli bilgiler vermektedir.  

Araştırmada bazı kısıtlılıkların açıklanması faydalı olacaktır. Öncelikle en büyük problem online seyahat 
acentesinin konaklama tesisine sağladığı veri formunun doğru doldurulmasından ortaya çıkmaktadır. 
Örneğin Türkiye’deki konaklama tesislerinin büyük çoğunluğunda klima olmasına rağmen bazı lüks 
tesislerin klimayı önemsemedikleri/müşterinin önemsemeyeceğini düşündükleri için “yok” olarak forma 
girmeleri veride bozulmalara neden olmaktadır. Verinin temizleme aşamasında her ne kadar bu tür şeylerin 
düzeltilmesi için yoğun çaba sarf edilse de yine de problem teşkil etmektedir. 
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Amaç – Bu araştırmanın amacı, algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılığın demografik faktörlere göre 
farklılıklarını incelemek ve algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılık arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. 
Yöntem: Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden bağıntısal ve nedensel karşılaştırma yöntemleri 
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Mersin ilindeki banka çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma verileri 
2019 yılında, 19 banka şubesinde çalışanlardan anket formu kullanılarak kolayda örnekleme yöntemi ile elde 
edilmiştir (n=344). Araştırmada, Eisenberger vd. (1986) tarafından geliştirilen ve Akkoç vd. (2012) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanan “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği” ile Meyer ve Allen (2001) tarafından geliştirilen ve 
Wasti (2000) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği”nin duygusal bağlılık boyutu 
kullanılmıştır. Veriler SPSS 23 istatistik paket programı ile tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi, 
tek yönlü varyans analizi, regresyon analizi ve korelasyon analizi yapılarak incelenmiştir.  
Bulgular – Araştırma sonucunda, algılanan örgütsel desteğin medeni durum, yaş, eğitim durumu ve gelire 
göre duygusal bağlılığın ise medeni durum, yaş ve eğitim durumuna göre farklılaştığı tespit edilmiştir. 
Korelasyon ve regresyon analizleri sonucunda duygusal bağlılık ile algılanan örgütsel destek arasında pozitif 
yönlü ilişki olduğu ve duygusal bağlılığın %23 oranında algılanan örgütsel destek tarafından açıklandığı 
bulgulanmıştır. 
Tartışma – Örgütsel bağlılık ve alt boyutları ile algılanan örgütsel desteğin birey ve örgüt düzeyindeki 
davranış değişkenleriyle ilişkili olduğu çok sayıda araştırma tarafından desteklenmektedir. Duygusal bağlılık 
ile algılanan örgütsel destek kavramları algıya dayanan, bireye özgü, düşünsel ve duygusal boyutta oluşan 
kavramlardır. Bu nedenle yapılan çalışmaların bireysel ve örgüt ortamdaki öncülleri ile farklı örgüt 
ortamlarında tekrarlanmasının alanyazına ve uygulayıcılara katkıda bulunacağı öngörülmektedir. 
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Purpose – The purpose of this study is to examine the differences in perceived organizational support and 
affectice commitment according to demografic factors and to determine the relationship between perceived 
organizational support and affective commitment. 
Design/methodology/approach – In this study, among the quantitative research methods, relational and 
causal comparison methods were used. The population of the study is consists of bank employees in Mersin.  
The research data were obtained from employees employed in 19 banks branches in 2019, using a 
questionnaire form, using convenience sampling method (n=344). In the study, “Perceived Organizational 
Support Scale” developed by Eisenberger et al. (1986) and adapted into Turkish by Akkoç et al. (2012) and 
affective commitment dimension of the “Organizational Commitment Scale” developed by Meyer and Allen 
(2001) and adapted into Turkish by Wasti (2000) were used. The data were analyzed by using descriptive 
statistics, independent groups t test, one way analysis of variance, regression analysis and correlation analysis 
with SPSS 23 statistical package program. 
Findings – As a result of research, it was determined that perceived organizational support differs according 
to marital status, age, educational status and monthly income, and affective commitment according to marital 
status, age and educational status. As a result of the correlation and regression analysis, it was found that 
there was a positive relationship between affective commitment and perceived organizational support, and 
affective commitment is explained by perceived organizational support at a rate of 23%. 
Discussion – It is supported by numerous studies that organizational commitment and its sub-dimensions 
and percevied organizational support are related to behavior variables at individual and organizational levels. 
The concepts of perceived organizational support and affective commitment to the organization are based on 
perception individual, intellectual and emotional. Therefore, it is predicted that the repetition of the studies 
in this field in individual and organizational environments and in different organizational environments will 
contribute to the literature and practitioners. 
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1. GİRİŞ 

Rekabetin gün geçtikçe arttığı ve daha karmaşık bir hale dönüştüğü günümüzde küreselleşme, artan rekabet, 
pazar dinamikleri ve teknolojideki gelişmeler ile birlikte hızla değişen koşullara ayak uydurabilmek bir 
zorunluluk haline gelmiştir ve buna bağlı olarak örgütlerde “insan” unsurunun önemi ve değeri gün geçtikçe 
artmaktadır. Örgütlerin amaçlarına ulaşmasında ve varlığını devam ettirebilmesinde insan faktörü ana unsur 
olarak görülmektedir. Günümüz iş yaşamında örgütler, biçimsel iş gereklerinin de ötesinde örgütün amaç ve 
hedeflerine bağlı ve performanslarına katkıda bulunan işgörenlere daha çok bağımlı hale gelmiştir (Gürbüz, 
2000: 49; Özdevecioğlu, 2003: 114). Bu bağlamda örgütsel bağlılık, örgütler için hayati öneme sahip olmakla 
birlikte örgütlerin sürekliliklerini sağlama çabalarının temel etkinliklerinden ve nihai hedeflerinden biri olarak 
görülmektedir (Balay, 2000: 3). Örgütsel bağlılık alan yazınındaki en etkili yaklaşım, örgütsel bağlılığın en 
kuvvetli bağlanma biçimi olan duygusal açıdan ele alınmasıdır (Mowday, 1998: 390).  Duygusal bağlılık, 
işgörenlerin örgüt üyeliğinden memnun olmalarını sağlayan, örgütte bulunduğu sürece maddi veya manevi 
herhangi bir zorunluluk hissetmeden örgüte bağlı olan, bireysel ve örgütsel değerler arasındaki uzlaşmadan 
kaynaklanan aktif bir şekilde örgüte bağlanma biçimidir.  
Algılanan örgütsel destek, işgörenin çalıştığı örgütün kendisine değer verdiği, düşüncelerini önemsediği ve 
kendisine sağlanacak faydaların örgüt tarafından göz önünde bulundurulduğuna dair inanç ve algı olarak 
tanımlanmaktadır (Eisenberger vd., 2002: 565). Örgütsel destek teorisyenlerine göre, örgütsel desteğin ileri 
düzeyde olması, çalışanlarda etkili iş davranışlarını ortaya çıkarmaktadır (Eisenberger vd. 1987: 181). Örgütsel 
davranış alan yazınında yapılan çalışmalarda ise algılanan örgütsel desteğin en önemli sonuçlarından birinin 
duygusal bağlılık olduğu belirtilmektedir. Shore ve Wayne (1993: 776) örgütsel destek algısının artması ile 
işgörenlerde ileri düzeyde örgüte karşı duygusal bağlılık görüldüğünü belirtmişlerdir. Edwards ve Peccei 
(2010: 7) ise kendilerinin örgüt tarafından desteklenip değerli olduğunu hisseden çalışanların; örgütlerine 
karşı daha kuvvetli bir şekilde duygusal bağlılık geliştirdiklerini belirtmişlerdir.   
Algılanan örgütsel desteğin örgütsel adalet, yöneticinin çalışanlarına sağladığı destek gibi daha çok sosyo-
duygusal yönleriyle ilişkili olan duygusal bağlılığın, işgörenlerin örgüt içerisinde duygusal açıdan 
desteklendikleri ve örgüte yaptıkları katkıların takdir edilmesi durumunda artması mümkündür. Bununla 
birlikte algılanan örgütsel destek algısı işgörenlerin değer duyguları ile yeterlilik inançlarını da pozitif yönde 
etkilemektedir. Ayrıca örgüt ve çalışan arasındaki karşılıklılık ilkesine bağlı olarak mutlu olan çalışanlar, 
örgütlerinde çalışmaya devam etmeyi tercih etmektedirler (Tamer ve Bozayküt Bük, 2020: 143). Örgütün 
işgörene bağlılığının bir göstergesi olan örgütsel destek, işgören için de örgütünü önemseme, örgüte bağlılık 
ve sadakatle karşılık verme yükümlülüğü oluşturmaktadır.  

Alanyazında algılanan örgütsel destek ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin farklı örgütlerde incelendiği 
görülmektedir. Bu araştırma kapsamında hizmet sektöründe bulunan bankalarda algılanan örgütsel destek 
ve örgütler açısından en güçlü bağlılık türü olan duygusal bağlılık arasındaki ilişkilerin araştırılması 
amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmada banka işgörenlerinin örgütsel destek algıları ve duygusal 
bağlılıkları demografik faktörlere göre farklılaşmakta mıdır? Algılanan örgütsel desteğin duygusal bağlılıkla 
ilişkisi var mıdır? Algılanan örgütsel destek duygusal bağlılığı etkilemekte midir? Şeklinde oluşturulan tüm 
sorular nicel araştırma yöntemi çerçevesinde incelenmiştir. Araştırma kapsamında banka sektörü 
işgörenlerinin örgütsel destek algısı ve duygusal bağlılık düzeylerinin belirlenmesi, örgütsel destek algısı ve 
duygusal bağlılığın demografik değişkenler açısından farklılıklarının incelenmesi ile örgütsel destek algısı ve 
duygusal bağlılık arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmıştır. Örgütsel yaşamın daha iyi anlaşılması ve 
insan faktörünün örgüt yönetimine pek çok konuda yardımcı olmasını sağlayabilmek için bu alanda yapılan 
çalışmaların alan yazına ve örgütlere katkıda bulunacağı düşünülmektedir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Algılanan Örgütsel Destek 

Örgütlerin işgörenlerine karşı ne kadar ilgili olduğuyla ve verdiği değerle ilgili algı temelli bir kavram olan 
algılanan örgütsel destek bireye özgü olarak düşünsel ve duygusal boyutta oluşmaktadır (Allen vd.,  2008: 
557; Bozkurt, 2007: 150). Örgütün işgörenlerine uyguladığı belirli stratejiler ya da tutum ve davranışlar 
karşısında, bireylerde oluşan soyut bir kavramdır. Algılanan örgütsel destek, işgörenin çalıştığı örgütün 
kendisine değer verdiği, düşüncelerini önemsediği ve kendisine sağlanacak faydaların örgüt tarafından göz 
önünde bulundurulduğuna dair inanç ve algı olarak tanımlanmaktadır (Eisenberger vd., 2002: 565; Kambu 
vd., 2012: 32). Algılanan örgütsel destek kavramı bireyler arasında, birey ile grup arasında veya gruplar 
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arasında oluşan sosyal bir etkileşim süreci olarak tanımlamaktadır. İşgörenlerin örgüt ortamında kendilerini 
destekleyen bir örgütün varlığını hissetmeleri ve güvende olduklarını algılamalarıdır. Örgütün kendilerine 
destek verdiğini algılayan işgörenler, işlerine daha sıkı bir şekilde bağlanıp örgütten ayrılmayı 
düşünmeyeceklerdir (Özdevecioğlu 2003: 116). Bu nedenle işgörenlerin örgütsel destek algısı onların 
örgütlerine olan bağlılıklarını da önemli derecede etkilemektedir (Moorman vd., 1998: 352). Algılanan örgütsel 
desteğin yüksek olduğu örgütlerde işgörenler örgütsel amaçlara ulaşmak için daha fazla çaba gösterdiklerinde 
ödüllendirilmeyi beklemektedir ve aynı zamanda çalıştıkları örgütle olumlu bir ilişki ve bağ kurmaktadır. 
Örgütsel destek çalışanlar tarafından algılandığında övgü ve takdir ihtiyacını da karşılamaktadır (Silbert, 
2005: 7). Algılanan örgütsel desteğin ileri düzeyde olduğu örgütlerde örgütsel amaçlara ulaşmak için 
işgörenler daha özverili çalışmaktadırlar ve performanslarında da önemli ölçüde artış görülmektedir. Bu 
olumlu sonuçların ortaya çıkmasında ve işgörenlerin örgüte yönelik pozitif yönde duygu ve düşüncelere 
sahip olmasında üst düzeydeki yetkililer önemli rol oynamaktadır. Yöneticilerin çalışanların örgüte katkılarını 
önemseyip onları takdir etmesi çalışanlar tarafından örgüt politikası olarak görülmektedir. Yöneticiler 
astlarının yaptıkları işi değerlendirmede ve onlara yön vermede kritik öneme sahiplerdir ve buna bağlı olarak 
çalışanlar tarafından örgütün temsilcisi ve somut bir yansıması olarak görülmektedirler (Eisenberger vd., 
1986: 501; Silbert, 2005: 7). 

Özdevecioğlu’na (2003) göre işgörenlerinin iyiliğini ve mutluluğunu göz önünde bulunduran, destekleyen bir 
örgütte olması gereken nitelikler aşağıda sıralanmıştır:  

1. İşgörenlerinin yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerini, önerilerini ve eleştirilerini önemsemek ve bunları 
uygulamaya aktararak, çalışanlar tarafından yapılan öneri ve eleştiriler çerçevesinde işletmede değişiklikler 
yapmak, 
2. İşgörenlerinin başarılı olmaları durumunda örgütte sürekli çalışabileceklerine ilişkin güvence vermek ve 
onlara iş güvenliği sağlamak, 
3. Örgüt içinde bütün kademeler arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişmesini sağlayarak iletişimi yüksek 
seviyede tutmak,  
4. Çalışma ortamında, tüm işgörenlere eşit muamele ve uygulamalarda bulunmak, adam kayırmacılık 
yapmamak, haksız taraf tutmamak, herkese adaletli davranmak,  
5. İşgörenlerin önemsendiğinin hissettirilmesi, karar alınırken onları da göz önünde bulundurmak, işgörenleri 
takdir etmek, başarılarını övmek ve ödüllendirmek ile örgütler, çalışanlarının gözünde destekleyici örgüt 
algısının oluşmasına neden olacaktır (Özdevecioğlu, 2003: 115-117). 

Örgütsel davranış alanında yapılan araştırmalar, algılanan örgütsel desteğin işe adanmışlık, iş tatmini, 
örgütsel bağlılık, işe angaje olma, işe bağlılık, performans, işe uyum ve genel uyum ile pozitif yönde; işten 
ayrılma niyeti, iş gerginliği,  işten kaytarma, işe devamsızlık ve işgücü devir oranıyla negatif yönde ilişkili 
olduğunu göstermektedir (Eisenberger vd., 1990: 51; Chen vd., 2005; Takeuchi vd., 2009; Beckers vd., 2004: 
1282; Aykan, 2007: 126). 

2.2. Örgütsel Bağlılık 

Meyer ve Allen (1997) örgütsel bağlılığı, işgören ve örgüt arasındaki ilişkiyle oluşan ve işgörenin örgütte 
çalışmaya devam etmesi konusunda karar vermesini sağlayan, psikolojik boyutlu bir davranış olarak ifade 
etmektedirler. İşgörenin örgütün üyesi olarak kalma yolunda ileri derecede istek duyması, örgüte güçlü bir 
inançla bağlı kalarak örgütü için ileri düzeyde gayret göstermesi, örgütün bütün faaliyetleri, menfaatleri ve 
başarısı ile kimlik birliği oluşturmaktır (İbicioğlu, 2000: 13 ).  Bu bağlamda örgütsel bağlılık, kişinin çalıştığı 
örgütle oluşturduğu kimlik ortaklığını, kendini örgütün bir parçası olarak algılamasının ve örgütle farklı 
yönlerden özdeşleşmesinin derecesi olarak ifade edilmektedir (İmamoğlu, 2016: 45). Örgütsel bağlılık, üç 
önemli unsurla şekillenmektedir (Eisenberg vd., 1987: 181). Bunlar: 

• Çalışanların örgütün amaç ve değerlerine karşı güçlü bir şekilde inanç duyması,  
• Örgüt için anlamlı bir şekilde çalışmaya istekli olma ve  
• Örgüt üyeliğinin devam ettirilmesi için güçlü bir şekilde istek duymadır.  

Bu bağlamda örgütsel bağlılık, işgörenlerin örgütün başarısı için gösterdiği ilgi, örgüte karşı hissettiği inanç, 
örgüte karşı duyduğu sadakat ve örgüte bağlanma biçimidir (Doğan ve Kılıç, 2008: 39). Bu alanda yürütülen 
çalışmalar örgüte karşı duyulan bağlılığın; kişisel faktörler ile örgütün değerleri, örgütteki adalet olgusu, örgüt 
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kültürü, örgüt içi iletişim, üst yönetimin işgörenlere yaklaşım tarzı, liderlik davranışları, iş dizaynı, iş 
yoğunluğu, ödül ve ücret gibi örgütsel faktörler ile belirlendiğini göstermektedir (Hoş ve Oksay, 2015: 7; 
Doğan ve Kılıç, 2008: 40).  

Meyer ve Allen (1991) örgütsel bağlılığı oluşturan unsurları “Duygusal Bağlılık”, “Devamlılık Bağlılığı” ve 
“Normatif Bağlılık” olarak 3 boyutta incelemişlerdir (Meyer ve Allen, 1991: 63). Devamlılık bağlılığı (zorunlu 
bağlılık), örgütte kalmanın çalışan tarafından algılanan ekonomik değerinin olması nedeniyle çalışanın 
örgütte kalmayı zorunlu olarak sürdürmesini ifade etmektedir. Çalışan örgütten ayrılacağı takdirde 
karşılaşacağı maliyetleri dikkate alarak örgüte bağlılık hissetmektedir. Normatif bağlılık (minnet bağlılığı), 
çalışanın ahlaki veya etik nedenlerden dolayı örgütte çalışmayı sürdürmeyi bir görev ve sorumluluk olarak 
görmesi ve bu nedenle örgütte kalma zorunluluğunu hissetmesidir (Demirkol, 2014: 4). Duygusal bağlılık ise, 
çalışanın örgütüyle duygusal bağlantısını, örgütün değerlerine olan inancını, buna bağlı olarak örgütle 
özdeşleşmesini ifade etmektedir (Robbins ve Judge, 2013: 77). Kurumsal değerleri, kuralları kabullenme ve 
örgütte kalmayı sürdürmeye karşı içten duyulan bir inanç olarak görülmektedir. Bu bağlamda duygusal 
bağlılık devamlılık ve normatif bağlılıkta olduğu gibi dış faktörlerden kaynaklanan bir bağlılık değil güdü, 
dürtü gibi içsel faktörlerden kaynaklanan, kendiliğinden ortaya çıkan bağlılıktır (Tutar, 2007: 106).  

2.3. Duygusal Bağlılık Kavramı  

Örgütsel bağlılık alanyazınındaki en etkili yaklaşım, örgütsel bağlılığın duygusal açıdan ele alınmasıdır 
(Mowday, 1998: 390).  Allen ve Meyer (1990: 3)’a göre çalışanın örgüte duygusal açıdan yakınlık hissedip 
örgütsel objelere sarılması ve örgütüyle özdeşleşmesi duygusal bağlılık olarak tanımlanmaktadır. Duygusal 
bağlılık, çalışanın kendisinin ve örgütünün amaç ve değerlerini içselleştirip, özdeşleştirerek başarıya 
ulaşmasını, örgütün menfaati için ileri derecede görevini yerine getirme çabasını ve aynı zamanda güçlü bir 
şekilde örgütte kalma isteğini ifade etmektedir. Çalışanların örgüte duygusal yönden bağlanması ve bağlı 
oldukları örgüt üyeliğinden hoşnut olmaları, kişiye ve örgüte ait değerler arasındaki uzlaşıdan kaynaklanan 
bağlanma biçimidir (Wiener, 1982: 423-424). Bu bağlamda duygusal bağlılık örgütün vizyon ve misyonun 
paylaşılması, örgütteki kurallara karşı gösterilen saygı ile oluşan bağlılıktır (Tutar, 2007: 106). Bu açıdan 
bakıldığında duygusal bağlılık, çalışanların örgüte karşı pasif bir şekilde bağlanmalarını ve zorunlu olarak 
itaat etmelerini değil, örgütün daha başarılı olabilmesine katkıda bulunarak fedakârlıklar yapmaya gönüllü 
olmalarını sağlayan aktif bir bağlanmadır (Gürbüz, 2006: 50). Örgüte duygusal yönden bağlı çalışanlar için 
örgüt büyük bir öneme sahiptir ve örgütte kariyerlerini devam ettirme konusunda isteklidirler. Çalışanların 
duygusal açıdan örgüte güçlü bir bağ ile bağlanmaları, çalışan ile örgüt uyumundan ve aynı zamanda kişinin 
örgüt kimliği ile özdeşleşmesinden kaynaklanmaktadır (Çekmecelioğlu, 2006: 299). Mathieu ve Zajac’a (1990) 
göre duygusal bağlılık örgüt ile çalışan arasındaki entegrasyonun önemli bir göstergesidir. Duygusal bağlılık, 
örgütler için en çok arzu edilen ve çalışanlarına en fazla aşılamak istenilen bağlanma şeklidir (Porter, Steers 
ve Boulian 1973: 604). Bunun en önemli nedeni; çalışanların kendilerini örgütün bir paydaşı olarak görmeleri, 
örgüte sadık kalmaları ve bu motivasyonel eğilimle de örgüt için istenilenden daha fazla gayret göstermeleri, 
örgüte karşı maddi ve manevi herhangi bir zorunluluk, otorite ya da baskı hissetmeden örgüte duydukları 
inanç ve sempati ile bağ kurmalarıdır (Karasandık, 2013: 38-39). Duygusal bağlılığın arttırılması; örgütte 
alınan kararlara katılımda bulunma, örgüt içinde güven ortamının oluşturulması, çalışanlar arasında eşitliğin 
sağlanması ve çalışanların önemsenmesi; bilgi paylaşımı ve bunu destekleyen bir örgüt kültürünün varlığı ile 
mümkündür (Doğan ve Kılıç, 2008: 39-42).  

2.4. Algılanan Örgütsel Destek ve Duygusal bağlılık Arasındaki İlişki 

Özakar  (2019) örgütsel bağlılık, örgütsel destek ve psikolojik güçlendirme arasındaki ilişkileri incelemek 
amacıyla yaptığı çalışmada, örgütsel desteğin örgütsel bağlılık ile alt boyutları üzerinde etkisi olduğunu 
bulgulamıştır. Ayrıca çalışmada psikolojik güçlendirme ve alt boyutlarının da örgüte bağlılık üzerinde pozitif 
yönlü etkisi olduğunu tespit etmiştir.  

Kim vd., (2016) tarafından yapılan çalışmada örgütsel yeterlilik, algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılık 
arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışma sonucunda algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılık arasında, 
duygusal bağlılık ile rol performansı ve ekstra rol performansı arasında pozitif yönlü ilişkiler olduğu 
bulgulanmıştır. Bununla birlikte çalışma sonucunda algılanan örgütsel yeterliliğin bu ilişkiler arasında 
düzenleyici etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 
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Marique vd. (2012) örgütsel özdeşleşme, örgütsel destek algısı ve duygusal bağlılık arasındaki ilişkileri tespit 
etmek için yaptıkları çalışmada, örgütsel destek algısı ve duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü bir ilişki 
olduğunu ve örgütsel özdeşleşmenin bu ilişkide düzenleyici etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. 

Kaplan (2010) yaptığı çalışmada örgütsel destek algısı ile normatif ve duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü 
ilişki,  devamlılık bağlılığı arasında ters yönlü ilişki olduğunu tespit etmiştir. Araştırma bulguları 
Özdevecioğlu (2003) tarafından yapılan araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Özdevecioğlu (2003) 
ise yaptığı çalışma sonucunda algılanan örgütsel destek arttıkça çalışanların örgütsel bağlılıkları ve alt 
boyutları olan duygusal bağlılıkları, normatif bağlılıkları ve devamlılık bağlılıklarının da arttığı 
bulgulanmıştır. 

Rhoadaes ve diğerleri (2001) duygusal bağlılık ile örgütsel destek arasındaki ilişkiyi incelemek, örgütsel 
ödüllendirmeler, prosedürel adalet, yönetici desteği ve duygusal bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemek ve 
algılanan örgütsel desteğin aracı rolünü belirlemek amacıyla Amerika’da üniversite mezunları ile yaptıkları 
çalışmada algılanan örgütsel desteğin duygusal bağlılık ile anlamlı bir ilişkisi olduğunu ve algılanan örgütsel 
desteğin diğer değişkenler ile arasındaki ilişkide aracılık rolü olduğunu bulgulamışlardır. 

3. YÖNTEM 
3.1.  Araştırmanın Modeli 

Banka işgörenlerinin algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılıkları arasındaki ilişkiyi test etmek ve 
işgörenlerin demografik özelliklerine göre algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılıklarının farklılık 
gösterip göstermediğini incelemek amacıyla oluşturulan 12 temel hipotez aşağıda yer almaktadır. 

H1: İşgörenlerin algılanan örgütsel destekleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir. 
H2: İşgörenlerin duygusal bağlılıkları cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir. 
H3: İşgörenlerin algılanan örgütsel destekleri medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 
H4: İşgörenlerin duygusal bağlılıkları medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 
H5: İşgörenlerin algılanan örgütsel destekleri yaşa göre farklılık göstermektedir. 
H6: İşgörenlerin duygusal bağlılıkları yaşa göre farklılık göstermektedir. 
H7: İşgörenlerin algılanan örgütsel destekleri eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 
H8: İşgörenlerin duygusal bağlılıkları eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 
H9: İşgörenlerin algılanan örgütsel destekleri aylık gelire göre farklılık göstermektedir. 
H10: İşgörenlerin duygusal bağlılıkları aylık gelire göre farklılık göstermektedir. 
H11: İşgörenlerin algılanan örgütsel destekleri ve duygusal bağlılıkları arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 
H12: İşgörenlerin algılanan örgütsel desteklerinin duygusal bağlılıkları üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi 
vardır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini 2019 yılında Mersin ilinde banka sektöründe istihdam edilen işgörenler 
oluşturmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan istatistikî raporlara göre Mersin ilinde 2019 
yılı itibariyle 2.393 kişi banka sektöründe çalışmaktadır (Türkiye Bankalar Birliği, 2020).  
Zaman ve maliyet ile ilgili sınırlılıklar nedeniyle araştırma evreninin tamamından veri toplanamadığı için 
araştırma evrenini temsil edebilme gücüne sahip örneklem sayısını oluşturana kadar Mersin ilinde bulunan 
19 banka şubesinden kolayda örnekleme yöntemiyle veri toplanmıştır. Mersin ilinde bulunan 19 banka 
şubesine 420 anket dağıtılmıştır. Veriler toplandıktan sonra 42 anketin boş bırakıldığı, 34 anketin eksik ve 
hatalı doldurulduğu tespit edilmiş ve araştırmaya 344 anket dâhil edilmiştir. Anket geri dönüş oranının %81,9 
olduğu belirlenmiştir. Örneklem sayısının belirlenmesinde Gürbüz ve Şahin (2014: 126) tarafından farklı 
evrenler için kabul edilebilir asgari örneklem büyüklüklerini belirlemek amacıyla hazırlanan tablo referans 
olarak alınmıştır. Araştırma kapsamında, % 95 güvenilirlik düzeyinde, örneklem büyüklüğünün (344 
katılımcı) evreni temsil etme gücüne sahip, kabul edilebilir düzeyde ve yeterli sayıda olduğu kabul edilmiştir.  

3.3.  Veri Toplama Araçları 

Araştırmada anket formu ile banka işgörenlerinden veri toplanmıştır. Anket formu 3 bölümden oluşmaktadır 
ve ilk bölümünde banka işgörenlerinin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. 
İkinci bölümde, Eisenberger vd. (1986)’nin geliştirdiği algılanan örgütsel destek ölçeğinin Stassen ve Ursel 
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(2009)’in yaptıkları çalışma ile 10 ifadeye indirgenen kısaltılmış formu yer almaktadır. Son bölümde ise Meyer 
ve Allen (1991)’ın geliştirdiği ve Wasti (2000)’nin yaptığı çalışma ile Türkçe’ye uyarlanan örgütsel bağlılık 
ölçeğinin duygusal bağlılık boyutundaki ifadeler bulunmaktadır. Ölçekler aşağıda detaylı bir şekilde 
açıklanmıştır. 

3.3.1. Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği 

Algılanan örgütsel destek ölçeği Eisenberger vd. (1986) tarafından geliştirilmiştir ve ölçek 36 ifadeden 
oluşmaktadır. Stassen ve Ursel (2009) yaptıkları çalışma sonucunda ölçeği 10 ifadeye indirgeyerek ölçeğin kısa 
formunu geliştirmişlerdir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri Akkoç vd. 
(2012) tarafından yapılmıştır. Akkoç vd. (2012) yaptıkları çalışmada ölçeğin faktör yüklerinin 0,76 ile 0,82 
değerleri arasında olduğunu ve ölçeğin Cronbach’s Alpha değerinin ise 0,93 olduğunu tespit etmişlerdir. 
Ölçekteki 6. ve 7. ifadelerde ters kodlama yapılmıştır. Ölçek 5’li derecelendirme şeklinde düzenlenmiştir ve 
ölçek yapısı; (1) Kesinlikle Katılmıyorum ile (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde derecelendirilmiştir.  
Bu araştırmada algılanan örgütsel destek ölçeğinin güvenilirliğini gösteren Cronbach’s Alpha katsayısı 0,896 
olarak hesaplanmıştır. 

3.3.2. Duygusal Bağlılık Ölçeği 

Duygusal bağlılık, Allen ve Meyer (1990: 845-854) tarafından geliştirilen üç boyutlu örgütsel bağlılığın alt 
boyutlarından biridir. Bu nedenle araştırmada Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilmiş olan “Örgütsel 
Bağlılık Ölçeği” nin duygusal bağlılık boyutuna ait ölçek ifadeleri kullanılmıştır. Ölçekteki ilk 6 ifade duygusal 
bağlılığı, 7.-12. ifadeler devamlılık bağlılığını, 13.-18. ifadeler ise normatif bağlılığı ölçmek için geliştirilmiştir. 
Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri Wasti (2000) tarafından yapılmıştır. Alt 
boyutlar bazında ölçeğin Cronbach Alfa değerlerinin; duygusal bağlılığın, 0,79, devamlılık bağlılığının 0,58 ve 
normatif bağlılığın ise 0,75 olduğu tespit edilmiştir. Ölçekteki 2., 4. ve 6. ifadeler ters kodlanmıştır. Ölçek, 7’li 
derecelendirme şeklinde düzenlenmiştir. Ölçek yapısı (1) Kesinlikle Katılmıyorum ile (7) Kesinlikle 
Katılıyorum şeklinde derecelendirilerek oluşturulmuştur.  

Bu araştırmada duygusal bağlılık ölçeğinin güvenilirliğini gösteren Cronbach’s Alpha katsayısının 0,799 
olduğu tespit edilmiştir. 

3.4. Verilerin Analizi 

Bu araştırma iki değişken arasındaki ilişkiyi incelemek ve değişkenlerin demografik faktörler açısından 
farklılıklarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bununla birlikte araştırmada, evreni temsil eden 
örneklemden sayı ile ifade edilen sonuçlar ortaya konulmuştur. Bu nedenle araştırmada nicel araştırma 
yöntemlerinden bağıntısal ve nedensel karşılaştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma verileri anket 
formları aracılığıyla, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Ölçeklerin güvenirliklerini tespit 
edebilmek için Cronbach’s Alfa değerinden yararlanılmıştır. Verilerinin normal dağılımına uygunluğunu 
belirlemek amacıyla veri setinin çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Örneklem grubuna ilişkin 
tanımlayıcı istatistikler (frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri) hesaplanmıştır. Örneklem 
grubunun algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılığının cinsiyet ve medeni durum açısından farklılık 
gösterip göstermediğini incelemek için bağımsız gruplarda t testi; yaş, eğitim durumu ve aylık gelir 
bakımından farklılıkların tespit edilmesi için ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.  Gruplar 
arasındaki farklılıkları incelemek için çoklu karşılaştırma analizlerinden Scheffe testi kullanılmıştır. Algılanan 
örgütsel desteğin duygusal bağlılık üzerindeki etkisini tespit etmek için basit regresyon analizinden 
yararlanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için ise korelasyon analizi kullanılmıştır. 

 4. BULGULAR 

Araştırma kapsamında verilerin analiz edilmesinde öncelikle ölçeklerin güvenirliliği ile verilerin normal 
dağılıma uygunluğu incelenmiştir. Algılanan örgütsel destek ölçeğinde yer alan ifadelerin çarpıklık değerleri 
-,260 ile ,930 arasında, basıklık değerleri -1,416 ile ,581 arasında; duygusal bağlılık boyutundaki ifadelerin 
çarpıklık değerleri -,228 ile ,465 arasında, basıklık değerleri ise -1,393 ile -,604 değerleri arasında 
değişmektedir. Byrne (2010: 104) verilerin basıklık değeri 5’ten küçük ise, Kline (2011: 63) çarpıklık değeri ±3, 
basıklık değeri ± 10 ise bu değerlerin normal dağılıma uygunluğun ölçütü olarak değerlendirilebileceğini ifade 
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etmişlerdir. Bu nedenle algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılığa ait verilerin normal dağılıma uygun 
olduğu kabul edilmiştir ve araştırmada parametrik testler uygulanmıştır. Aşağıdaki tabloda algılanan örgütsel 
destek (AÖD) ölçeğine ilişkin Cronbach’s Alfa katsayısı ile çarpıklık ve basıklık değerleri yer almaktadır. 

Tablo 1. AÖD Ölçeği Bazında Verilerin Çarpıklık ve Basıklık Değerleri ile Güvenilirliğine İlişkin Bulgular 

İfadeler Çarpıklık Basıklık Standart 
Hata 

Cronbach’s 
Alfa 

1-Çalıştığım kurum benim görüşlerimi dikkate alır. ,604 -,671 ,06546 

,896 

2-Çalıştığım kurum gerçekten benim refahımı düşünür. ,358 ,581 ,04938 

3-Çalıştığım kurum amaçlarımı ve değerlerimi çok fazla 
önemser. 

,930 ,240 ,05983 

4-Bir sorunum olduğunda, çalıştığım kurum bana çok fazla 
yardımcı olur. 

,578 -,594 ,05950 

5-Çalıştığım kurum, söz konusu ben olunca kabul edilebilir 
hatalarımı bağışlar. 

,184 -,939 ,06204 

6-Çalıştığım kurum beni kendi çıkarı için kullanır.  -,135 -,246 ,05598 

7-Çalıştığım kurum benim için çok az endişelenir.  -,260 -,564 ,05599 

8-Özel bir yardıma ihtiyaç duyduğumda çalıştığım kurum 
bana yardım etmede istekli davranır. 

,439 -1,416 ,07456 

9-Çalıştığım kurum işteki başarılarımla gurur duyar. -,025 -1,027 ,05914 

10-Çalıştığım kurum işimi olabildiğince eğlenceli hale getirir.  ,393 -,816 ,06796 

Tablo 1’ de ölçeğin güvenilirliğini gösteren Cronbach’s Alfa katsayısının 0,896 olduğu görülmektedir. Sosyal 
bilimler alanında “0,80 – 1.00” arasında çıkan Cronbach’s Alfa değerlerinin çok yüksek derecede güvenilir 
olduğu belirtilmektedir (Kalaycı, 2008: 405). Araştırma kapsamında hesaplanan Cronbach’s Alfa değeri (0,896) 
ölçeğin çok yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Tablo 2. DB Ölçeği Bazında Verilerin Çarpıklık ve Basıklık Değerleri ile Güvenilirliğine İlişkin Bulgular 

İfadeler Çarpıklık Basıklık Standart 
Hata 

Cronbach’s 
Alfa 

1-Kariyerimin geri kalan kısmını bu işletmede geçirmek 
beni mutlu eder. ,465 -,604 ,09149 

,799 

2-Bu işletmeye kendimi “duygusal olarak bağlı” 
hissetmiyorum. -,94 -1,195 ,09234 

3-Bu işletmenin sorunlarını gerçekten kendi sorunlarım 
gibi hissederim. -,188 -1,285 ,08320 

4-Kendimi işletmemde “ailenin parçası” gibi 
hissetmiyorum. -,006 -1,089 ,09763 

5-Bu işletmenin benim için özel bir anlamı vardır. -,203 -1,069 ,09534 

6-İşletmeme karşı güçlü bir aitlik hissim yok. -,228 -1,393 ,10001 

Tablo 2’ de duygusal bağlılık ölçeğinin Cronbach’s Alfa katsayısının 0,799 olduğu görülmektedir ve tespit 
edilen değer ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Banka işgörenlerinin demografik özelliklerine göre dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
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Tablo 3. Örneklem Grubuna İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişken Kategori Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadın 160 46,5 

Erkek 184 53,5 

Toplam 344 100 

Medeni Durum 
Evli 201 58,4 

Bekar 143 41,6 

Toplam 344 100 

Yaş 

18-29 yaş aralığı 83 24,1 

30-39 yaş aralığı 185 53,8 

40-49 yaş aralığı 50 14,5 

50 yaş ve üzeri 26 7,6 

Toplam 344 100 

Aylık Gelir 

2000-3000 TL 99 28,8 

3001-4000 TL 166 48,3 

4001 TL ve Üzeri 79 23,0 

Toplam 344 100 
 
Eğitim Durumu 

Ön lisans 29 8,4 

Lisans 289 84,0 

Lisansüstü 26 7,6 

Toplam 344 100 

Tablo 3’ de görüleceği üzere işgörenlerin %46,5’i (160 kişi) kadın, %53,5’si (184 kişi) erkektir. Medeni duruma 
göre işgörenlerin %58,4’ü evli (201 kişi), %41,6’sı (143 kişi) bekardır. İşgörenler yaş gruplarına göre 
incelendiğinde, %24,1’inin (83 kişi) 18-29 yaş, %53,8’inin (185 kişi) 30-39 yaş, %14,5’inin (50 kişi), 40-49 yaş 
arasında ve %7,6’sının ise (26 kişi) 50 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir. İşgörenlerin %28,8’i (99 kişi) 
2000-3000 TL arası, %48,3’ü (166 kişi) 3001-4000 TL arası, %23'ü (79 kişi) ise 4001 TL ve üzeri aylık gelire 
sahiptir. Eğitim durumuna göre işgörenlerin %8,4’ü (29 kişi) ön lisans, %84’ünün (289 kişi) lisans ve %7,6’sının 
(26 kişi) ise lisansüstü programlardan mezun olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 4. Ölçeklere İlişkin Açıklayıcı İstatistikler 

 N Min. Mak. Ortalama Standart Sapma 

AÖD 344 1 5 3,099 ,90021 

DB 
344 1 5 2,900 ,87331 

Tablo 4’te görüleceği üzere banka işgörenlerinin algılanan örgütsel destek düzeylerinin (X = 3,09) ve duygusal 
bağlılık düzeylerinin (X= 2,90) orta seviyede olduğu tespit edilmiştir.  

Banka işgörenlerinin algılanan örgütsel destek ölçeğindeki ifadelere verdikleri cevaplara ilişkin açıklayıcı 
istatistikler aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. 
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Tablo 5. Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı İstatistikler 
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1-Çalıştığım kurum benim görüşlerimi dikkate alır. 2,825 1,214 8,7 41,0 25,9 7,8 16,6 

2-Çalıştığım kurum gerçekten benim refahımı 
düşünür. 

2,689 ,9158 10,6 31,1 45,3 9,3 3,7 

3-Çalıştığım kurum amaçlarımı ve değerlerimi çok 
fazla önemser. 

2,627 1,109 9,3 46,2 29,7 2,0 12,8 

4-Bir sorunum olduğunda, çalıştığım kurum bana 
çok fazla yardımcı olur. 

2,918 1,103 4,5 39,1 31,1 11,6 13,7 

5-Çalıştığım kurum, söz konusu ben olunca kabul 
edilebilir hatalarımı bağışlar. 

3,215 1,150 4,2 25,9 34,0 16,6 19,6 

6-Çalıştığım kurum beni kendi çıkarı için kullanır. 3,418 1,038 4,7 8,7 45,6 22,1 18,9 

7-Çalıştığım kurum benim için çok az endişelenir. 3,485 1,030 2,9 14,5 31,7 32,8 18,0 
8-Özel bir yardıma ihtiyaç duyduğumda çalıştığım 
kurum bana yardım etmede istekli davranır. 

3,05 1,382 4,1 25,9 34,1 16,7 19,3 

9-Çalıştığım kurum işteki başarılarımla gurur duyar. 3,375 1,096 2,0 23,7 27,9 27,7 18,6 

10-Çalıştığım kurum işimi olabildiğince eğlenceli 
hale getirir. 

2,758 1,260 16,3 31,4 26,5 11,9 14,0 

Tablo 5’ te, “Çalıştığım kurum benim için çok az endişelenir” (3,485) ifadesinin algılanan örgütsel destek 
ölçeğindeki ortalama değeri en yüksek olan ifade olduğu ve “Çalıştığım kurum amaçlarımı ve değerlerimi 
çok fazla önemser” (2,627) ifadesinin ise en düşük ortalama değere sahip olduğu görülmektedir. Diğer yandan 
işgörenlerin en az katıldıkları ifadenin “Çalıştığım kurum işteki başarılarımla gurur duyar” (%2); en fazla 
katıldıkları ifadenin ise “Çalıştığım kurum benim için çok az endişelenir” (%32) olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 6. Duygusal Bağlılık Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı İstatistikler 
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1- Kariyerimin geri kalan kısmını bu işletmede 
geçirmek beni mutlu eder. 

2,784 1,214 9,0 44,8 19,8 11,6 14,8 

2- Bu işletmeye kendimi “duygusal olarak bağlı” 
hissetmiyorum. 

2,970 1,245 9,6 38,1 9,9 30,5 11,9 

3- Bu işletmenin sorunlarını gerçekten kendi 
sorunlarım gibi hissederim. 

3,162 1,285 3,8 35,8 10,5 40,4 9,6 

4- Kendimi işletmemde “ailenin parçası” gibi 
hissetmiyorum. 

2,828 1,287 21,5 19,2 23,3 27,0 9,0 

5- Bu işletmenin benim için özel bir anlamı vardır. 3,384 1,061 3,5 25,6 14,0 48,0 9,0 
6- İşletmeme karşı güçlü bir aitlik hissim yok. 3,014 1,276 6,1 43,0 13,4 18,3 19,2 

Tablo 6’da, duygusal bağlılık ölçeğindeki “Bu işletmenin benim için özel bir anlamı vardır”(3,384) ifadesinin 
ortalama değerinin en yüksek olduğu ve “Kariyerimin geri kalan kısmını bu işletmede geçirmek beni mutlu 
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eder” (2,784) ifadesinin en düşük ortalama değere sahip olduğu görülmektedir. Diğer yandan işgörenlerin en 
az katıldıkları ifadenin “İşletmeme karşı güçlü bir aitlik hissim yok”, (%6,1) ve en fazla katıldıkları ifadenin 
ise “Bu işletmenin benim için özel bir anlamı vardır” (%48) olduğu tespit edilmiştir.  

4.2.1. Demografik Faktörlere Göre Farklılıkların Analizine İlişkin Bulgular 

İşgörenlerin algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılıklarının cinsiyete göre farklılıklarının incelenmesi 
için yapılan t testi sonuçları aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. 

Tablo 7. Cinsiyete Göre Farklılıkların Tespiti İçin t testi 

 Cinsiyet N Ortalama Standart Sapma t p 

AÖD 
Kadın 160 2,8381 ,76638 -1,231 0,219 
Erkek 184 2,9542 ,95543   

DB 
Kadın 160 3,1240 ,78481 ,471 0,638 
Erkek 184 3,0788 ,99130   

Tablo 7’de işgörenlerin algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılıklarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir 
şekilde farklılaşmadığı görülmektedir (p>0,05). Bu nedenle “H1: İşgörenlerin örgütsel destek algıları 
cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir” ile “H2: İşgörenlerin duygusal bağlılıkları cinsiyetlerine göre 
farklılık göstermektedir” reddedilmiştir. 

Tablo 8. Medeni Duruma Göre Farklılıkların Tespiti İçin t testi 

 Medeni Durum N Ortalama Standart Sapma t P 
 
AÖD 

Evli 201 3,029 ,7618 3,609 0,000 
Bekar 143 2,581 ,8058   

DB Evli 91 3,4121 ,75204 8,359 0,000 
Bekar 70 2,6608 ,91038   

Tablo 8’de işgörenlerin medeni duruma göre algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılıklarının anlamlı 
şekilde farklılaştığı görülmektedir (p<0,05). İşgörenlerden evli olanların algılanan örgütsel destek ile duygusal 
bağlılıklarının bekar işgörenlere göre daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. “H3: İşgörenlerin örgütsel 
destek algıları medeni duruma göre farklılık göstermektedir” ile “H4: İşgörenlerin duygusal bağlılıkları 
medeni duruma göre farklılık göstermektedir” kabul edilmiştir. 

4.2.3. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Bulguları 

Banka işgörenlerinin bulundukları yaş gruplarına göre algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılıklarının 
farklılaşıp farklılaşmadığını gösteren ANOVA analizi tablosu aşağıda bulunmaktadır. 

Tablo 9. Yaş Gruplarına Göre Farklılıkların Tespiti İçin ANOVA Analizi 

 Yaş Grubu N Ort. S.S. F p 

AÖD 

 
18-29 yaş aralığı 
30-39 yaş aralığı 
40-49 yaş aralığı 
50 yaş ve üzeri 
Toplam 

83 
184 
51 
26 

344 

3,1099 
2,9155 
2,7480 
2,4144 
2,9002 

,79452 
,94119 
,43483 
1,0317 
,87331 

4,969 

 

0,002 
  

DB  

18-29 yaş aralığı 83 2,6847  ,73943   
30-39 yaş aralığı 184 3,2225 ,94738   
40-49 yaş aralığı 
50 yaş ve üzeri 
Toplam 

51 
16 

344 

3,2000 
3,3590 
3,0998 

,88256 
,64755 
,90021 

8,472 
 
 

0,000 
 
 

p<0,05 
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Tablo 9’da işgörenlerin örgütsel destek algıları ile duygusal bağlılıklarının yaşa göre anlamlı bir şekilde 
farklılaştığı görülmektedir (p<0,05). Farklılık gösteren grupları incelemek için yapılan Scheffe testinin 
sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 10. Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği Bazında Yaşa Göre Çoklu Karşılaştırma 

Yaş (I) Yaş (J) Ortalama Farkları (I-J) Standart Hata p 
 

18-29 yaş aralığı 50 yaş ve üzeri ,69552* ,19295 ,005 

p<0,05 

Tablo 10’da, 18-29 yaş aralığında olan işgörenlerin algılanan örgütsel destek düzeylerinin 50 yaş ve üzeri 
olanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir ve “H5: İşgörenlerin örgütsel destek algıları yaşa göre 
farklılık göstermektedir” hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 11. Duygusal Bağlılık Ölçeğinde Yaşa Göre Çoklu Karşılaştırma 

Yaş (I) Yaş (J) Ortalama Farkları (I-J) 
Standart 

Hata 
p 
 

 
18-29 yaş  

 

30-39 yaş aralığı 
40-49 yaş aralığı 
50 yaş ve üzeri 

-,53778* 

,15614 
-,67424* 

,11522 
,15614 
,19601 

,000 
,013 
,009 

p<0,05 

Tablo 11’de, 18-29 yaş aralığında olan işgörenlerin duygusal bağlılıklarının diğer yaş gruplarından daha 
düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Bu sonuç doğrultusunda “H6: İşgörenlerin duygusal bağlılıkları yaşa 
göre farklılık göstermektedir” hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 12. Eğitim Durumuna Göre Farklılıkların Tespiti İçin ANOVA Analizi 

 Eğitim Durumu N Ortalama 
Standart 
Sapma 

F p 

AÖD 
 
Ön Lisans 
Lisans 
Lisansüstü 
Toplam 

29 
289 
26 
344 

3,509 
2,871 
2,542 
2,900 

,9441 
,8485 
,7727 
,8733 

9,887 

 

0,000 
  

DB  

Ön Lisans 29 3,752 ,9570   
Lisans 289 3,028 ,8766   
Lisansüstü 
Toplam 

26 
344 

3,160 
3,099 

,8266 
,9002 

8,988 
 

0,000 
 

p<0,05 

Tablo 12’de, banka işgörenlerinin algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılıklarının eğitim durumlarına 
göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir (p<0,05). Eğitim durumuna göre farklılık gösteren grupları 
incelemek için yapılan Scheffe testinin sonuçları aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. 

Tablo 13. Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinde Eğitim Durumuna Göre Çoklu Karşılaştırma 

Eğitim Durumu (I) Eğitim Durumu (J) 
 

Ortalama Farkları (I-J) Standart Hata p 

Ön Lisans 
Lisans ,63820* ,16587 ,001 

Lisansüstü ,96718* ,22998 ,000 

*p<0,05 
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Tablo 13’te, ön lisans programlarından mezun olan işgörenlerin algılanan örgütsel destek düzeylerinin lisans 
ve lisanüstü programlardan mezun olanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuç 
doğrultusunda “H7: İşgörenlerin algılanan örgütsel destekleri eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir” 
kabul edilmiştir. 

Tablo 14. Duygusal Bağlılık Ölçeğinde Eğitim Durumuna Göre Çoklu Karşılaştırma 

Eğitim Durumu (I) Eğitim Durumu (J) 
 

Ortalama Farkları (I-J) Standart Hata p 

Ön Lisans 
Lisans ,72404* ,17141 ,000 

Lisansüstü ,59262* ,23766 ,046 

*p<0,05 

Tablo 14’te, ön lisans mezunlarının duygusal bağlılık düzeylerinin lisans ve lisanüstü programlardan mezun 
olanlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuç doğrultusunda “H8: “İşgörenlerin duygusal 
bağlılıkları eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir” hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 15. Aylık Gelire Göre Farklılıkların Tespiti İçin ANOVA Analizi 

 Gelir N Ortalama SS F p 

AÖD 

2000-3000 TL 99 3,152 ,71284   
3001-4000 TL 166 2,809 ,98977 6,012 0,003 
4001 ve Üzeri 
Toplam 

79 
344 

2,775 
2,900 

,90220 
,90021 

  

DB 

2000-3000 TL 99 2,967 ,6560   
3001-4000 TL 166 3,188 ,8488 1,882 0,154 
4001 TL ve Üzeri 
Toplam 

79 
344 

3,075 
3,099 

,9049 
,8270 

  

Tablo 15’te görüleceği üzere işgörenlerin duygusal bağlılıklarının aylık gelirlerine göre farklılaşmadığı ancak 
algılanan örgütsel desteğin aylık gelire göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Aylık 
gelire göre farklılık gösteren grupları belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçları aşağıdaki tabloda 
bulunmaktadır. 

Tablo 16. Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği Bazında Aylık Gelir Durumuna Göre Çoklu Karşılaştırma 

Gelir (I) Gelir (J) Ortalama Farkları (I-J) St. Hata p 
 

2000-3000 TL 
3001-4000 TL ,34334* ,10931 0,008 

4001 TL ve üzeri ,37721* ,12986 ,015 

* p<0,05 

Tablo 16’da,  2000-3000 TL arası aylık gelire sahip olan banka işgörenlerinin algılanan örgütsel destek 
düzeylerinin 4001 TL ve üzeri ile 3001-4000 TL arası aylık gelire sahip olanlardan daha yüksek düzeyde 
olduğu görülmektedir. Verilen bilgiler doğrultusunda “H9: İşgörenlerin örgütsel destek algıları aylık gelire 
göre farklılık göstermektedir” hipotezi kabul edilmiştir. “H10: İşgörenlerin duygusal bağlılıkları aylık gelire 
göre farklılık göstermektedir” hipotezi reddedilmiştir. 

4.2.4. Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Tespit Edilmesi 

Bu araştırma kapsamında değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi korelasyon analizi ile 
incelenmiştir. Veriler normal dağılıma uygun olduğu için iki değişken arasındaki ilişkilerin yönü ve derecesi 
korelasyon analizinde bulunan Pearson korelasyon katsayısı (r) ile değerlendirilmiştir. Algılanan örgütsel 
destek (AÖD) ve duygusal bağlılık (DB) arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon analizi sonuçları aşağıdaki 
tabloda bulunmaktadır. 
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Tablo 17. AÖD ile DB Arasındaki İlişkiyi Gösteren Korelasyon Analizi Bulguları 

Değişken 
AÖD 

 
DB 

 
 
Algılanan Örgütsel Destek (AÖD) 

Pearson 
Corelation 

Sig(2-tailed) 

1 ,482** 

344 ,000 

 
Duygusal Bağlılık (DB) 

Pearson 
Corelation 

Sig(2-tailed) 

,482** 1 

,000 344 

** p<0,01 

Tablo 17’deki analiz sonuçları algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılık arasında anlamlı ve pozitif yönlü 
zayıf bir ilişki olduğunu göstermektedir (r=0,482; p<0,01). Bu sonuç banka işgörenlerinin örgütlerine karşı 
duygusal bağlılıkları arttıkça algılanan örgütsel destek düzeylerinin arttığını, algılanan örgütsel destek düzeyi 
arttıkça da duygusal bağlılıklarının arttığını göstermektedir. Verilen bilgiler doğrultusunda “H11: İşgörenlerin 
algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılıkları arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır” kabul edilmiştir. 

Algılanan örgütsel desteğin duygusal bağlılık üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılan regresyon 
analizinde, bağımsız değişken algılanan örgütsel destek (AÖD) ve bağımlı değişken olarak ise duygusal 
bağlılık (DB) incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçları aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. 

Tablo 18. AÖD’nin DB’ye Etkisini Gösteren Regresyon Analizi Tablosu 

Bağımlı Değişken: 
DB B 

Standart 
Hata β p R2 t 

Sabit 1,658 ,202 
,482 ,000 

 
,232 

 

11,213 

AÖD ,497 ,068 10,178 

p< 0,01 

Tablo 18 incelendiğinde, p<0,01 anlamlılık düzeyinde ve % 5 güven aralığında algılanan örgütsel desteğin 
(B=,497, p<0,01) duygusal bağlılık üzerinde pozitif yönlü anlamlı etkisi olduğu görülmektedir. Regresyon 
modelinin açıklama gücünü ifade eden belirlilik katsayısına göre, duygusal bağlılık %23,2 oranında algılanan 
örgütsel destek tarafından açıklanabilmektedir. Bu sonuç işgörenlerin duygusal bağlılıklarının %23,2’lik 
kısmının örgütsel destek algısına bağlı olduğunu ve işgörenlerin örgütteki destek algıları arttıkça, duygusal 
bağlılık düzeylerinin de arttığını göstermektedir. Verilen bilgiler doğrultusunda H12: İşgörenlerin algılanan 
örgütsel desteklerinin duygusal bağlılıkları üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi vardır. hipotezi kabul 
edilmiştir. 

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılık arasındaki ilişkilerin demografik faktörler bağlamında ele 
alındığı bu çalışmada alanyazından edinilen bilgiler doğrultusunda 12 temel hipotez geliştirilmiştir. 
Hipotezlerin çıkış noktası örgütler için önemli bir değer olan duygusal bağlılığın arttırılmasında, algılanan 
örgütsel desteğin etkili olabileceği düşüncesine dayanmaktadır. Bununla birlikte algılanan örgütsel desteğin 
ve duygusal bağlılığın bireye özgü olarak düşünsel ve duygusal boyutta oluşan kavramlar olması nedeniyle 
her iki kavramın da demografik faktörlere göre farklılaşabileceği düşüncesinden hareketle araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada banka işgörenlerinin algılanan örgütsel destek düzeylerinin (3,09 ) ve duygusal 
bağlılıklarının (2,90) orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulguları algılanan örgütsel desteğin 
medeni durum, eğitim durumu, yaş ve aylık gelire göre; duygusal bağlılığın ise medeni durum, eğitim 
durumu ve yaşa göre farklılaştığını göstermektedir. Diğer yandan araştırmada, banka işgörenlerinin örgütsel 
destek algılarının artması ile duygusal bağlılık düzeylerinin de arttığı tespit edilmiştir. Araştırma bulgusu 
alanyazınla paralellik göstermektedir. Eisenberger vd., (1990), Shore ve Wayn (1993), Greenberg (1994), 
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Roades vd., (2001), Özdevecioğlu (2003), Kaplan (2010), Marique vd., (2012), Gürbüz (2012), Heffernan ve 
Dunlon (2016), Kim vd., (2016),  Kurtessis vd., (2017), Kenek (2017) ve Özakar (2019) tarafından yapılan 
çalışmalarda da değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olduğu ortaya konulmuştur. Araştırma kapsamında 
örgütsel destek algısının duygusal bağlılık üzerinde pozitif yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. İlgili 
alanyazın incelendiğinde araştırma bulgusunun alanyazınla paralellik gösterdiği görülmektedir. Shore ve 
Tetrick (1991), Köse ve Gönüllüoğlu (2010), Üren ve Çorbacıoğlu (2012), Altaş (2019), Özakar (2019) ve 
Sherwani (2019) tarafından yapılan çalışmalarda da benzer araştırma bulgularına ulaşılmıştır. Bu 
araştırmalardan elde edilen bulgular; örgütlerde örgütsel destek algısını oluşturan mekanizmaların işgörenler 
tarafından olumlu algılandığı takdirde işgörenlerin daha fazla duygusal bağlılık gösterme potansiyeli 
olduğuna ve örgütlerin destek algısını geliştirmek amacıyla gösterecekleri çabanın duygusal bağlılığı 
geliştirmek açısından önemli olduğunu vurgulamaktadır.  

Örgütlerde daha etkin ve üretken bir şekilde işleyen bir sistem oluşturabilmek ve bunu devam ettirebilmek 
amacıyla, yöneticilerin öncelikle örgütte bilgi paylaşımına ve iletişime önem vermeleri, karar alma sürecinde 
işgörenlerinin öneri, şikâyet ve görüşlerini göz önünde bulundurmaları, örgüt içerisinde işgörenlerinin 
refahının önemsendiğine dair algı oluşturmaları, işgörenlerin örgüte olan katkılarını takdir etmeleri, 
performanslarını adil bir şekilde değerlendirilmeleri ve başarıyı ödüllendirmelerinin örgütsel destek algısının 
oluşmasına katkıda bulunacağı öngörülmektedir. 

Daha sonraki yapılacak çalışmalarda algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılığa etkisi olabilecek birey ve 
örgüt düzeyindeki faktörlerin araştırılmasının alanyazın ve uygulayıcılar için faydalı olacağı 
düşünülmektedir. Bu doğrultuda stres, psikolojik dayanıklılık, öz yeterlilik inancı ve kişilik özellikler gibi 
bireysel düzeydeki değişkenlerin algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılığa etkisinin araştırılmasının 
yanı sıra örgüt içi politikalar, örgütsel adalet, iş performansı, işe angaje olma, psikolojik güçlendirme, örgüt 
içi güven ortamı ve örgüt kültürü gibi örgüt düzeyindeki değişkenlerin de etkileri araştırılabilir. Ayrıca 
konuyla ilgili yürütülen araştırmaların sağlık, eğitim, gıda ve beslenme, konaklama sektörü, ulaştırma 
hizmetleri gibi farklı sektörlerde örneklem sayısı arttırılarak tekrarlanmasının daha önce yapılan araştırmaları 
desteklemek açısından önemli olacağı öngörülmektedir.  
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Amaç – Bu çalışmada, Gray’in teorik olarak ileri sürdüğü muhasebe değerleri olan profesyonellik, 
tekdüzelik, tutuculuk ve gizliliğe yönelik ampirik bir değerlendirme gerçekleştirmek amaçlanmıştır. 
Araştırmanın, Türkçe literatürde Hofstede-Gray modeline yönelik ampirik bir değerlendirme 
olmaması nedeniyle ilgili yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Yöntem – Çalışmada Aksaray ilinde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) 
anakütle olarak belirlenmiş ve 108 muhasebe meslek mensubuna bir anket uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler ile açımlayıcı faktör 
analizi ve keşfedici faktör analizi gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular – Elde edilen bulgular, Gray’in muhasebe değerleri modelinin kısmen desteklendiğini 
göstermektedir ancak tutuculuk değeri ‘açıklama açısından tutuculuk’ ve ‘değerleme/ölçüm 
açısından tutuculuk’ olarak iki ayrı faktöre yüklenmiştir. 

Tartışma – Araştırmada kullanılan ölçeğin açıklanan toplam varyans değeri %64,582 olduğundan 
dolayı henüz tanımlanmamış başka muhasebe değerlerinden söz edilebilir. Bu bağlamda, teorik 
temel yerine deneysel olarak hazırlanan veri toplama tekniği ile tanımlanmamış diğer muhasebe 
değerlerini tanımlamak mümkün olabilecektir. 

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

Accounting Values 
Culture 
Cultural Dimensions 

Received 2 November 2020 
Revised 1 March 2021 
Accepted 14 March 2021 

Article Classification:  
Research Article  

Purpose – In this study, it is aimed to perform an empirical evaluation of the accounting values that 
Gray put forward theoretically, such as professionalism, uniformity, conservatism and 
confidentiality. It is thought that the study will contribute to the related article since there is no 
empirical evaluation of the Hofstede-Gray model in the Turkish literature. 

Design/methodology/approach – In the study, Certified Public Accountants (CPA) operating in 
Aksaray province were determined as the population and a questionnaire was applied to 108 
professional accountants operating in Aksaray. In the analysis of the obtained data, descriptive 
statistics, exploratory factor analysis  and confirmatory factor analysis were performed. 

Findings – The findings show that Gray's accounting values model is partially supported, but the 
conservative value was loaded on two separate factors as "conservative in terms of disclosure" and 
"conservative in terms of valuation / measurement".  

Discussion – Since the total variance value of the scale used in the study is 64.582%, it can be 
mentioned that there are other accounting values that have not been defined yet. In this context, it 
will be possible to define other undefined accounting values with the data collection technique 
prepared experimentally instead of the theoretical basis. 
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1. Giriş 

Muhasebe; ekonomik sistem, kalkınmışlık seviyesi, kültür, sosyal çevre, eğitim vb. birçok faktörün etkisi 
altındadır. Söz konusu bu faktörler arasında kültür, muhasebe üzerinde en önemli ve en derin etkiye sahiptir 
(Keskin, Tutar & Yazgan, 2020).  

Gray’in 1988 yılında yayınlanan “Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting Systems 
Internationally” isimli çalışması, kültürün muhasebe uygulamalarını etkileyebileceği görüşünü öne sürmesi 
açısından öncü bir çalışmadır. Gray (1988) bu çalışmasında, Hofstede tarafından geliştirilen kültür boyutlarını 
(1980) ve uluslararası muhasebe literatürünü bir araya getiren, dolayısıyla toplumsal ve muhasebe değerlerini 
birbirine bağlayan bir model önermiştir. 

Bu çalışmada öncelikle Hofstede-Gray modeline ilişkin kavramsal çerçeve incelenmiş ve ilgili literatürdeki 
çalışmalar incelenmiştir. Devamında ise araştırma metodolojisine ilişkin olarak örneklem ve gerçekleştirilecek 
analizlere ait bilgiler yer almaktadır. Bu çalışmada, Gray’in Hofstede-Gray modeli çerçevesi için temel olan 
muhasebe-değer yapılarını incelenmektedir. Araştırma, Aksaray ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek 
mensuplarının algılarına dayanan ve Gray’in değer yapılarının varlığını test eden bir yaklaşıma 
dayanmaktadır. Bulgular ve analizler bölümünde ise gerçekleştirilen açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör 
analizine ilişkin bilgiler verilmiş ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Son olarak sonuç ve tartışmalar bölümünde 
araştırmada ulaşılan sonuç, araştırmanın sınırlamaları ve gelecekteki araştırmalar için öneriler sunulmaya 
çalışılmıştır. 

Literatürde Hofstede-Gray modeli olarak alınan bu modeli inceleyen birçok teorik ve deneysel çalışma 
yürütülmüştür. Bu çalışmada ise, söz konusu modele ilişkin ampirik bir değerlendirme gerçekleştirilmesi 
amaçlanmıştır. Türkçe literatürde, Hofstede-Gray modeline yönelik ampirik bir değerlendirme olmaması 
nedeniyle bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Gray (1988), oluşturduğu muhasebe değerlerine ilişkin çerçeveyi büyük ölçüde Hofstede’nin (1980) 
çalışmasına dayandırmıştır. Hofstede 1980 yılında yayınladığı “Culture's Consequences, International Differences 
in Work-Related Value” isimli kitabı ile kültür alanında özellikle nicel araştırmaların önünü açmıştır. 
Hofstede'nin kültür modeli, kapsamı ve ulusal kültür boyutlarının çeşitliliği açılarından sosyal bilimlerde 
araştırmacılar tarafında sıkça başvurulan bir modeldir (Saylık, 2019). 

Hofstede (1980), ulusal kültürün 4 boyuttan oluştuğunu ifade etmektedir: Güç mesafesi (power distance), 
belirsizlikten kaçınma (uncertainity avoidance), bireycilik-çoğulculuk (individualism-collectivism) ve erillik-
dişilik (masculinity-femininity). 

• Güç mesafesi: Güç mesafesi boyutu, bir toplumun üyelerinin, kurum ve kuruluşlardaki gücün eşitsiz 
olarak dağıtıldığını kabul etme derecesini ifade etmektedir (Hofstede & Bond, 1984). Bu durum, toplumun 
güçlü üyelerinin yanı sıra daha az güçlü üyelerin de davranışlarını etkileyen bir durumdur. Yüksek güç 
mesafesine sahip toplumun üyeleri, bütün üyelerin hiyerarşik düzene göre konumlanmasını herhangi bir 
gerekçeye bağlı olmaksızın kabul ederken, düşük güç mesafesine sahip toplumlarda ise toplumun üyeleri 
güç eşitliği için çabalarlar ve güç eşitsizliği için gerekçelendirme isterler (Hofstede & Bond, 1984). Bu 
boyutun ele aldığı temel mesele, bir toplumun bireyler arasındaki eşitsizliği ele alma biçimidir (Soares, 
Farhangmehr & Shoham, 2007). Bu durum, bireylerin kurum ve kuruluşları inşa etme yöntemlerini 
etkileyecektir. 

• Belirsizlikten kaçınma: Belirsizlikten kaçınma boyutu, bir toplumun üyelerinin belirsizlikten rahatsızlık 
duyma derecelerini ifade etmektedir (Hofstede & Usunier, 2003: 141). Söz konusu rahatsızlık duygusu, 
bireyleri kesinlik vaat eden inançlara ve uyumu bozmayan kurum ve kuruluşları sürdürmeye 
yöneltecektir. Güçlü bir belirsizlikten kaçınmaya sahip bir toplum, katı inanç ve davranış kalıplarını 
koruyacak ve farklı fikirlere karşı hoşgörüsüz olacak; aksi bir durumda ise toplum, uygulamaların 
ilkelerden daha önemli olduğu rahat bir atmosfer inşa edecektir (Hofstede & Usunier, 2003: 141). Bu 
boyutun ele aldığı temel mesele, zamanın doğrusal olduğu ve geleceğin bilinmezliğine verilecek tepkidir 
(Merritt, 2000). Güç mesafesi boyutu gibi belirsizlikten kaçınma boyutu da bireylerin kurum ve kuruluşları 
inşa etme yöntemlerini etkileyecektir. 
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• Bireycilik-Çoğulculuk: Bireycilik, bireylerin yalnızca kendilerine ve ailelerine bakmalarının beklendiği ve 
bireyin toplum ile ilişkisinin zayıf olduğunu, zıttı olan çoğulculuk ise bireylerin akrabalarının, klanlarının 
veya diğer grupların sorgusuz sualsiz sadakat karşılığında onlara bakmasını bekleyebilecekleri birbirine 
sıkı sıkıya bağlı bir sosyal çerçeve tercihini ifade eder (Hofstede, 2011). Bu boyutun ele aldığı temel mesele, 
bir toplumun bireyler arasında sürdürdüğü karşılıklı bağımlılığın derecesidir (Blodgett, Bakir & Rose, 
2008). Başka bir ifade ile kişinin benlik algısı ile ilgilidir: ‘Ben’ veya ‘biz’. 

• Erillik-Dişilik: Erillik, toplumda başarı, kahramanlık, iddialı olmak ve maddi başarı için tercih anlamına 
gelirken; tersi olan dişilik ise ilişkiler, alçakgönüllülük, zayıflara değer verme ve yaşam kalitesi için bir 
tercih anlamına gelir (Hofstede & Bond, 1984). Bu boyutun ele aldığı bu temel mesele, bir toplumun 
toplumsal rolleri cinsiyetlere tahsis etme biçimidir. Bazı toplumlar, cinsiyetler arasında maksimum sosyal 
farklılaşma için çabalar (Mooij & Hofstede, 2010). Bu durumda norm, erkeklere daha dışa dönük, iddialı 
roller, kadınlara ise şefkatli, besleyici roller verilmesidir. Bazı toplumlar ise cinsiyetler arasında asgari 
sosyal farklılaşma için çabalar (Huettinger, 2008). Bu durum, bazı kadınların isterlerse iddialı roller 
alabilecekleri, özellikle de bazı erkeklerin isterlerse ilişki odaklı, mütevazı, şefkatli roller alabilecekleri 
anlamına gelir. Asgari sosyal farklılaşmaya sahip toplumlar, zıtları olan maksimum sosyal farklılaşma 
toplumları ile karşılaştırıldığında, kurumlarına özenli, yaşam kalitesi odaklı bir zihniyetle nüfuz 
edeceklerdir. Bu tür toplumlar, tüm üyelerine -en zayıflarına bile- değer vermenin hem erkekler hem de 
kadınlar için önemli bir hedef olduğu ‘refah toplumu’na evrilmiştir. 

Gray’in (1988), muhasebe uygulamalarının kültürden etkilenebileceği argümanına ilişkin çerçeve Şekil 1’de 
belirtilmiştir. Gray (1988), Hofstede’nin (1980) modelini geliştirerek kültür ve muhasebe değerleri arasındaki 
ilişkiyi açıklayan bir çerçeve oluşturmuştur.  

 
Şekil 1. Kültür, Toplumsal Değerler ve Alt-Kültür Olarak Muhasebe 

Gray’in (1988) oluşturduğu çerçevede, dış etkilerin fiziksel çevreyi etkilediği görülmektedir. Örneğin 
küreselleşme ve savaş, toplumsal düzeydeki fiziksel veya ekolojik çevreleri etkiler. Bu dış güçler; birey, grup 
veya toplum tarafından kontrol edilemez ve bir toplumun gelişimini büyük ölçüde etkileyebilir. Gray (1988), 
toplumsal değerlerin muhasebe değerlerini ve uygulamalarını doğrudan ve dolaylı etkilediği ilişki ve 
muhasebe değerleri ve uygulamaları arasında doğrudan bir ilişki belirtmektedir. 

Gray (1988), muhasebenin toplumsal değerlerin çıktısı olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, muhasebe 
toplumsal kültür içerisinde bir alt-kültürdür (sub-culture). Bu bağlamda, Gray (1988) Hofstede’nin kültür 
boyutlarını temel alarak dört muhasebe değeri oluşturmuştur: profesyonellik/statükoculuk (professionalism 
versus statutory control), tekdüzelik/esneklik (uniformity versus flexibility), tutuculuk/iyimserlik 
(conservatism versus optimism), gizlilik/şeffaflık (secrecy versus transparency). 

Dış Etkiler 
- Doğanın Güçleri 

- Ticaret 
- Yatırım 
- Savaş 

Ekolojik Etkiler 
- Coğrafi 

- Ekonomik 
- Demografik 

- Tarihi 
- Teknolojik 
- Kalıtımsal 
- Kentleşme 

Toplumsal 
Değerler 

Kurumsal Sonuçlar 
- Hukuki Sistem 

- Kurumsal Mülkiyet 
Hakkı 

- Sermaye Piyasaları 
- Meslek Örgütleri 

- Eğitim 
- Din 

- Teknolojik 

Muhasebe 
Değerleri 

Muhasebe 
Sistemleri 

Pekiştirme 

Kaynak: Gray, 1988. 
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• Profesyonellik/Statükoculuk: Profesyonellik, muhasebe uygulamalarına ilişkin bireysel mesleki 
muhakemenin kullanılması ve mesleki öz-düzenlemenin sürdürülmesi iken statükoculuk ise yasal 
gerekliliklere ve yasal kontrole uyarak muhasebe sisteminin oluşturulmasıdır (Gray, 1988). Bu değer, bir 
toplumun muhasebe kuralları ve düzenlemelerinde otoritenin önemini vurgulamaktadır (Khlif, 2016). 

• Tekdüzelik/Esneklik: Bu değer, şirketler arasında tek tip muhasebe uygulamalarının uygulanması ve bu 
tür uygulamaların zaman içinde tutarlı bir şekilde kullanılması tercihini ifade eder (Gray, 1988). Bu değer, 
bir toplumun muhasebe kuralları ve düzenlemelerinde uygulamanın önemini vurgulamaktadır 
(Tsakumis, 2007).  

• Tutuculuk/İyimserlik: İyimserlik bir toplumun daha iyimser, ‘laissez-faire (bırakınız yapsınlar)’ ve risk 
alma yaklaşımını benimsemesini, tutuculuk ise gelecekteki olayların belirsizliğiyle başa çıkmak için 
ölçüme ihtiyatlı bir yaklaşım tercih etmesini ifade eder (Gray, 1988). Bu değer, bir toplumun muhasebe 
kuralları ve düzenlemelerinde değerleme/ölçümün önemini vurgulamaktadır (Chanchani & Willett, 2004). 
Muhasebe kuralları ve düzenlemeleri, varlıkların ve şirket karlılığının ölçülmesi ve raporlanması için bazı 
yöntem ve politikaları içerir. Benzer nitelikteki muhasebe uygulamaları, farklı ihtiyat düzeylerine bağlı 
olarak ülkeler arasında değişiklik gösterebilmektedir. Bu muhasebe değeri, ülke düzeyinde ihtiyat 
düzeyindeki farklılıkları vurgulamaktadır. 

• Gizlilik/Şeffaflık: Bu değer, bir toplumun gizliliği tercih etmesi ve işletme hakkındaki bilgilerin daha 
şeffaf, açık ve halka açık bir şekilde değil, sadece işletme yönetimi ve finansmanı ile yakından ilgili 
olanlarla sınırlandırılması olarak ifade edilebilir (Gray, 1988). Bu değer, bir toplumun muhasebe kuralları 
ve düzenlemelerinde aydınlatmanın önemini vurgulamaktadır (Borker, 2013).  

Gray (1988), oluşturduğu muhasebe değerleri ile Hofstede’nin (1980) kültür boyutları arasındaki ilişkiyi zayıf, 
orta ve güçlü olmak üzere üç derecede belirtmiştir. Bu bağlamda, Gray’in (1988) muhasebe değerleri ile 
Hofstede’nin (1980) kültür boyutları arasındaki ilişki Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Muhasebe Değerleri ve Kültür Boyutları Arasındaki İlişki 

Muhasebe Değeri İlişkinin 
Derecesi 

Güç 
Mesafesi 

Belirsizlikten 
Kaçınma 

Bireycilik-
Çoğulculuk 

Erillik-
Dişilik 

Profesyonellik/Statükoculuk 
Zayıf    Pozitif 
Orta Negatif    

Güçlü  Negatif Pozitif  

Tekdüzelik/Esneklik 
Zayıf     
Orta Pozitif    

Güçlü  Pozitif Negatif  

Tutuculuk/İyimserlik 
Zayıf     
Orta   Negatif Negatif 

Güçlü  Pozitif   

Gizlilik/Şeffaflık 
Zayıf     
Orta    Negatif 

Güçlü Pozitif Pozitif Negatif  
Boş kutucuklar ilişki olmadığını göstermektedir. 
Kaynak: Rodriguez, 2009: 14. 

Tablo 1 incelendiğinde, güçlü bir şekilde belirsizlikten kaçınan ve çoğulcu bir toplumun statükocu yapıda 
olduğu söylenebilir. Aynı şekilde belirsizlikten kaçınan, güç mesafesi yüksek ve çoğulcu bir toplumun gizliliği 
benimsediği söylenebilir. 

3. Literatür Taraması 

Salter ve Niswander (1995), Gray (1988) tarafından geliştirilen ve muhasebe değerlerini Hofstede'nin (1980) 
kültürel yapılarıyla ilişkilendiren teoriyi test etmeye yönelik bir araştıma gerçekleştirmişlerdir. Araştırmada 
yirmi dokuz ülkeden elde edilen verilere dayanılarak, Gray'in (1988) modelinin istatistiksel olarak önemli bir 
açıklama gücü olmasına rağmen, finansal raporlama uygulamalarını açıklamada en iyisi olduğu ve mevcut 
mesleki ve düzenleyici yapıları kültürel bir temelden açıklamada görece zayıf olduğu tespit edilmiştir. Benzer 
bir çalışma Sudarwan ve Fogarty (1996) tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucuna göre, Tablo 1’de 
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belirtilen muhasebe değerleri ile kültür boyutları arasındaki 13 ilişkiden 9 tanesi desteklenirken 4 tanesi 
desteklenmemiştir. Noravesh, Dilami ve Bazaz (2007) tarafından yürütülen çalışmada ise söz konusu 13 
ilişkiden 8 tanesini desteklenmiş, 4 tanesi desteklenmemiştir. 

Schultz ve Lopez (2001), muhasebecilerin benzer finansal raporlama standartların yorumlanması ve 
uygulanmasında kültürün etkisini ölçmeye yönelik olarak Fransa, Almanya ve ABD’de bir çalışma 
gerçekleştirmişlerdir. Yüksek derecede belirsizlikten kaçınan ülkelerin (Fransa ve Almanya), düşük derecede 
belirsizlikten kaçınan ülkeye (ABD) göre tutuculuğunun yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Chanchani ve Willett (2004), Hofstede-Gray modelini test etmek amacıyla Yeni Zelanda ve Hindistan’da 1604 
katılımcı bir çalışma ile gerçekleştirmişlerdir. Bu amaca yönelik olarak “muhasebe değerleri anketi” 
oluşturulmuş ve özdeğerleri 1’in üstünde olan ve toplam varyansın %49’unu açıklayan 5 faktöre ulaşılmıştır. 

Doupnik ve Riccio (2006), tutuculuk/iyimserlik ve gizlilik/şeffaflık değerleri açısından muhasebecilerin 
finansal raporlama standartlarını yorumlaması ve uygulamasında kültürün etkisini ölçmeye yönelik olarak 
Brezilya ve ABD’de bir çalışma yürütmüşlerdir. Çalışma sonucunda, gelir artışlarını tanıma ile tutuculuk 
hipotezi arasında güçlü bir ilişki ve finansal bilgilerin açıklanması ile gizlilik hipotezi arasında güçlü bir ilişki 
tespit edilmiştir. 

Tsakumis (2007), ulusal kültürün muhasebecilerin muhasebe kurallarını uygulamaları üzerindeki etkisini 
incelemeyi amaçlayan bir çalışma gerçekleştirmiştir. Gray’in (1988) çerçevesini temel alan bu çalışma, 
Yunanistan ve ABD’de gerçekleştirilmiş olup, Yunan muhasebecilerin ABD muhasebecilerinden koşullu 
borçları ve varlıkları raporlamasının daha olası olacağını varsaymaktadır (H1). Ayrıca, Yunan muhasebecilerin 
ABD muhasebecilerinden hem koşullu varlıkların hem de yükümlülüklerin varlığını ifşa etme olasılığının 
daha düşük olacağı varsayılmaktadır (H2). Çalışma sonucuna göre H1 desteklenmemiş, H2 desteklenmiştir.  

Salter ve Lewis (2011), on beş ülkede Hofstede-Gray modeli çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında 
bireyciliğin, ülkeler arasındaki gelir ölçümü uygulamalarındaki farklılıklarla anlamlı ve olumlu bir şekilde 
ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Albuquerque, Almeida ve Quirós (2011), Hofstede-Gray modeli çerçevesinde Portekiz’in konumunu 
incelemeyi amaçlayan bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda, statükoculuk ve tekdüzelik 
değerlerinin güçlü, gizlilik ve tutuculuk değerlerinin ise kabul edilebilir seviyede olduğu tespit edilmiştir. 

Bekci ve Bitlisli (2012), Hofstede-Gray modeli çerçevesinde Isparta ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek 
mensupları açısından muhasebe değerlerinin hangi konumda olduğunu belirlemeyi amaçlayan bir çalışma 
gerçekleştirmişlerdir.  Benzer bir çalışma yürüten Durmuş ve Güneş (2017) ise katılımcıların profesyonellikten 
yana, tekdüzeliği ve tutuculuğu savunan buna karşın şeffaflık ilkesini destekleyen düşüncelerde olduklarını 
tespit etmiştir. 

Perera, Cummings ve Chua (2012), Hofstede-Gray modeli çerçevesinde Samoa ve Yeni Zelanda’da muhasebe 
değerlerine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarında; Samoa’da düşük seviyede profesyonellik, Yeni 
Zelanda’da ise yüksek seviyede profesyonellik tespit edilmiştir. 

Kestane ve Ağca (2017) tarafından çalışmada ise Hofstede-Gray modeli uyarınca UFRS’yi benimseyen ve 
uygulayan ülkeler içinde Türkiye’nin konumunu belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre 
Türkiye’nin; güç mesafesi ve bireysellik-çoğulculuk değeri açısından göreli olarak Anglosakson ülkelerine, 
erillik-dişilik değeri bakımından Anglosakson ve kıta Avrupası ülkelerine, belirsizlikten kaçınma değeri 
bakımından ise kıta Avrupası ve Güney Amerikan ülkelerine yakın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Keskin, Tutar ve Yazgan (2020) ise Türkiye, Nijerya, Letonya ve İngiltere’de faaliyet gösteren dört denetim 
şirketinin yayınladıkları şeffaflık raporlarını Hofstede-Gray modeline göre kültürel farklılıklarını inceleyen 
bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonucunda, yerel kültürel özelliklerin şeffaflık raporlarında 
farklılık yarattığı tespit edilmiştir.  
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4. Yöntem 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmada, Gray’in teorik olarak ileri sürdüğü muhasebe değerleri olan profesyonellik, tekdüzelik, 
tutuculuk ve gizliliğe yönelik ampirik bir değerlendirme gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. Araştırmanın, 
Türkçe literatürde Hofstede-Gray modeline yönelik ampirik bir değerlendirme olmaması nedeniyle ilgili 
yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

4.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmada, Hofstede-Gray modeline yönelik ampirik bir değerlendirme yapmak amacıyla kuramsal 
bağlama uygun katılımcılardan veri elde edilmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda, Aksaray ilinde faaliyet 
gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) ana kütle olarak belirlenmiştir. Aksaray SMMM 
odasında alınan bilgilere göre, Aksaray ilinde odaya kayıtlı toplam 194 SMMM bulunmakta olup, bunların 
123 aktif olarak çalışmaktadır.  

Bu bağlamda, söz konusu anakütleden %95 güven düzeyinde ve %5 hata payı ile örneklem büyüklüğünün 
asgari 93 olması gerektiği hesaplanmıştır (https://www.surveysystem.com/sscalc.htm). Nicel olarak 
tasarlanan bu araştırmanın birincil verileri, katılımcılardan anket yolu ile elde edilmiştir. Verilerin 
toplanmasında basit tesadüfi yöntem tercih edilmiştir. 

4.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırma için hazırlanan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci kısmı 
katılımcılara ilişkin demografik bilgiler; ikinci bölümü ise Chanchani ve Willett (2004) tarafından geliştirilen 
ve Karabınar (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Muhasebe Değerleri Anketi (Accounting Value Survey-
AVS) kapsamındaki ifadelerden oluşmaktadır. Ankette yer alan bütün değişkenler için 5’li Likert tipi ölçek 
kullanılmıştır. Ölçek maddeleri ‘tekdüzelik’ (2., 6., 10., 14. ifadeler), ‘profesyonellik’ (4., 8., 12., 16. ifadeler), 
‘gizlilik’ (3., 7., 11., 15. ifadeler) ve ‘tutuculuk’ (1., 5., 9., 13. ifadeler) boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Ölçek 
maddelerinin tümü ekte sunulmuştur. 

Bu çalışma için etik komite onayı T.C. Aksaray Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’ndan 21.10.2020 
tarih ve 2020/09-14 sayılı karar ile alınmıştır. Anket uygulaması, 22.10.2020 – 27.10.2020 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. 

4.4. Verilerin Analizi 

Çalışmada ölçekten elde edilen verilerin istatistiki analizi için SPSS ve AMOS paket programları kullanılmıştır. 
Ölçeğin iç tutarlılığı için Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeğin yapı 
geçerliliğini tespit etmek için sırasıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcılardan elde edilen anket formları incelendiğinde, 4 adet anket hatalı ve eksik veri giriş nedeniyle 
elenmiştir ve 108 adet anketin analize uygun olduğu görülmüştür. Bu araştırmanın kısıtı, araştırma örneğinin 
Aksaray şehir merkezinde faaliyet gösteren SMMM’ler ile sınırlandırılmasıdır. 

5. Bulgular 

Araştırma kapsamında katılımcılar ile ilgili sosyo-demografik özellikler Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Katılımcılar ile İlgili Sosyo-Demografik Özellikler 

Değişken Kategori Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Erkek 89 82,41 
Kadın 19 17,59 

Yaş 
25-40 54 50,00 
41-60 54 50,00 

Eğitim Durumu 

Lise 4 3,70 
Önlisans 3 2,78 

Lisans 87 80,56 
Lisansüstü 14 12,96 

https://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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Mesleki Tecrübe 

1-5 yıl 4 3,7 
6-10 yıl 16 14,82 

11-15 yıl 32 29,63 
16 ve üzeri 56 51,85 

Tablo 2 incelendiğinde araştırma kapsamında yer alan katılımcıların %82,41’inin erkek ve %17,59’unun kadın 
olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda katılımcıların %80,56’sının lisans seviyesinde eğitim gördükleri 
belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, katılımcıların yarısından fazlasının (%51,85) mesleki tecrübesinin 16 yıl ve 
üzeri olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Araştırmada Kullanılan Ölçeğe İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Boyutlar Sorular Ortalama Standart Sapma Çarpıklık Basıklık 

Tekdüzelik 

MD2 

3,5625 ,85593 -,785 ,711 
MD6 

MD10 
MD14 

Profesyonellik 

MD4 

3,4954 ,83930 -,651 ,670 
MD8 

MD12 
MD16 

Gizlilik 

MD3 

3,7083 ,75078 -1,577 1,879 
MD7 

MD11 
MD15 

Tutuculuk 

MD1 

3,1227 ,65165 -,893 1,630 
MD5 
MD9 

MD13 

Tablo 3 incelendiğinde çarpıklık ve basıklık değerlerinin +/- 2 sınırları içerisinde olduğu belirlenmiştir. Bu 
durum araştırmada kullanılan ölçeğin normal dağılım varsayımını sağladığını ifade etmektedir (Demir, 
Saatçioğlu & İmrol, 2016). 

Araştırmada kullanılan ölçeğin yapısal geçerliliğini test etmek amacıyla sırasıyla açımlayıcı faktör analizi ve 
doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Faktör rotasyonu Varimax yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 
Açımlayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 4’te gösterilmektedir. 

Tablo 4. Araştırmada Kullanılan Ölçeğe İlişkin Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 
Sorular 

Faktörler 

Tekdüzelik Profesyonellik Gizlilik 
Tutuculuk 
(Açıklama) 

Tutuculuk 
(Değerleme/Ölçüm) 

MD6 ,733 

 

 

 
 

MD14 ,730 
MD2 ,664 

MD10 ,566 
MD9 ,431 

MD12 

 

,840 
MD8 ,704 

MD16 ,612 
MD3 

 

,756 
MD7 ,613 

MD11 ,591 
MD5 

 
,739 

MD15 ,697 
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MD4 ,578 
MD1 

 
,748 

MD13 ,570 
Cronbach’s Alpha ,739 
Total Variance Explained 64,582 
KMO ,750 
P ,000 

Faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğe ilişkin KMO değeri ,750 ve Barlett’s test sonucu ise sig. p<0,01 olduğu 
belirlenmiştir. Bu durum kullanılan veri setinin faktör analizi yapmaya uygun olduğunu göstermektedir. 
Ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0,739’dur. Aynı zamanda araştırmada kullanılan ölçeğin 
açıklanan toplam varyans değer ise %64,582 olarak belirlenmiştir. Analizde madde faktör yüklerinin 0,40’dan 
düşük olmaması beklenmiştir. 

Gray’in (1988) ortaya koyduğu model temel alındığında açımlayıcı faktör analizi, her biri muhasebe değeriyle 
ilişkili dört faktörü ortaya çıkarmalıdır. Ortaya konulan model ampirik olarak anlamlı ve muhasebe 
değerlerini temsil ediyorsa, verilerin alt kümeleri için aynı modelin ortaya çıkması gerekir. Tablo 4 ve Şekil 2 
incelendiğinde özdeğerleri 1’in üstünde olan ve toplam varyansın %64,582’sini açıklayan 5 faktöre ulaşıldığı 
görülecektir. Şekil 2’de, özdeğerin grafik olarak gösterilmesini sağlayan yamaç birikinti grafiği sunulmuştur. 
Buna göre, grafikte çizgi yatay şekil aldığı noktaya (dirsek (elbow)) kadar olan faktörler elde edilecek 
maksimum faktör sayısı olarak kabul edilir. Bu bağlamda, açımlayıcı faktör analizi sonuçları Gray’in (1988) 
modelini kısmen desteklemektedir ancak tutuculuk değerinin açıklama açısından tutuculuk ve 
değerleme/ölçüm açısından tutuculuk olarak iki ayrı faktöre yüklenmiştir. 

 
Şekil 2. Yamaç Birikinti Grafiği (Scree Plot) 

Araştırmada gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre elde edilen faktör yapısı doğrulayıcı 
faktör analizi ile test edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile 5 boyutlu bir yapı tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Aynı zamanda ölçekte yer alan ifadelerin standardize edilmiş regresyon yüklerinin 0,50’den düşük olmaması 
istenmiştir. Bu bağlamda, gerçekleştirilen analizde bazı ifadelerin standardize edilmiş regresyon yüklerinin 
0,50’den düşük olduğu görülmüş ve sırası ile MD3 ve MD5 maddeleri analizden çıkarılarak analiz 
tekrarlanmıştır. Bu bağlamda, doğrulayıcı faktör analizi sonuçları Şekil 3’te sunulmaktadır. 
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Şekil 3.Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Modelde indekslerin değerlerinin gerekli ölçütleri sağladığı gözlenmiştir. Model uyumuna ilişkin CMIN/DF, 
RMR, CFI, IFI, TLI, RMSEA değerleri referans alınmıştır (Yaşlıoğlu, 2017). Araştırma modeline ilişkin referans 
değerleri ve uyum indeksi sonuçları Tablo 5’te verilmektedir.  

Tablo 5. Modele İlişkin Uyum İndeksi Sonuçları 

İndeksler Referans Değeri İndeks Değerleri 
CMIN/DF 0 < x2/sd  ≤ 5 1,027 
GFI ≥ ,90 0,919 
CFI ≥ ,92 0,993 
TLI ≥ ,92 0,990 
RMSEA ≤,08 0,016 

Tablo 5 incelendiğinde ölçeğin gerekli uyum indeksi ölçütlerinin sağlandığı görülmektedir. Şekil 2 ve Tablo 
5’de yer alan bulgular doğrultusunda ölçekteki 14 ifadenin faktör yapısına ve analize uygun olduğu ve elde 
edilen 14 maddeli ölçeğin yapı geçerliliğini sağladığı belirlenmiştir. Bu bağlamda, gerçekleştirilen 
analizlerden elde edilen tüm bulgular belirlenen beş boyutlu yapının doğrulandığını göstermektedir. 

6. Sonuç ve Tartışma 

Son yıllarda küreselleşmenin etkisiyle muhasebe bilgi kullanıcılarının, farklı ülkelerdeki farklı muhasebe 
uygulamaları sonucu ortaya çıkan farklı finansal tabloları analiz ve yorumlama açısından karşılaştıkları 
güçlük ve zorluklar; harmonizasyon ve yakınsama çabalarının artmasına neden olmuştur. Bu durumda, 
kültür-muhasebe ilişkisini inceleyen çalışmalar artış göstermiştir.  

Muhasebe-kültür alanına ilişkin literatür incelendiğinde, Gray’in (1988) Hofstede’nin kültür modelini temel 
alarak (1980) ortaya koyduğu çalışmanın öncü bir çalışma olduğu görülmektedir. Gray (1988), toplumsal 
değerlerin muhasebe değerlerini etkilediği belirtmiş ve profesyonellik/statükoculuk, tekdüzelik/esneklik, 



M. Yücenurşen – M. Karakuş 13/1 (2021) 481-492 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 490 

tutuculuk/iyimserlik, gizlilik/şeffaflık olmak üzere dört adet muhasebe değeri oluşturmuştur. Gray’in 
çalışması öz itibari ile “a priori” bir çalışmadır. 

Bu çalışmada, Gray’in (1988) oluşturduğu muhasebe değerleri ampirik olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
Çalışmada, Gray’in (1988) dört muhasebe değerinin her birini temsil eden dört boyutu ölçmeyi amaçlayan 
muhasebe değerleri anketi kullanılmıştır. Anketten elde edilen verilerin analizinde, açımlayıcı ve doğrulayıcı 
faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu analizler sonucunda, Gray’in (1988) modelinin kısmen 
desteklendiği, başka bir ifade ile tekdüzelik, profesyonellik ve gizlilik boyutlarının tek boyuta, tutuculuk 
boyutunun ise açıklama açısından tutuculuk ve değerleme/ölçüm açısından tutuculuk olarak iki alt boyuta 
ayrılmış olduğu görülmektedir. 

Araştırma sonuçları yorumlanırken dikkate alınması gereken bazı sınırlılıklardan bahsetmek mümkündür. 
Gray’in (1988) ortaya koyduğu model “a priori” bir modeldir. Bu bağlamda, araştırmada kullanılan ölçeği 
oluşturan ifadelerin deneysel olmaktan ziyade teorik temellendirmeye bağlı kalınarak şekillendirildiği 
söylenebilir.  

Analiz sonuçlarında Gray’in (1988) modelini destekleyecek bir biçimde dört faktöre ulaşılmış olsaydı, söz 
konusu muhasebe değerlerinin ampirik olarak test edildiğini söylemek mümkün olabilecekti. Ancak 
gerçekleştirilen açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre beş faktörlü bir yapı tespit edilmiştir. 
Bu bağlamda, analiz sonuçlarını Gray’in (1988) muhasebe değerleri bağlamında yorumlamak mümkün 
gözükmektedir. 

İlgili literatür incelendiğinde, Gray’in (1988) teorik olarak yapısını test eden genel olarak tutarlı olduğunu 
belirten çalışmalar mevcuttur (Tsakumis, 2007; Doupnik & Riccio, 2006; Salter & Niswander, 1995; Sudarwan 
& Fogarty, 1996). Bu bağlamda çalışma, bu yönüyle söz konusu çalışmalar ile benzerlik göstermektedir. 

Aynı zamanda araştırmada kullanılan ölçeğin açıklanan toplam varyans değer ise %64,58 olarak 
belirlenmiştir. Bu durumda, henüz tanımlanmamış başka muhasebe değerlerinden söz edilebilir. Teorik temel 
yerine deneysel olarak hazırlanan veri toplama tekniği ile tanımlanmamış diğer muhasebe değerlerini 
tanımlamak mümkün olabilecektir. 

Muhasebe Değerleri Anketi’nin belirtilen sınırlamalarını ve zayıflıklarını ele almak için geliştirilmesi ve farklı 
ülkelerde ve kullanıcılarda uygulanması gerekmektedir. Bu bağlamda, farklı bölgelerdeki muhasebeci ve 
yöneticilere muhasebe değerleri anketi uygulanıp farklılıklar değerlendirilebilir. Bu tür çalışmaların 
gerçekleştirilmesi, muhasebe değerleri için bir veri havuzunun geliştirilmesine katkıda bulunacak ve 
muhasebe değerlerinin araştırılmasına ilişkin mevcut veri eksikliğinin giderilmesine yardımcı olacaktır. 

Kaynakça 

Albuquerque, F., Almeida, M. C., & Quirós, J. (2011). The Culture And The Accounting Values: An Empirical 
Study In View Of Portuguese Preparers. Journal Of International Business And Economics, 11(2), 16-27. 

Bekci, İ., & Bitlisli, F. (2012). Muhasebe-Kültür Değerlerinin Analizi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine 
Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(1), 61-76. 

Blodgett, J. G., Bakir, A., & Rose, G. M. (2008). A Test of the Validity of Hofstede's Cultural Framework. Journal 
of Consumer Marketing, 25(6), 339-349. 

Borker, D. R. (2013). Is There A Favorable Cultural Profile For IFRS?: An Examination And Extension Of Gray's 
Accounting Value Hypotheses. International Business & Economics Research Journal (IBER), 12(2), 167-
178. 

Chanchani, S., & Willett, R. (2004). An Empirical Assessment of Gray’s Accounting Value Constructs. The 
International Journal of Accounting(39), 125-154. 

Demir, E., Saatçioğlu, Ö., & İmrol, F. (2016). Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Eğitim Araştırmalarının 
Normallik Varsayımları Açısından İncelenmesi. Curr Res Educ, 2(3), 130-148. 

Doupnik, T. S., & Riccio, E. L. (2006). The Influence of Conservatism and Secrecy on the Interpretation of verbal 
Probability Expressions in the Anglo and Latin Cultural Areas. The International Journal of 
Accounting(41), 237-261. 



M. Yücenurşen – M. Karakuş 13/1 (2021) 481-492 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 491 

Durmuş, A. F., & Güneş, R. (2017). Türkiye’deki Yeminli Mali Müşavirlerin Kültür Bazlı Muhasebe 
Değerlerinin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi(76), 81-98. 

Gray, S. J. (1988). Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting Systems 
Internationally. Abacus, 24(1), 1-15. 

Hofstede, G. (1980). Culture's Consequences, International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills: Sage 
Publications. 

Hofstede, G. (1980). Motivation, Leadership, and Organization: Do American Theories Apply Abroad? 
Organizational Dynamics, 9(1), 42-63. 

Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings in Psychology 
and Culture, 2(1), 1-26. 

Hofstede, G., & Bond, M. H. (1984). Hofstede's Culture Dimensions: An Independent Validation Using 
Rokeach's Value Survey. Journal of Cross-Cultural Psychology, 15(4), 417-433. 

Hofstede, G., & Usunier, J.-C. (2003). Hofstede’s Dimensions of Culture and their Influence on International 
Business Negotiations. P. N. Ghauri, & J.-C. Usunier içinde, International Business Negotiations (s. 137-
154). Oxford: Elsevier. 

Huettinger, M. (2008). Cultural Dimensions in Business Life: Hofstede's Indices for Latvia and Lithuania. Baltic 
Journal of Management, 3(3), 359-376. 
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EK: 

Muhasebe Değerleri Anketi (Accounting Value Survey – AVS) 

 

 

1 Şüpheli durumlarda varlıklar ve kar ihtiyatlı değerlendirilmelidir. 
2 Özellikli varlıklar için özel amortisman yöntemleri belirlenmelidir. 
3 Finansal tablolar sadece hissedarlar ve yöneticilere değil aynı zamanda kamuoyuna açık olmalıdır. 
4 Muhasebe mesleği “kendi kendini” düzenlemelidir. 
5 Piyasa değeri, tarihi maliyetlere göre daha az uygundur. 
6 Bütün şirketlerin finansal tabloları standart formatlara sahip olmalıdır. 
7 Finansal tablolara yalnızca minimum miktarda ayrıntılı veri dahil edilmelidir. 
8 Profesyonel muhasebeci, bir şirketin finansal durumunu ve performansını nasıl ölçecekleri konusunda en yetkili 

kişidir. 
9 Tarihi maliyetler yerine piyasa değerleri kullanılmalıdır. 
10 Muhasebe politikaları seçildikten sonra değiştirilmemelidir. 
11 Yönetim ve şirket sahipleri hakkındaki bilgiler mali tablolara dahil edilmemelidir. 
12 Profesyonel muhasebeciler, mali tablolarda neyin sunulacağına dair en yetkili karar vericidir. 
13 Fiyatların yükseldiği zamanlarda FIFO yerine LIFO kullanılmalıdır. 
14 Mali tablolarda ayrıntılı standardizasyon seviyesi artırılmalıdır. 
15 Yönetim tahminleri, mali tablolara dahil edilmelidir. 
16 Muhasebe meslek mensupları, yüksek etik davranış standartlarını korumalıdır. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı Nevşehir ilindeki turistik restoranların Covid-19 salgınından nasıl 
etkilendiklerini belirlemektir. 

Yöntem – Nevşehir ilinde 10-16 Haziran 2020 tarihleri arasında 16 turistik restoran işletmecisinden 
görüşme yöntemiyle veri toplanmıştır. Araştırmada nitel araştırmada kullanılan “içerik ve betimsel 
analiz” yöntemleri uygulanmıştır. Turistik restoran işletmecilerinin Covid-19 salgınından nasıl 
etkilendikleri araştırmanın ana problemini oluşturmaktadır. Bu ana problem çerçevesinde 
araştırmaya katılan turistik restoran işletmecilerine Covid-19 salgınından nasıl etkilendikleri, bu 
süreçte neler yaşadıkları ve süreç bittiğinde restoranlarda ne gibi değişiklikler olacağı sorulmuştur. 

Bulgular – Yapılan analizler sonucunda Covid-19 salgınının turistik restoran işletme ve 
işletmecilerini maddi ve manevi açıdan etkilediği tespit edilmiştir. Covid-19 salgını sonrasında ise 
restoran işletmecileri bu sürecin devam edeceğini hijyen, sosyal mesafe, oturma düzeni, 
havalandırma sistemi ve tek kullanımlık ürünlerin kullanımı gibi restoranlara bazı yaptırımların 
gelebileceğini düşünmektedir. 

Tartışma – Araştırmaya katılan turistik restoran işletmecileri, restoranların Covid-19 sürecini en az 
hasarla atlatabilmesi ve ileriki süreçte devamlılığını sağlayabilmesi için turistik restoranlara devlet 
desteği sağlanması, kredi imkânları sunulması, kiraların ertelenmesi konularında yardımcı 
olunması gerektiği önerilerinde bulunmuştur. 
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Purpose - The purpose of this study is to determine how touristic restaurants in Nevşehir were 
affected by the Covid-19 outbreak. 

Design/methodology/approach – Data were collected by interview method from 16 touristic 
restaurant operators in Nevşehir between 10-16 June 2020. The main problem of the research is how 
touristic restaurant operators are affected by the Covid-19 outbreak. Within the framework of this 
main problem, touristic restaurant operators who participated in the study were asked how they 
were affected by the Covid-19 outbreak, what they experienced in this process, and what changes 
will occur in restaurants when the process is over. 

Findings – As a result of the analysis, it was determined that the Covid-19 outbreak affected the 
tourist restaurant businesses and operators financially and morally. After Covid-19, restaurant 
operators think that this process will continue and that some sanctions may come to restaurants such 
as hygiene, social distance, seating arrangement, ventilation system and the use of disposable 
products. 

Discussion – The touristic restaurant operators participating in the study made suggestions that 
they should be assisted in providing state support to touristic restaurants, providing credit 
opportunities and delaying rents in order for the restaurants to overcome the Covid-19 process with 
the least damage and to ensure its continuity in the future. 
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1. GİRİŞ 

İlk olarak 2019 yılı sonunda Çin’in Hubei Eyaletinin Vuhan şehrinde ortaya çıkan Yeni Koronavirüs (Covid-
19), ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi solunum yolu belirtileri göstermektedir (Atay 2020: 168; Acar 2020: 7). 
Virüsün hızlı bir şekilde yayılıp salgına dönüşmesiyle birlikte 30.01.2020 tarihinde Uluslararası Sağlık Tüzüğü  
(UST2005) kapsamında Yeni Koronavirüs Acil Durum Komitesi toplanmış ve bu toplantıda salgının, 
uluslararası bir endişeye sebep olan halk sağlığı acil durumu yarattığı kabul edilmiştir. Bunun sonucunda, 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs salgınıyla ilgili "Uluslararası Halk Sağlığı 
Acil Durumu" ilan etmiştir (T.C. Sağlık bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 2020a). 
İlk importe vaka Tayland’da 13 Ocak 2020’de bildirilen, 61 yaşındaki Çinli bir kadındır. İlerleyen günlerde 
salgının görüldüğü ülke sayısı artmaya başlamış ve 2020 Mart ayının başı itibariyle Dünya genelinde 100’ün 
üzerinde ülkede vaka bildirilmiştir. 31 Aralık 2019 tarihinde tespit edilen pnömoni kümelenmesinin etkeni, 7 
Ocak 2020’de daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir koronavirüs olarak tanımlanmıştır. Bu tarihten 
sonra hasta sayısı hızla artmış ve hastalık, insandan insana bulaşma özelliği nedeniyle hızla yayılmıştır. 
Türkiye’de ilk Covid-19 vakası 11 Mart 2020 de saptanmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü, Covid-19 (SARS-Cov-2 Enfeksiyonu) Rehberi, 2020: 10-11). 

Hastalık hızla yayılarak, Çin dışında Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarına da yayılmış, hasta sayısı milyona 
ve ölüm sayısı on binlere ulaşmıştır. Covid-19 salgını dünyada birçok sektörü olumsuz etkilemiştir. Bu 
sektörlerden biri de dünyanın birçok yerinde yaşanılan seyahat engellerinden dolayı turizm sektörü olmuştur. 
Salgın ülkelerin turizm faaliyetlerini doğrudan etkileyerek tüm dünyadaki turistik ürünlerin kullanım 
oranlarında düşüşe neden olmuştur. Bu nedenden yola çıkarak bu çalışmada da Covid-19 salgının Türkiye’nin 
önemli turistik destinasyonlarından biri olan Nevşehir ilindeki turistik restoranlara etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Salgın turizm işletmelerinin ekonomik anlamda etkilenmesine yol açmış ve çarpan etkisi olan 
yiyecek içecek sektöründe salgının sonuçlarının daha büyük olmasına sebep olmuştur (Demir, Günaydın ve 
Demir, 2020: 84). Yiyecek içecek talebi Covid 19 salgını ile yok olma aşamasına gelmiştir. Yiyecek içecek 
işletmelerinin maddi açıdan kayıplar yaşaması turizm gelirleri açısından önem arz eden restoranlara da zarar 
vermektedir (Nazneen, Hong ve Ud Din’in, 2020: 2). Ayrıca restoran işletmeleri Türkiye’de yüksek istihdam 
sağlayan iş kolları içerisinde yer alan ve aynı zamanda yüksek risk taşıyan iş kolları içerisinde yer aldığı için 
restoran işletmeleri için “kriz son derece derin” olmaktadır (Balcı ve Çetin, 2020: 29). Dolayısıyla bu araştırma 
turizm gelirleri açısından önem arz eden turistik restoran işletmelerinin Covid-19 salgınından nasıl 
etkilendiğinin ve uygulayıcıların bu süreçte yaşadıkları zorlukların belirlenmesi açısından önem arz 
etmektedir. Bu çerçevede araştırmanın ilk bölümünde salgının turizm sektörüne olan etkilerine değinilmiş, 
ikinci bölümde ise salgının Nevşehir’deki turistik restoranlar üzerindeki etkisi nitel bir araştırma ile 
incelenmiştir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Turizm sektörü tüm dünyada sürekli gelişme gösteren bir sektördür. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü’nün verilerine göre, gelecek 20 yıl içerisinde turizm sektörü, en hızlı büyüyüp gelişecek olan sektör 
olarak kabul edilmektedir (Göçen, Yirik ve Yılmaz,  2011: 497). Seyahat etme arzusu olan ve bu arzusunu 
gerçekleştirebilecek gelire sahip olan bireyler turizm talebini oluşturmaktadır. Sosyal, ekonomik, politik ve 
psikolojik gibi çeşitli faktörlerin turizm talebini etkilemesi talebin esnek olmasına neden olmaktadır. Talebi 
etkileyen unsurlardan biri de salgın hastalıklardır. Covid-19 salgını da dünya genelinde turizm talebini 
olumsuz etkilemiştir. Salgın neticesinde alınan önlemlerden biri de seyahat kısıtlamalarıdır.  Seyahat 
kısıtlamalarıyla birlikte dünyanın birçok yerinde turizm hareketleri durma noktasına gelmiştir. 

DSÖ'nün Covid-19 ile ilgili acil durum ilanından bu yana ve 27 Şubat itibariyle 38 ülke DSÖ'ye, Çin'e veya 
diğer ülkelere seyahat veya buralardan başka ülkelere seyahat ile ilgili yolcuların girişinin reddedilmesi, vize 
kısıtlamaları getirilmesi veya geri dönen yolcuların karantinaya alınması gibi uluslararası trafiğe önemli 
ölçüde etki eden ek sağlık önlemleri uyguladığını bildirmiştir (T.C. Sağlık bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü, 2020b).  

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün çalışmalarına göre, Covid-19’dan dolayı küresel 
destinasyonların %100’ünün seyahat konusunda kısıtlamalar uyguladığı ve %72’sinin uluslararası turizme 
sınırlarını tamamen kapattığı belirtilmiştir. Dünya çapında 217 destinasyonun 156'sı (% 72) 27 Nisan 2020 
tarihi itibariyle toplanan verilere göre uluslararası turizmi tamamen durdurmuştur. Avrupa'da ise 
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destinasyonların %83'ü uluslararası turizm için sınırlarını tamamen kapatmıştır. Amerika'da bu oran % 80, 
Asya ve Pasifik'te% 70, Orta Doğu'da% 62 ve Afrika'da% 57'dir (UNWTO, 2020a).  

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) verilerine göre, Covid-19 salgını 2020'nin ilk 
çeyreğinde uluslararası turist varışlarında %22 düşüşe neden olmuştur. Bu durum, milyonlarca geçim 
kaynağını riske atmakla birlikte sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ilerletmede tehdit oluşturmaktadır. Mart 
ayında varışlar, seyahat kısıtlamalarının yaygın bir şekilde başlatılması ve havaalanlarının ve ulusal sınırların 
kapatılmasının ardından %57 oranında bir düşüş göstermiştir. Bu, 67 milyon uluslararası varış ve yaklaşık 80 
milyar dolar gelir kaybı anlamına gelmektedir. Asya ve Pasifik en yüksek etkiyi gösterse de (-33 milyon varış), 
Avrupa'daki etki yüzde olarak daha düşük olmakla birlikte hacim olarak oldukça yüksektir (-22 milyon) 
(UNWTO, 2020b). 

Covid-19 salgını Türkiye’de de turizm faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
verilerine göre 2019 yılında Türkiye’yi toplam 51,7 milyon kişi ziyaret etmiş ve bu sayı bir önceki yıla göre 
%12,1’lik bir artış göstermiştir. Aynı dönemde turizm geliri ise %16,9’luk artışla 34,5 milyar dolara ulaşmıştır. 
Türkiye’de 2020 yılının ilk iki ayında ziyaretçi sayıları, önceki yılın aynı dönemlerine göre Ocak ayında  
(%16.11) ve Şubat ayında (%3.78)  artış göstermiştir. Bu eğilim 2020 sezonunun geçmiş yıllara göre daha yoğun 
geçeceği şeklinde beklenti oluşturmuştur (Atay 2020: 168-169). Ancak salgının Mart ayı itibariyle Türkiye’de 
de görülmesiyle birlikte seyahat kısıtlamaları getirilmiştir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2020 Ocak-
Mart ayı verilerine göre ilk üç ayda Türkiye’yi 5.452,000 kişi ziyaret etmiştir. Ziyaretçi sayısı bir önceki yılın 
aynı dönemine göre %-20,52 oranında düşüş göstermiştir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 Ocak-Mart 
Turizm İstatistikleri) . Salgından etkilenen işletmelerden biri de turizm sektörü içerisinde önemli yer tutan 
yiyecek-içecek işletmeleridir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2020 Ocak-Mart ayı verileri de bunu 
doğrular niteliktedir. 2020 Ocak-Mart ayı içerisindeki turizm gelirlerinin büyük kısmının yeme-içmeden elde 
edildiği görülmektedir (%23,5). Bu işletmelerde yemeğin hazırlanmasından servisine kadar besine elle temas 
söz konusu olduğu için hijyen önemli yer tutmaktadır. Salgının Türkiye’de görülmesi ve yayılmaya 
başlamasından itibaren yiyecek-içecek işletmelerinin büyük kısmı (paket servis hizmeti sunanlar hariç) 
kapatılmıştır. Bu durum özellikle turistik bölgelerdeki, müşterilerinin çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu 
ve paket servis hizmeti sunmayan işletmeleri olumsuz etkilemiştir. 2020 yılının Ocak-Mart ayı verilerine 
bakıldığında yabancıların en çok geceleme yaptığı illerin sırasıyla İstanbul (3,9 milyon), Antalya (3,5 milyon), 
Nevşehir (192,6 bin), Bursa (155,7 bin) ve Ankara (147,9 bin) illeri olduğu görülmektedir (T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 2020 Ocak-Mart Turizm İstatistikleri). İstatistiklerden elde verilen veriler doğrultusunda, 
2020 Ocak-Mart tarihleri arasında turizm gelirlerinde en yüksek paya sahip olan harcama kaleminin yiyecek-
içecek olması ve yabancı turistlerin en çok geceleme yaptığı illerden birinin Nevşehir olmasından dolayı bu 
çalışmada da Nevşehir ilinde bulunan turistik restoranların Covid-19 salgınından nasıl etkilendikleri 
incelenmiştir. 

2.1. İlgili Çalışmalar 

Yerli ve yabancı literatürde Covid-19 salgınının turizm sektörü üzerindeki etkilerini inceleyen çeşitli 
çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalardan biri de Alaeddinoğlu ve Rol (2020) tarafından yapılmıştır. Bu 
çalışmada Covid-19 salgını ve turizm üzerindeki etkileri incelenmiş ve salgının etkilerinin uzun dönemli 
olacağı, turizmin yeniden yapılandırılması gerektiği belirtilmiştir. Akbaba (2020: 225) tarafından yapılan 
çalışmada, Covid-19 salgını kapsamında turist yorgunluğunun turistlerin satın alma, tavsiye etme ve daha 
fazla ödeme niyetleri üzerindeki etkisi incelenmiştir.  Çalışma sonucunda, turistlerin yorgunluk ve buna bağlı 
olarak satın alma niyeti, tavsiye etme niyeti, daha fazla ödeme niyeti düzeylerinin düşük seviyede olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada, turistlerin turistik faaliyetlere katılma konusunda yüksek düzeyde 
motivasyonel yorgunluk hissettikleri saptanmıştır. Aydın ve Doğan (2020) tarafından yapılan çalışmada ise, 
Covid-19 salgınının turistik tüketici davranışları ve Türkiye turizmi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu 
çalışmada, salgının tüketici davranışlarında değişikliklere neden olacağı ve turistik tüketicilerin kalabalık 
gruplardan uzak durma hassasiyetinden dolayı alternatif turizm türlerine yönelim gibi yeni alışkanlıklar 
kazanacağı öngörülmüştür.  

Türker (2020) Covid-19 salgınının turizm sektörünü nasıl etkileyeceğini turizm akademisyenleri 
perspektifinden incelemiştir. Katılımcılar, salgının dünyada seyahat ve turizm talebini düşüreceğini, salgın 
sonrası bireysel turizme yönelik talepte bir artış olacağını, turistlerin turizm işletmelerinden daha çok hijyen 
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ve güven gibi yeni beklentilerinin olacağını belirtmiştir. Ayrıca katılımcılar, turizm sektöründe gelir elde 
edemeyen çalışanların başka sektöre yönelmeleriyle birlikte turizm sektöründe yetişmiş personel kaybı 
yaşanabileceğini belirtmişlerdir. Kiper vd. (2020) tarafından yapılan benzer bir başka çalışmada da, Covid-19 
salgınıyla oluşan krizlerin turizm faaliyetleri üzerindeki etkileri turizm akademisyenleri tarafından 
değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda,  turizm akademisyenlerinin turizm endüstrisinin salgın dolayısı ile 
ciddi kayıplar yaşayabileceğine dair endişeleri bulunduğu tespit edilmiştir. Salgın sonrası bu kayıpların 
giderilmesi ve turizm faaliyetlerinin normale dönmesi için hijyen ve temizlik ile ilgili önlemlerin kalıcı hale 
getirilmesi, medikal tedbirlerin tekrar gözden geçirilmesi ve devlet desteğinin sağlanması gibi ciddi 
iyileştirme ve önleme adımlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. İbiş (2020) ise yaptığı çalışmada, Covid-19 
salgınının seyahat acentaları üzerine etkisini incelemiştir. Çalışma sonucunda,  seyahat acentalarının Covid-
19 salgınından büyük ölçüde etkilendikleri, bu süreçte gelir kaybı yaşadıkları ve daha fazla desteğe ihtiyaç 
duydukları saptanmıştır.  

Şen (2020), Covid-19 salgınının Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren yemek firmaları üzerindeki etkisini 
incelemiştir. Araştırmaya katılan yetkililerinden elde edilen veriler sonucunda, firmaların tamamının salgın 
dolayısıyla hizmetlerinde sağlığı koruyucu tedbirler aldıkları tespit edilmiştir. Zengin, Topçuoğlu ve Kayğın 
(2020) tarafından yapılan çalışmada, Covid-19 salgınının Kars ilinde bulunan aşçıların çalışma hayatı 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda, aşçıların hijyen konusunda sistemli bir eğitime sahip 
olmadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca dezenfektan, eldiven ve maske temini konusunda kısmi sıkıntıların 
yaşandığı, bazı aşçıların işine son verildiği, çalışanların maaşlarında azalmaların olduğu, iş yerlerinin 
gelirlerinde %70 ile %90 arasında azalmanın olduğu belirtilmiştir. 

Konuyla ilgili yabancı literatürde yer alan çalışmalar da bulunmaktadır. Li, Nguyen ve Coca-Stefaniak (2020) 
tarafından Koronavirüsün salgın sonrası planlanan seyahat davranışlarına etkisi incelenmiş ve çalışma 
sonucunda insanların toplu taşıma araçları yerine özel araçlarıyla kısa süreli seyahat etmeyi tercih ettikleri 
saptanmıştır. Mckibbin ve Fernando (2020), “The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19:Seven 
Scenarios.” başlıklı çalışmasında Covid-19’un yedi görüşü içeren küresel makroekonomik etkilerini ortaya 
koymuşlardır. Wilson ve Chen (2020), “Travellers Give Wings To Novel Coronavirus (2019-nCoV).” başlıklı 
çalışmada Çin’in Vuhan kentinden diğer ülkelere yapılan seyahatlerle virüsün yayılma hızı ile ilgili yapılan 
seyahatlerin etkisini açıklamışlardır. Bakar ve Rosbi (2020) Covid-19 salgınının turizme etkilerini incelemiş ve 
araştırma sonucunda COVID-19'un halk arasında panik yarattığı ve turizm endüstrisindeki talebin düşmesine 
neden olduğu belirtilmiştir. Menegaki (2020) çalışmasında, uluslararası seyahat kısıtlamalarının, ulusal 
hükümet önlemlerinin, medyada yer alan haberlerin, turistleri otellerden, restoranlardan, havayollarından ve 
seyahat acentelerinden uzak tutan bir korku atmosferi yarattığını dile getirmiştir. Ayrıca çalışmada kalabalık 
yerleri ziyaret etme korkusunun bir süre daha devam edeceği ve turizmin ulusal gelirlerinde önemli bir 
katkıda bulunduğu ülkelerde gerçekleşen iptallerin, iş iflasında ve işsizlik oranlarında bir artışa sebep olacağı 
öngörülmektedir.  

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmada araştırma yöntemlerinden nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma “algıların ve 
olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konulmasına yönelik nitel bir sürecin 
izlendiği araştırma” olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek 2016: 68). Araştırmada, farkında olunan 
fakat derinlemesine bilgi sahibi olunmayan nitel çalışma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır 
(Gürbüz ve Şahin, 2014: 379).  

Nazneen, Hong ve Ud Din’in (2020) Covid-19'un turistlerde endişe yarattığı, ayrıca turistlerin seyahat 
kararlarını, hijyen ve güvenlik algılarını önemli ölçüde etkilediği belirtilmiştir. Turistlerin satın alma 
davranışları bu süreçte turizm gelirlerinde önemli rol alan turistik restoranlara da maddi açıdan zarar 
vermiştir. Dolayısıyla araştırmanın turistik restoranların bu süreçteki durumlarını aydınlatması açısından 
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca araştırma uygulayıcıların stratejilerini belirlemeleri ve 
yöneticilerin iş akışlarını planlamaları açısından da önemli katkı sağlamaktadır. 
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Araştırmanın amacı, Nevşehir ilindeki turistik restoranların Covid-19 salgınından nasıl etkilendiklerini 
belirlemektir. Turistik restoranların Covid-19 salgınından nasıl etkilendiği sorusu araştırmanın ana 
problemini oluşturmaktadır. Araştırma soruları aşağıda yer almaktadır. 

• İşletmeci olarak Covid-19 salgınından nasıl etkilendiniz ve bu süreçte neler yaşadınız? 
• Sizce Covid-19 salgını sonrası restoranlara ne gibi yaptırımlar uygulanır? 
• İşletmeci olarak restoranlar açısından Covid-19 salgını hakkında önerileriniz nelerdir? 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Nevşehir ilinde bulunan turistik restoran işletmecileri oluşturmaktadır. Nevşehir ili ve 
ilçelerinde turistik hizmet sunan yaklaşık 50 restoran bulunmaktadır (Nevşehir İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, 2020). Araştırmada görüşmeye gönüllü olarak katılmayı kabul eden Göreme, Uçhisar ve Avanos 
illerinde yer alan birinci sınıf turizm işletme belgeli ve belediye belgeli 16 restoran işletmesi ile görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada derinlemesine bilgi toplamak için nitel araştırmada kullanılan amaçlı 
örnekleme türlerinden maximum çeşitlilik örneklemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Nevşehir 
ilinde faaliyet gösteren turistik restoran işletmecileri oluşturmaktadır.  

Tablo 1. Çalışma Grubu 

 F % 
CİNSİYET Kadın  2 12,5 

Erkek 14 87,5 
YER Göreme 6 37,5 

Uçhisar 5 31,2 
Avanos 5 31,2 

İŞLETME SÜRESİ 1-5 yıl 3 18,7 
5-10 yıl 3 18,7 
10 yıl ve üzeri 10 62,5 

Araştırmada maximum çeşitliliği sağlamak için Nevşehir ilinin farklı ilçelerinde hizmet veren restoran 
işletmecileriyle görüşme sağlanmıştır. 

3.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Araştırmaya başlamadan önce Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başkanlığı 05.06.2020 tarih ve 11 sayılı Etik Kurul Kararı alınmıştır. 
Araştırmada derinlemesine bilgi edinmek ve olayları olduğu gibi yansıtmak için nitel araştırma 
yöntemlerinde kullanılan veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu yarı 
yapılandırılmış açık uçlu sorularla oluşturulmuştur. Görüşme soruları için ilgili araştırmaların alan yazın 
taraması yapılmıştır. Yapılan literatür taraması sonucunda turizm alanında uzman üç akademisyen ile birlikte 
sorular oluşturulmuş daha sonra üç turistik restoran işletmecisi ile sorular konusunda görüşme sağlanmıştır. 
Görüşme sonucunda soruların tamamında değişiklikler yapılmış ve nihai sonuca ulaşılmıştır. Fakat görüşme 
Covid-19 salgını sebebiyle yüz yüze gerçekleştirilememiştir. Dolayısıyla restoran sahipleri telefonla aranarak 
soruların cevapları alınmıştır. Araştırma bizzat araştırmacılar tarafından 10-16 Haziran tarihleri arasında 
yürütülmüştür. Ayrıca görüşmeyi kabul eden katılımcıların daha rahat cevap vermeleri ve endişe etmemeleri 
için katılımcılarla ilgili hiçbir kişisel veri elde edilmemiş ve veriler bilgisayar ortamında kaydedilerek 
alınmıştır. Araştırmada katılımcılara R1, R2, R3,…R16  kodları verilmiş ve araştırmanın tamamında bu 
kodlarla yorumlama yapılmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Bu araştırmada verilerin analiz ve yorumlanmasında verilerin gerçeği yansıtması için doğrudan alıntılar 
yapılarak araştırmanın geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmaya konu olan Nevşehir ili araştırmacıların 
daha önce ikamet ettiği, turizm sektöründe çalıştığı ve hala ilişki içerisinde olduğu bir ildir. Araştırmacıların 
elde ettiği deneyim ve gözlemler araştırmaya katkı sağlamıştır. Elde edilen verilerin gerçeği yakından temsil 
etmesi sonuçların geçerliliğini arttırmaktadır. Bu hususlar araştırmanın geçerliliğini ve güvenirliliğini arttıran 
hususlardır. Ayrıca elde edilen verilerin görüşme, gözlem ve deneyimlerin de katkısıyla veri çeşitlenmesi 
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sağlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırmada kullanılan “içerik ve betimsel analiz” yöntemleri 
uygulanmıştır. Bu doğrultuda içerik analizi dört aşamadan oluşmaktadır. 1. Verilerin kodlanması, 2. 
Kodlanan verilerin temalarının belirlenmesi, 3. Kodların ve temaların düzenlenmesi, 4. Bulguların 
tanımlanması ve yorumlanması (Yıldırım ve Şimşek 2016: 238-248). Analiz sırasında veriler kodlanmış, 
kodlanan veriler benzerliklerine göre gruplandırılmış ve bulguların tanımlanmasına ve yorumlanmasına 
geçilmiştir. Ayrıca elde edilen verileri “çarpıcı şekilde yansıtmak amacıyla sık sık doğrudan alıntıların 
kullanıldığı ve elde edilen sonuçların neden sonuç ilişkisi çerçevesinde yorumlandığı” betimsel analiz tekniği 
kullanılmıştır (Gürbüz ve Şahin 2014: 399-400). 

4. BULGULAR 

Görüşmelerden elde edilen verilerle yapılan analizlerde, restoran işletmecilerinin Covid-19 salgınından nasıl 
etkilendikleri ve bu süreçte neler yaşadıklarına ilişkin verilere göre restoran sahipleri ortak sorunlarını; 
ekonomik sorunlar, işgörenlerin maaşları, devam etmekte olan ödemeler, sabit giderler, kiralar ve aile içinde 
yaşanan huzursuzluklar olarak belirtilmiştir.  

Araştırmaya katılan restoran işletmecileri Covid-19 salgınından maddi ve manevi anlamda etkilendiklerini 
belirtmiştir. Kira ödemelerini daha önceden gerçekleştiren restoran işletmecileri bu süreçte gelecek senenin 
kirasını çıkaramamaktan endişe etmektedir. Ayrıca restoran işletmecilerinin yaşadıkları bu ekonomik 
sıkıntılar aile içinde de huzursuzluğa yol açmıştır.  

Tablo 2. Restoran Sahiplerinin Covid-19 Salgınından Nasıl Etkilendikleri ve Bu Süreçte Neler Yaşadıkları 

 Covid-19 salgını sürecinden nasıl etkilendiğiniz ve neler yaşadınız?  F % 

1 Ekonomik Sorunlar (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16) 16 100 

2 İşgörenlerin Maaşları (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16) 16 100 

3 Ödemeler (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16) 16 100 

4 Diğer Sabit Giderler (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16) 16 100 

5 Kiralar (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16) 16 100 

6 Aile İçinde Huzursuzluk (R3,R5,R8,R9,R10,R16) 6 37,5 

R1 Öncelikle biz bu salgından ilk kez Ocak aylarında etkilenmeye başladık. Yani süreç bizim için Mart’ta başlamadı. 
Ocak ayında Nevşehir’de turist sayısında bir anda %70’lere kadar azalma oldu. Büyük sıkıntılar yaşadık fakat iç turizm 
devam ettiği için Türk müşterilerle o açığı kapatmaya çalıştık. Çünkü restoranımızda grup halinde gelen müşterilere öğle 
ve akşam yemekleri sunulduğu için bir nevi toptan satış yaparız. Fakat müşteri sayısı okul tatilleri de bitince Şubat 
ayında iyice azalmaya başladı. Mart ayında da restoranımızı tamamen kapattık. Çalışanlarımızın maaşlarını 
veremiyoruz. Ayrıca gelirimiz gittiği için daha önceki kredi ödemelerimizi ödemekte de sıkıntı yaşıyoruz. R4 Maddi 
anlamda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Nevşehir’de Ocak ayında ilk maddi sorunlarımız başladı. Fakat o süreçte Türk 
müşteriler ile açığı kapattık. Mart ayından sonra tamamen her şey durdu. Kiralarımızı karşılayamıyor, ödemelerimizi 
yapamıyoruz.  R7 Bizim restoranımız Nevşehir’in en gözde turistik yerlerinden birinde olduğu ve restoranımızda canlı 
müzik yapıldığı için Mart’a kadar sorun yaşamadık. Mart ayında restoranlar kapanınca ekonomik sıkıntılarımız başladı. 
İşçilerimizin sigortasını ise devlet ödüyor. R13 Ben restoranı 1 yıl önce kiralamıştım. Daha kar elde edemeden salgın 
sorunu ortaya çıktı. İşletme olarak çok zor durumdayız ve işçilerin maaşını veremiyoruz.. Ayrıca restoran sahiplerinin 
bir kısmı salgın sebebiyle yaşadıkları ekonomik sıkıntıların aile içinde de sorun olduğunu belirtmişlerdir. R8 
Çok fazla gelir kaybımız var. Fakat yıllardır bu sektörde olduğumuz için biraz daha temkinli olduğumuzu söyleyebilirim. 
Fakat yine de kazanç sıkıntısı oluşuyor ve bu insanlarda stres yaratıyor. Bizde aile içinde sıkıntı yaşıyoruz. R16 
Çalışanların maaşını ödeyemiyoruz. Büyük gelir kaybımız var. Fakat restoran kirasını vermeye devam ediyoruz. Yani 
gelir yok fakat gider çok. Aile düzenimiz de bozuldu. Bu süreçte hem maddi hem manevi kayıp yaşıyoruz.  
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Tablo 3. Restoran Sahiplerinin Covid-19 Salgını Sonrası Restoranlara Ne Gibi Yaptırımlar Gelir Sorusuna 
Yanıtları 

 Covid-19 salgını sonrası restoranlara ne gibi yaptırımlar gelir? F % 

1 Hijyen ve Güven (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16) 16 100 

2 Sosyal Mesafe (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16) 16 100 

3 Oturma Düzeni, Havalandırma Sistemi (R1,R3,R4,R5,R6,R8,R9,R10,R11,R13,R14,R15,R16) 13 81,2 

4 Tek kullanımlık Ürünler  (R2,R3,R4,R5,R7,R8,R11,R12,R14,R15,R16) 11 68,7 

5 Çalışanlara Gelen Yaptırımlar (R1,R3,R4,R5,R6,R8,R9,R11,R13,R14,R16) 11 68,7 

“Covid-19 salgını sonrasında restoranlara ne gibi yaptırımlar gelir?” sorusuna araştırmaya katılan restoran 
işletmecileri hijyen, güven, sosyal mesafe, oturma düzeni, havalandırma sistemi, tek kullanımlık ürünler, 
çalışanlara gelen yaptırımlar şeklinde cevap vermiştir.  Covid 19 sonrasında restoran işletmecileri genel olarak 
hijyenle ve kapalı alanlarda kullanılan havalandırma sistemi ile ilgili yaptırımların geleceğini düşünmektedir. 

R3 Salgın sonrası en dikkat edilecek hususlardan bir tanesi hijyen olacaktır. Hijyen ortamını sağlayan restoranlar bu 
güveni yaratarak müşteri kazanabilirler. Ayrıca oturma düzeni daha fazla tek kullanımlık ürünler, çalışanlarla temasın 
en aza indirilmesi gibi yaptırımlar olabilir. R5 Havalandırma sistemi en önemli konulardan bir tanesidir. Çünkü 
okuduğumuz kaynaklarda en çok tekrarlanan husus bu oluyor. Tek kullanımlık ürünler, girişlerde temassız ateş ölçerler, 
çalışanların kılık kıyafeti gibi uygulamalarda farklılıklar olabilir. R8 Sosyal mesafe ve oturma düzeni konularında yeni 
düzenlemeler gelebilir. R11 Daha az çalışan, temasın en aza indirilmesi, ekstra hijyen kuralları veya işletmelere ve 
işgörenlere mecburi sertifikalar getirilebilir. R15 Hijyen ve Güven sağlanması için yeni uygulamalar getirilecektir. 
Havalandırma sisteminde farklı uygulamalar, sosyal mesafenin sağlanması, oturma düzeninde değişiklikler, daha az 
müşteri kabul etme gibi uygulamalar getirileceğini düşünüyorum. 

Tablo 4. Restoran İşletmecilerinin Covid-19 Salgını Hakkında Önerileri 

 Covid-19 salgını öneriler  F % 

1 Devlet Desteği (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16) 16 100 

2 Turizme Güvenin Arttırılması  
(R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16) 

16 100 

3 Hijyen (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16) 16 100 

4  Sabit giderlerin alınmaması (R1,R2,R4,R6,R7,R9,R10,R11,R12,R16) 10 62,5 

5 Kiraların Alınmaması (R2,R3,R6,R7,R9,R10,R12,R14,R16) 9 56,2 

Restoran işletmecileri restoranlar açısından; devlet desteği, güven, hijyen, sabit giderlerin alınmaması ve 
kiraların alınmaması olarak Covid-19 salgını hakkındaki önerilerini belirtmişlerdir. Restoran işletmecileri 
restoranların Covid 19 sürecinden daha az etkilenmesi açısından restoranlara maddi destek sağlanması 
gerektiğini düşünmektedir. Devletin restoranlara sağlayacağı kredi ve destek paketlerinin restoranların 
faaliyetlerini sürdürmeleri için önemli olduğunu belirtmişlerdir. Covid-19 sürecinde uygulanan hijyen 
standartlarının restoranlar için fazladan bir maliyet oluşturduğunu ve bunun için destek sağlanması 
gerektiğini vurgulamışlardır. 

R2 Restoranların Covid-19’dan etkilenme oranını azaltmak için devlet desteği sağlanabilir. Kiralarımızı hala ödüyoruz. 
Bunların alınmaması veya belli bir miktar alınması gerekir. Hijyen standartlarına uyum sağlanması için gerekli destek 
sağlanabilir. .Çünkü restoranlar açıldıktan sonra bir süre tüm işletmeler kurallara uyacaktır. Denetlemelerin azalmasıyla 
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birlikte herkesin eski düzene geri döneceğini düşünüyorum. Çünkü standartların uygulanması hem zordur hem de maddi 
sonuçları vardır. İşletmelerde bir şeklide ayakta kalabilmek için bu kuralları hiçe sayabilir. R6 Restoranlara bazı 
yaptırımlar gelecektir. Ancak bu yaptırımlar işletmeler için aynı zamanda gider anlamına gelmektedir. Bu durumdan 
restoranlar tek başına çıkamaz, devlet desteği veya diğer giderlerin azaltılması gerekir. Yoksa bu durumda bizim bu 
krizden çıkmamız çok zor. Göreme’de kira vermeyen restoranlarda var. Onların bu süreci bize göre daha rahat 
atlattıklarını düşünüyorum.  Ama bizim atlatmamız çok zor. Örneğin hala elektrik, su giderlerimiz var ve bunları 
ödemeye devam ediyoruz. İşçilerin sigortası konusunda devlet destek sağlıyor ama diğer sabit giderlerimiz bizi zora 
sokuyor. R9 Bu süreçte ziyaretçilerin turizme sektörüne yönelik güven duygularının arttırılması gerekir. Bu da 
hijyen standartlarının arttırılması, talebi artıracak teşvik edici tanıtımların ve vergi indirimlerinin yapılması bu süreci 
atlatırken turistik talebe ivme kazandıracaktır. R12 Bu süreç bizim için bir ders niteliğinde olduğunu düşünüyorum. 
Önemli olan bizim bu süreçten neler çıkardığımızdır. Bunların hepsini bir liste yapmalı ve hayatın bir anda durabileceğini 
unutmamalıyız. Daha atık ayrıştırmasını yapamayan restoranlar var. Dolayısıyla ilk önce müşterilerde güven sağlamak 
istiyorsak hijyeni en başa almamız gerekir. Müşteri bize gönlü rahat bir şekilde gelmelidir. Müşteri geldikten sonra işler 
kolaylaşıyor. Diğer sorunlara bir şekilde çare bulunulacaktır. 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Covid-19 salgınının ekonomik açıdan en çok etkilediği sektörlerin başında hizmet, sanayi, inşaat ve tarım 
sektörleri gelmektedir. Covid-19 salgını nedenli ekonomik yavaşlama turizm sektörüne de ciddi hasar 
vermiştir (Demir 2020: 7). Dolayısıyla bu araştırmada Türkiye’nin turistik destinasyonlarından biri olan 
Nevşehir ilindeki turistik restoranların Covid-19 sürecinden nasıl etkilendikleri ve bu süreçte neler yaşadıkları 
ana problemine cevap aranmıştır. Araştırma sonucunda araştırma sorularından biri olan restoran 
işletmecilerinin Covid-19 salgınından nasıl etkilendikleri ve bu süreçte neler yaşadıklarına ilişkin; ekonomik 
sorunlar, işgörenlerin maaşları, devam etmekte olan ödemeler, sabit giderler, kiralar ve aile içinde yaşanan 
huzursuzluklar olarak altı durum tespit edilmiştir.  

Araştırmada salgının etkilerinin Nevşehir’de Ocak ayında başladığını fakat işletmecilerin bir süre iç turizm 
ile açığı kapatmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Restoran sahipleri ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını ve 
maddi-manevi anlamda büyük kayıplarının olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan restoranlar turistik 
restoranlar oldukları için bu süreçte hiçbiri paket servisi yapamamıştır. Dolayısıyla bu süreçte restoranlar 
kapalı durumdadır. Bazı restoran sahipleri restoran kirasını yıllık ödediklerini ve zamanı gelince kirayı 
ödeyemeyeceklerini, hatta sektörden çekilebileceklerini öngörmektedir. Ayrıca ödemeler, kiralar ve 
işgörenlerin maaşlarının yanı sıra yaşanan maddi kayıplar aile içinde de problem olmaya başlamıştır. Covid-
19 salgını restoran sahiplerini sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da yıpratmıştır. Araştırma sonucu 
literatürde yapılan diğer çalışmalar ile karşılaştırıldığında benzer sonuçlar elde edildiği tespit edilmiştir. 
Morris ve Karmin (2020) turistik yerlerin terkedilmesi sebebiyle yolculukların iptali otel ve lokantaların 
%90’dan fazla faaliyetlerinin azalmasına yol açtığını belirtmiştir.  Okat, Bahçeci ve Ocak (2020) yiyecek içecek 
işletmeleri üzerine yaptıkları çalışmada, işletmelerin en büyük kaygılarının sürdürülebilirliklerini sağlamak 
olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  Alaeddinoğlu ve Rol (2020) çalışmalarında, küresel çaptaki salgınlardan en 
büyük hasarı çoğunlukla küçük ölçekli işletmelerin aldığı ve bu bağlamda Türkiye turizminin var olan 
salgından çıkmasının oldukça zor ve sıkıntılı bir süreci işaret ettiğini belirtmiştir. Bir diğer çalışmada 
Menegaki (2000) Covid-19 pandemisi turistik tüketici davranışını etkileyeceği için uluslararası turizm 
gelirlerinde azalma yaşanacağını belirtmiştir.  

“Covid-19 salgını sonrasında restoranlara ne gibi yaptırımlar gelir?” sorusuna ise araştırmaya katılan restoran 
sahipleri hijyen-güven, sosyal mesafe, oturma düzeni, havalandırma sistemi, tek kullanımlık ürünler, çalışanlara gelen 
yaptırımlar şeklinde cevap vermiştir. 

Covid-19 sonrası restoran işletmecileri müşterilerde işletmeye yönelik güven duygusunu oluşturabilmek için 
hijyen konusunu ön planda tutmaları gerektiğini savunmuştur. Öte yandan sosyal mesafe sağlanması içinde 
oturma düzeninde farklılıklar olması gerektiğini belirtmiştir. En dikkat çekici unsurlardan bir tanesi ise 
havalandırma sistemi cevabıdır. Çünkü restoranların birçoğu kapalı alana sahiptir ve bu durumda işletmeciler 
kendilerine nasıl bir yaptırım geleceği ve bu yaptırımların maddi anlamda kendilerini nasıl etkileyeceği 
konusunda endişe duymaktadır.   Aynı zamanda araştırmaya katılan işletmeciler tek kullanımlık ürünlerin,  
dezenfektan ürünlerinin, çalışanlara gelebilecek yaptırımların, sosyal mesafeden dolayı daha az müşteri kabul 
etmenin kendileri için maddi kayıp olduğunu düşünmektedir.  



S. Etyemez – E. Kemer 13/1 (2021) 493-503 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 501 

Benzer şekilde Kıvılcım (2020) yaptığı çalışmada Covid-19 salgınının turizm sektörüne muhtemel etkilerini 
incelemiş ve yapılan bu çalışmada salgından dolayı dünyanın birçok yerinde robot çağının başlayacağı, 
temassız işlemlerin yapılacağını belirtmiştir. Ayrıca çalışmada, sosyal mesafenin, hijyen ve sanitasyonun 
öncelikli tercih olacağı, sterilize mutfaklar, dezenfekte edilen ulaşım araçları ve otel odaları, maske ve eldiven 
talebinde artış, bellboy hizmetlerinde yeni teknolojik sistemler, oda kapı kartlarında temassız kullanımlar gibi 
yeniliklerin yaşanacağı öngörülmektedir. Kalabalık turların yerini yeni turizm konseptlerinin alacağı ve daha 
izole ekolojik turizm çeşitlerinin ön plana çıkacağı diğer öngörüler arasındadır. 

Restoran işletmecileri Covid-19 salgını ile ilgili çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Bu öneriler;  devlet desteği 
sağlanması, turizm sektörüne yönelik güven duygusunu artıracak tanıtımların yapılması, hijyen kontrolünün 
artırılması, sabit giderlerin alınmaması, kiraların alınmaması şeklindedir.  

Assaf ve Scuderi (2020) yaptıkları çalışmada, azalan talebin sektörü küçülterek fiyatları artıracağını, 
pandemiyi takip eden ilk yıl iç turizmin daha erken toparlanacağının beklendiği, ancak bu sürecin yine de 
sektör için zorlu geçeceğini belirtmiştir. Artan temizlik maliyetlerinin kapasite azaltma düzenlemeleri ile 
birlikte endüstrinin karlılığını önemli ölçüde etkileyebileceği ve fiyatları daha da artırabileceği 
düşünülmektedir. Kısa vadede esnek fiyatların, şartların ve koşulların finansal riskleri azaltabileceği, ayrıca 
fiyat dışı stratejilerin müşterilerin ürün algısını değiştirmeye yardımcı olabileceği öngörülmektedir. Bahar ve 
İlal (2020) Koronavirüsün (Covid-19) turizm sektörü üzerindeki ekonomik etkilerini incelemiş ve salgının yol 
açacağı talep şoklarının turizm sektöründe istihdam ve gelir kayıplarına yol açmasının kaçınılmaz olduğu 
belirtilmiştir. Hükümetler ve turizm endüstrisi paydaşlarının eskisinden daha fazla krizlerin seyahat ve 
turizm üzerindeki maliyet, risk ve etkilerini göz önünde bulundurmaları gerektiği belirtilmiştir.   

Araştırmanın Teorik Katkıları 

Literatürde Covid-19 salgınının turistik restoran işletmelerine etkisine yönelik çalışmaya rastlanmamıştır. 
Dolayısıyla araştırma, turistik restoran işletmelerinin Covid- 19 salgınından nasıl etkilendiğinin ve bu süreçte 
yaşanana maddi ve manevi kayıplarının belirlenmesi açısından önem teşkil etmekte ve çalışma ile ilgili 
literatüre katkı sağlanması öngörülmektedir. Araştırmanın teorik açıdan katkılarından biri de nitel araştırma 
yoluyla ortaya koyulan sonuçlardır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen nitel araştırma sonucunda turistik restoran 
işletmelerinin maddi kayıplarının yüksek olduğu ve aynı zamanda manevi olarak aile hayatlarında da sorun 
yaşadıkları tespit edilmiştir. Yapılan araştırmaların araştırma sonuçlarıyla doğru orantılı olduğu 
görülmektedir (Assaf ve Scuderi, 2020; İlal, 2020; Morris ve Karmin, 2020; Kıvılcım, 2020). Dolayısıyla 
araştırma sonuçları literatürde var olan temel düşünceyi destekler niteliktedir. 

Araştırmanın Pratik Katkıları 

Bu araştırma, turistik restoran işletmelerinin Covid-19 sürecinde yaşadıkları problemlerin belirlenmesi 
açısından ve devam eden bu süreçte sektör uygulayıcılarının stratejilerinin belirlemesi açısından uygulamaya 
katkı sağlamaktadır. Yiyecek içecek sektöründe yaşanan bu büyük krizin; düşük faizli uzun vadeli krediler, 
daha önceki borçların yeniden yapılanması veya ertelenmesi gibi destek uygulamalar restoranların ayakta 
kalabilmeleri için devlet tarafından sağlanan desteklerle atlatılabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda,  
restoranlar için yeni eylem planları hazırlanabilir. Restoranların sabit giderleri, kira ve aidatlar ertelenebilir; 
vergi indirimleri uygulanabilir. İşgörenlerin maaşlarının bir kısmı devlet tarafından karşılanabilir. Ayrıca 
daha önce Türkiye’yi tercih etmeyen turistlerin bu süreçte Türkiye’yi tercih etmesini sağlamak için hijyen ve 
güven unsuruyla ilgili tanıtım faaliyetleri yapılabilir. Ayrıca, bu araştırma Nevşehir ilindeki turistik restoran 
işletmelerine uygulanmıştır. Dolayısıyla farklı illerde ve bölgelerde farklı sonuçlar elde edilebilir. Elde edilen 
sonuçların daha sonra yapılacak olan çalışmalara temel olacağı düşünülmektedir. Farklı değişkenler 
kullanarak veya farklı örneklemlerle çalışılarak farklı sonuçlar elde edilebilir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, satış elemanlarının satış müzakere becerilerinin algılanan satış 
performansı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır.  Bu çalışmada analiz becerisi, sentez becerisi, 
iletişim becerisi, gözlem becerisi, ikna becerisi ve problem çözme becerisi algılanan satış 
performansını etkileyen dışsal değişkenler olarak ele alınmıştır.  

Yöntem – Araştırma verileri, İstanbul’da uluslararası bir ev tekstili fuarına katılan satış 
elemanlarından toplanmıştır. Veriler, yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada kolayda 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Toplanan veriler, Smart PLS paket programı kullanılarak yapısal 
eşitlik modellemesi analiziyle değerlendirilmiştir.  

Bulgular – Yapısal eşitlik modellemesi analizi öncesinde ölçek sorularının güvenilirlik ve geçerlilik 
analizleri yapılmıştır. Güvenilirlik ve geçerlilik şartları sağlandıktan sonra araştırma hipotezleri ve 
araştırma modeli yapısal eşitlik modellemesi analiziyle incelenmiştir. Analiz sonucunda satış 
elemanlarının sentez becerisi, iletişim becerisi, ikna becerisi ve problem çözme becerisinin algılanan 
satış performansı üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Özellikle ikna becerisi ve 
iletişim becerisinin algılanan satış performansı üzerindeki etkisi oldukça yüksektir. Ancak analiz 
becerisinin satış elemanlarının algıladıkları satış performansı üzerinde anlamlı bir etkisi 
bulunmamıştır.  

Tartışma – Satış elemanlarının başarısında, satış elemanlarının sahip olduğu becerilerin önemli 
olduğu bilinmektedir. Bu çalışma sonucunda, iletişim ve ikna becerisinin algılanan satış 
performansı üzerindeki etkisinin yüksek çıkması beklenen bir sonuçtur. Ancak literatürden farklı 
olarak bu çalışma sonucunda, analiz becerisinin algılanan satış performansı üzerinde anlamlı etkisi 
bulunmamış, gözlem becerisinin algılanan satış performansı üzerindeki etkisi ise anlamlı ancak 
negatif bulunmuştur. Araştırmanın uluslararası bir fuarda farklı ülkelerden gelen satış elemanları 
üzerinde yapılmış olması bu sonucun ortaya çıkmasına neden olmuş olabilir. Müzakere becerileri 
öğrenilebilen ve geliştirilebilen beceriler olduklarından, işletmeler satış elemanlarının müzakere 
becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamalıdırlar.  
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Purpose – The purpose of this study is to reveal the effects of sales negotiation skills of salespeople 
on perceived sales performance. In this study, analysis skill, synthesis skill, communication skill, 
observation skill, persuasion skill, and problem-solving skill were considered as exogenous 
variables affecting perceived sales performance. 

Design/methodology/approach – The research data were collected from salespeople participating 
in an international home textile fair in Istanbul. The data were collected by face-to-face questionnaire 
method. The convenience sampling method was used in the study. The collected data were 
evaluated by structural equation modeling analysis using the Smart PLS package program. 

Findings – Reliability and validity analyzes of the scale questions were conducted before the 
analysis of structural equation modelling. After the reliability and validity conditions were 
provided, the research hypotheses and research model were examined by structural equation 
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modelling analysis. As a result of the analysis, it was found that the synthesis skills, communication 
skills, persuasion skills and problem-solving skills of salespeople had a positive effect on perceived 
sales performance. Especially, persuasion and communication skills have a high impact on 
perceived sales performance. However, analysis skill did not have a significant effect on perceived 
sales performance of salespeople. 

Discussion – It is known that the skills of salespeople are important for the success of salespeople. 
As a result of this study, it is an expected result that the effect of communication and persuasion 
skills on perceived sales performance is high. However, unlike the literature, as a result of this study, 
the effect of analysis skill on perceived sales performance was not found to be significant, and the 
effect of observation skill on perceived sales performance was found to be significant but negative. 
The fact that the research was conducted on salespeople from different countries at an international 
fair may have led to this result. Since negotiation skills are skills that can be learned and developed, 
businesses should ensure that salespeople receive training to improve their negotiation skills.  

 

1. Giriş 

İnsanlığın oluşmasından bugüne müzakere insan hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanlar, hayvanların 
aksine, her iş yapışında müzakere ederek sonuçlara ulaşmaya çalışırlar. Bu yüzden her insan bir 
müzakerecidir denilebilir. Terim olarak başta uluslararası görüşmeleri akla getirse de aslında müzakere terimi 
hem iş hem de özel hayatları kapsayacak kadar geniştir (Çetin, 2002: 7). Özellikle, işletmeler iç ve dış ilişkilerini 
yürütürken, müzakereden oldukça yararlanmaktadır. İşletme temsilcisi olarak adlandırabileceğimiz satış 
elemanları müşterileri ile devamlı müzakere halindedirler. Rekabetin üst seviyede olduğu günümüzde, 
özellikle B2B satış modelinde, işletmeler satış yaparken her zaman müzakere etmek zorundadırlar (Simintiras 
ve Thomas, 1998: 10). Günümüzde her sektörde işlemeler rekabeti üst seviyede hissetmektedirler. Rekabet 
baskısını akıllıca çözümlerle en aza indirgeyebilmek için satış elemanlarının müzakere becerilerini iyi 
kullanmaya ihtiyaçları vardır. 

İşletmeler arası tedarik ilişkilerinin temelini oluşturan müzakere yalnızca satış alanında karşımıza 
çıkmamaktadır. Hayatın her alanında kendini gösteren müzakere özellikle uluslararası ilişkiler ve hukuk 
alanlarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin, arabuluculuk sisteminin mahkemelerdeki yoğunluğu 
önemli derecede azaltması, bu alanda müzakerenin önemini ortaya koymaktadır. Pazarlama alanıyla ilgili 
olarak gerçekleştirilen en eski çalışmalardan bir tanesi McKersie, vd., (1965) tarafından işçi ve işveren, yönetim 
arasındaki çatışmaları inceleyerek yapılmıştır. Çalışmada müzakere terimi yerine dar kapsamda olan pazarlık 
terimi kullanılmıştır. Devamında müzakere çalışmaları bu çalışmaya atıf yaparak ilerlemiştir.  Freedman ve 
Fraser’in (1966) küçük kabuller tekniği (The foot in the door technique), Forkosch’un (1967) al ya da bırak tekniği 
literatürde yerini almıştır.  

Müzakere becerileri literatüre Faerstein’in (1979) çalışmasıyla girmiştir. Faerstein çalışmasında müzakere 
becerileriyle birlikte davranışları, süreçleri ve müzakere çıktılarını ele almıştır. Alıcı ve satıcı müzakerelerini 
medya satın alması çerçevesinde inceleyen Neslin ve Greenhalgh (1983) ise çalışmalarını çatışma çözümleme 
konusu üzerine yoğunlaştırmıştır. Graham (1985) çalışmasında Amerikan ve Japon iş insanları üzerinde 
yaptığı çalışmasıyla kültürlerarası pazarlama müzakerelerini ele almıştır.  Graham vd. (1988) ise 
çalışmalarında Amerika, Çin, Japon ve G. Kore gibi dört farklı kültürden katılımcılarla alıcı ve satıcı 
müzakerelerinin belirleyici faktörlerini araştırmıştır.  Satış müzakereleri alanının temel çalışmalardan olan 
Fisher ve Ury’nin (1992) “Getting to Yes” kitabı satış müzakerecilerine çözümcül öneriler sunmaktadır. Mintu-
Wimsatt ve Gassenheimer (2000) ise çalışmalarında alıcı ve satıcı görüşmelerinde kültürün etkisini incleyerek 
literatüre katkı sağlamıştır. Galinsky ve Mussweiler (2001) çalışmalarında müzakerelerde İngilizce literatürde 
“anchoring” olarak kullanılan, “çapa atma” terimini literatüre kazandırmışlardır. Rentz ve arkadaşları (2002) 
ise müzakere etmeyi satış becerileri içerisinde değerlendirmişler ve satış elemanlarının müzakere etme 
yeteneğine sahip olması gerektiğini ortaya koymuşlardır. Ashcroft (2004) ise çalışmasında ticari müzakere 
becerilerini alıcı satıcı bağlamında incelemiş, ticari müzakerelerin sonuçlarını planlamanın ve analiz etmenin 
satışta başarı sağlayacağını belirtmiştir. Beenen ve Barbuto (2014) ise çalışmalarında müzakere becerilerini 
öğrenmenin yöneticilerin gelişimlerine fayda sağlayacağını belirtmiştir. Görüldüğü gibi zaman içerisinde 
müzakerecilerin müzakere taktiklerini kullanımında ve müzakere stillerinde değişiklikler olmuştur. 
Müzakerelerde al ya da bırak gibi keskin taktiklerden, uzlaşmacı taktiklere doğru değişime gidildiği 
görülmektedir. Bunun nedeni ise rekabetçi ortamın artmasıyla Blake ve Mouton’un ikili ilgi modelinde de 
belirtildiği gibi çıktının öneminden ziyade ilişkinin önemi ön plana çıkmasıdır (Sığrı, 2018: 103). 
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Bu çalışmanın amacı satış elemanlarının müzakere becerilerinin satış elemanları tarafından algılanan satış 
performansına etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmada ilk olarak ilgili literatür ele alınarak araştırma 
hipotezleri ve araştırma modeli oluşturulmuştur. Devamında araştırma yöntemi açıklanmış ve araştırma 
verilerinin analizi sonucu elde edilen bulgular sunulmuştur. Çalışmanın sonuç ve tartışma bölümünde ise 
araştırma bulguları ilgili literatür ile karşılaştırılarak hem teorik hem pratik açıdan değerlendirilmiş ve 
gelecekteki araştırmacılar ile işletme yöneticilerine öneriler sunulmuştur.  

2. Literatür Taraması ve Araştırma Hipotezleri  

Bu çalışmada ele alınan satış elemanlarının müzakere becerileri ilgili literatür incelemesi sonucunda ortaya 
konmuştur. Aşağıda ele alınan bu beceriler; analiz becerisi, sentez becerisi, iletişim becerisi, gözlem becerisi, 
ikna becerisi ve problem çözme becerisi olarak belirlenmiştir.  

Müzakere becerileri genellikle hem satış elemanları hem de işletme başarısı için hayati öneme sahiptir 
(Chapman, vd., 2017: 940)  Etkili bir müzakereci müzakere durumlarına analitik gözle bakmalıdır (Çetin, 
2002:110 Analitik yaklaşım, müzakerecinin konuları kavrayabilmesine ve özetleyebilmesine yardımcı 
olmaktadır. Analiz becerisi sayesinde satış elemanları, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını doğru bir şekilde 
anlayabilmektedir. Birçok işletme analiz becerisini kullanarak stratejilerine de yön vermekte (Campbell ve 
Cunningham, 1983: 369) ve çeşitli analizler yapılarak satış gücü yönlendirilmektedir (Windler vd., 2017: 173). 
İşletmeler satışlarını artırabilmek için de müşterilerini analiz etmektedirler. Gelecek planları da bu analiz 
sonuçlarına göre yapılmaktadır. 
İşletmenin yüzü olan ve müşterilerle etkileşim içerisinde olan satış elemanlarının gözlem becerisine sahip 
olması beklenmektedir. Satış elemanları görüşme sırasında müşterilerini gözlemlemektedirler. Müşteriler 
bazen satın alma niyetinde olmayıp bir an önce müzakerenin bitirilmesinden yana olabilirler. Fakat bu 
durumu ikili ilişkilerin bozulmaması açısından dile getirmeyebilirler. İnsanlar niyetlerini beden dili ile karşı 
tarafa yansıtırlar (Ladewig, 2019: 108). Satış elemanı müzakere sırasında bu durumu kavrayabilir ve 
müzakereyi ya bitirebilir ya da ilgi çekici hale getirip devam etmesini sağlayabilir. Bu nedenle satışçılarda 
aranan özelliklerden birisi de gözlem becerisine sahip olmasıdır.  
Tüketiciler ve özellikle de endüstriyel müşteriler belirli bir ürünü veya hizmeti satın alırken bilinçli bir süreci 
takip ederler (Roos ve Gustafsson, 2011).  Tüketicilerin satın alma sürecindeki bulunulan aşamanın veya karar 
aşamasının anlaşılması her zaman çok kolay değildir. Örneğin; uzun süreli taahhütler ile müşteri devamlılığı 
oluşturmaya çalışan cep telefonu operatörleri müşterilerini bir anda taahhütleri bulunmasına rağmen 
kaybedebilirler. Beklenti-Değer modeline göre insanların davranışları belirli bir inanç doğrultusunda 
yönlendirilir. Satın alma davranışları da bundan etkilenmektedir (Ajzen ve Fishbein, 2000). Bu davranışlar, 
gözlem ve analiz sonucu satışçılar tarafından önceden tahmin edilmeye çalışılır. 
Günümüzün rekabetçi ortamda hayatta kalmak, sadece düşük fiyat ve yenilikçi ürünler sunmaktan fazlasını 
gerektirmektedir. İşletmelerin etkili bir şekilde rekabet edebilmeleri için müşterilerin alışveriş deneyimlerine 
odaklanmaları gerekmektedir (Greval vd., 2009). Örneğin, mağazalarda ürünlerin yerleşimleri müşterilerin 
alışverişleri kontrol edilerek düzenlenmektedir. Tamamlayıcı ürünlerin bir arada sunulmasının yanı sıra, 
bölgesel alışveriş değişkenlikleri kontrol edilerek mağazalarda düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenleme 
Pazar Sepeti Analizi adı verilen analiz yöntemiyle, müşterilerin ortak satın alımları incelenerek yapılmaktadır. 
Bu analiz sayesinde müşterilerin sıklıkla beraber satın aldığı ürünler arasında bir örüntü kurulabilir. Elde 
edilen örüntü, çapraz satış ve yukarı satış stratejilerinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaktadır (Kırtay vd., 
2015). Analiz becerisinin ve gözlem becerisinin bir arada kullanılarak pazarlama stratejisinin oluşturulduğu 
bu durum satış elemanlarının analiz ve gözlem becerilerine sahip olmasının önemini ortaya koymaktadır. 
Problem çözme becerisi, satış elemanlarının önemli becerilerindendir (Oh, 2017: 1138). Problem çözme 
becerisine sahip ve bu yaklaşımı uygulayan satış elemanları daha başarılı olmakta ve müşterilerini tatmin 
etmektedir (Demirpolat, 2008: 27). Çatışma çözümlemedeki en etkin yöntem problem çözme yöntemidir 
(Ahmed vd., 2019: 238). Müzakerelerde problem çözücü müzakere stratejilerini kullanmak, satış elemanlarının 
satış hedeflerine ulaşmasına pozitif etki yapmaktadır (Graham, 1986). Satış müzakerelerinde problem çözme 
becerisini kullanarak müşterilerine destek olan satış elemanları müşteri tatminine ve satış hedeflerine de daha 
kolay ulaşabilmektedir (Gerlach, 2020). Müşteriler, problem çözme yaklaşımı sergileyen satış elemanları ile 
daha açık iletişim kurabilmektedirler. Bu sürecin doğal sonucu ise müşteri tatminini beraberinde getirmesidir. 
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Bütünleştirici müzakere türünde sıklıkla kullanılan problem çözme becerisi doğrudan satış performansını 
olumlu yönde etkilemektedir (Tran ve Nguyen, 2020).  
Müşteri sorunlarını satış elemanlarının çözümleyebilmesi için sorunları analiz edip sentezleyebilmesi 
gerekmektedir. Satış elemanları, öncelikle analiz ettiği durumu kendi bilgisiyle ve varsa diğer etmenlerle 
sentezlemelidir. Sentez sonucu ortaya çıkardığı çözümü müşterisine sunmalıdır (Windler vd., 2017: 173). 
Problem çözme becerisiyle birlikte hareket eden sentezleme becerisi, problemi çözebilmede en önemli 
unsurlardan biridir. 
Müşteriye sunulan çözümün ikna yöntemleriyle müşteriye kabul ettirilebilmesi gerekebilir. Burada satış 
elemanlarının ikna becerisinin önemi ortaya çıkmaktadır. İkna, müşterinin bakış açısını belirleyip sunulan 
çözüme yönelik olarak müşterilerin davranış ve tutumunu değiştirebilmektir (Miller ve Jackson, 2007: 59). 
İkna becerisi satış müzakerelerinde ve iş yönetiminde kritik bir beceridir (Pascarella, 1998: 68). Dolayısıyla 
ikna becerisine sahip olan bir satış elemanın satış performansının da yüksek olacağı ifade edilebilir.  
Tüm bu açıklanan durumların oluşması ve doğru yönetilebilmesi için satış elemanının temel olarak iletişim 
becerilerine sahip olması gerekmektedir. Müzakerelerde etkili olabilmeleri için satış elemanlarının iletişim 
becerisine sahip olması gerekmektedir (Amor, 2019: 82). Çünkü iyi ve etkin bir iletişim kurulmadan, iyi ve 
etkin bir müşteri ilişkileri oluşturmak imkânsızdır (Odabaşı, 2000: 67). Etkili bir müzakereci olmanın temel 
özelliği iletişim kurabilmek ve aktarım yapabilmektir (Chandhok, 2019). Satış elemanı, özellikle B2B modeli 
ticaret yapısında farklı kültürlerden gelen mesajları doğru ve net bir biçimde sentezleyip aktarabilmelidir.  Bu 
yüzden satış elemanları iletişim becerisinde son derece yetkin olması gerekmektedir.(Koponen, vd., 2019: 239)  
Müzakere kavramı taraflar arası iletişim ile oluşmaktadır. Müzakere, temelde tarafların görüş ve beklenti 
ayrılıklarının ortak noktada buluşarak çözülmesidir (Gökçül, 2005: 23). İletişim, taraflar arasında oluşan bir 
bilgi akışıdır. İletişim becerisi ise bu bilgi akışının doğru bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır. Bu anlamda 
iletişim becerisi yüksek olan satış elemanlarının satış performansının da yüksek olacağı düşünülmektedir.   
Yukarında ele alınan literatür çerçevesinde araştırma hipotezleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:  

H1: Satış elemanlarının analiz becerisi, algılanan satış performansı üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 
H2: Satış elemanlarının gözlem becerisi, algılanan satış performansı üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 
H3: Satış elemanlarının problem çözme becerisi, algılanan satış performansı üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 
H4: Satış elemanlarının sentez becerisi, algılanan satış performansı üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 
H5: Satış elemanlarının ikna becerisi, algılanan satış performansı üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 
H6: Satış elemanlarının iletişim becerisi, algılanan satış performansı üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 

Yukarıda belirtilen hipotezler doğrultusunda oluşturulan araştırma modeli ise aşağıda Şekil 1’de 
görülmektedir. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 
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3. Yöntem 

Araştırmanın amacı, satış elemanlarının müzakere becerilerinin algılanan satış performansına etkilerini ortaya 
koymaktır. Anket formunda yer alan soruların anlaşılırlığını test etmek ve eksiklikleri belirlemek için öncelikle 
bir pilot çalışma yapılmıştır. Pilot çalışma 1 - 5 Nisan 2019 tarihleri arasında araştırmanın hedef kitlesi 
içerisinde yer alan 30 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu pilot çalışma ile anket formunda yer alan soruların 
anlaşılırlığı değerlendirilmiştir. Bu araştırma sonucunda sorular üzerinde küçük düzeltmeler yapılmış ancak 
anket formundan herhangi bir ifade çıkarılmamıştır. Pilot çalışmanın devamında araştırma verileri, 22-26 
Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen uluslararası bir tekstil fuarının ev tekstili ve döşemelik 
kumaş fuar salonlarında bulunan satış elemanlarından yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada, 
kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  

İstanbul’da 22-26 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu uluslararası tekstil fuarını düzenleyen 
kuruluştan alınan bilgilere göre fuara yerli ve yabancı 800 katılımcı katılım göstermiştir.  Araştırmanın hedef 
kitlesini oluşturan ev tekstili ve döşemelik kumaş sektörüne ait salonda 50’ye yakın katılımcı işletmenin 
olduğu, her birinde yaklaşık 4-6 kişi arasında satış elemanının görevlendirildiği fuar yönetimi tarafından ifade 
edilmiştir. Buradan hareketle araştırmanın ana kütlesi yaklaşık 250 kadar satış elemanından oluşmaktadır.  
Eğer hedef kitle 250 kabul edilirse,  %95 güven aralığında, %5 hata payı ile 152 adet anketin yeterli olduğu 
hesaplanmıştır. Ancak yine de katılımcı işletmelerin kendi özel durumlarına göre fuarda farklı günlerde farklı 
sayıda eleman görevlendirdiği, bu görevlendirmelerin fuarın gününe ve hatta gün içindeki saate göre de 
farklılık gösterdiği bilinmektedir. Veri toplama süreci sonucunda 202 adet anket toplanmıştır. Ancak 
doldurulan 30 adet anket, satış elemanlarının fuar sırasında kendilerini anketleri doldurmaya tam 
verememelerinden veya kişisel durumlarından dolayı eksik ve hatalı bulunduğu için analize dâhil 
edilememiştir. Dolayısıyla 172 anket analizlerde kullanılmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS 23 ve SmartPLS 
3.2.8 paket programları kullanılmıştır. Bu noktada yapısal eşitlik modellemesinin pazarlama alanındaki 
çalışmalarda oldukça fazla kullanılan bir analiz tekniği olduğu da (Henseler, 2017: 361) belirtilebilir. Bağımlı 
gizil değişkenlerin varyansını maksimize etmeyi amaçlayan nedensel bir modelleme yaklaşımı olan PLS-SEM 
analiz tekniği  (Hair vd., 2011: 139) SmartPLS paket programı kullanılarak çalıştırılmıştır. SmartPLS paket 
programı algoritması 10’lama yöntemiyle çalışmaktadır. Her bir değişken için 10’ar soru program için 
yeterlidir  (Astrachan vd., 2014: 118; Goodhue, vd., 2006: 1) Bu çalışmada 6 ilişki bulunduğundan aslında 
SmartPLS paket programı 60 adet anket (6x10=60) ile de analiz yapabilmektedir. Çünkü program köpürtme 
(bootstrapping) yöntemiyle verileri 5000 sayısına çoğaltmaktadır (Richter vd., 2020: 14).  Dolayısıyla ana kütle 
içerisinden ana kütleyi temsil edecek sayıda yeterli büyüklükte bir örnekleme ulaşılamamış olmasına karşın, 
programın bu özelliği sayesinde daha küçük bir örneklemle analiz yapılabilmesi ve ana kütle hakkında 
değerlendirmelerde bulunulabilmesi sağlanmış olmaktadır.  Nitekim PLS-SEM analiz tekniği Hair vd.,(2011: 
143; 2019: 5) ile Sarstedt vd. (2017: 11-14) tarafından kovaryans bazlı SEM (CB-SEM) analiz tekniklerine göre 
parametrik olmayan yapısı (normal dağılımı gerektirmemesi), karmaşık modelleri ele alabilmesi, istatistiki 
gücü, küçük örneklemlerle çalışabilmesi ve uyum iyiliği değerlerini gerektirmemesi gibi özelliklere sahip 
olduğu belirtilmektedir. Sonuç olarak yeterli örneklem büyüklüğüne ulaşılamaması, analiz tekniğinin 
istatistiki gücü, uyum iyiliği değerlerini gerektirmemesi ve normal dağılım gerektirmemesi gibi nedenlerle bu 
çalışmada PLS SEM tekniğinin kullanılması tercih edilmiştir.  

Anket formunda yer alan ölçek soruları; analiz becerisi, sentez becerisi, gözlem becerisi, ikna becerisi, iletişim 
becerisi ve problem çözme becerisiyle ilgili sorulardan ve algılanan satış performansını ölçmeye yönelik ölçek 
sorulardan oluşmaktadır. Ölçek soruları 5’li Likert ölçeği (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 
3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) kullanılarak değerlendirilmiştir. Ölçek soruları 
literatürden yararlanılarak hazırlanmıştır. Analiz, sentez, iletişim, gözlem ve ikna becerileri boyutlarında yer 
alan sorular Rentz vd. (2002);  problem çözme becerisi boyutunda yer alan sorular Graham vd. (1988); satış 
performansı boyutunda yer alan sorular Özer (2003), Johnson vd. (2016) ve Mulki ve Wilkinson’un (2017) 
çalışmalarından faydalanılarak hazırlanmıştır. Algılanan satış performansına ilişkin sorular nitel ve nicel satış 
performansı soruları şeklinde sorulmuş, ancak yapısal eşitlik modellemesi analizinde tek boyut olarak ele 
alınmıştır. Anket formunun sonunda katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin sorular yer almaktadır. 
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4. Bulgular 

Verilerinin analizinde ilk olarak katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için frekans analizi 
yapılmıştır. Daha sonrada analizlerde kullanılan ölçek boyutlarının güvenilirlik ve geçerlilikleri analiz edilmiş 
ve sonrasında önerilen araştırma modeli yapısal eşitlik modellemesi analiziyle test edilmiştir. 

4.1 Katılımcılara İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcıların Özellikleri Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 48 27,9 
Erkek 124 72,1 

Yaş Aralığı 

18-25 4 2,3 
26-35 68 39,5 
36-45 85 49,4 
46-55 12 7 
56-65 3 1,7 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 0 0 
Lise 14 8,1 

Ön lisans 10 5,8 
Lisans 103 59,9 

Yüksek Lisans 42 24,4 
Doktora 3 1,7 

Deneyim 

1 yıldan az    3 1,7 
1-5 Yıl 72 41,9 
6-10 yıl 31 18 

11-15 yıl 27 15,7 
16-20 yıl 23 13,4 

21 yıl ve üzeri 16 9,3 

Şirket Ölçeği 
Küçük 22 12,8 
Orta 51 29,7 

Büyük 99 57,6 

 Katılımcıların Ülkesi 

Türkiye 131 76,2 
ABD 17 9,9 

Macaristan 1 0,6 
Romanya 2 1,2 

Güney Kore 5 2,9 
Japonya 8 4,7 
Meksika 1 0,6 

İsveç 2 1,2 
Estonya 4 2,3 
Litvanya 1 0,6 

Toplam 172 100 
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Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların cinsiyet dağılımında büyük farklılık olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların yaklaşık %72’si erkek, %29’u kadındır. Katılımcıların yaş aralıkları incelendiğinde yoğunluğun 
%49,4 ile 36-45 yaş arasında olduğu görülmektedir. İkinci yoğunluğun %39,5 ile 26-35 yaş arası olduğu 
görülmektedir. Bu sonuçlar satış elemanlarının çoğunluğunun genç insanlardan oluştuğunu göstermektedir. 
Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde, %59,9 oranla ağırlıklı olarak lisans mezunu oldukları, 
deneyim durumu incelendiğinde ise yoğunluğun 1-5 yıl arasında olduğu görülmektedir. Sektöre yeni geçen 
kişilerin ve satış elemanlarının iş değişikliğinin diğer iş pozisyonlarına göre fazla olması bu sonucu ortaya 
çıkarmaktadır. Katılımcılarının çalıştıkları işletmelerin ölçekleri sorulduğunda katılımcıların %57,6’sının 
büyük işletmelerde çalıştıkları görülmektedir. Tekstil sektörünün Türkiye’de önemi düşünüldüğünde bu 
işletmelerin çapının büyük olduğu düşünebilir. Anketlerin toplanması Türkiye’de olduğu için toplanan 
anketler çoğunlukla %76 oranında Türk satış elemanlarından elde edilmiştir.  

4.2 Ölçüm Modeli Analiz Sonuçları 

Araştırma modelinin test edilmesinde yapısal eşitlik modellemesi analizi kullanılmıştır. Bu çalışmada 
araştırma modelinin test edilmesinde varyans bazlı yapısal eşitlik modelleme tekniği olarak PLS SEM 
kullanılmıştır.  

İç tutarlılık güvenilirliği, birleşme geçerliliği ve ayrışma geçerliliği analizleri yapılarak araştırmada yer alan 
boyutların öncelikle güvenilirlik ve geçerlilikleri test edilmiştir. Bu amaçla öncelikle güvenilirlik (Cronbach’s 
Alfa) ve birleşik güvenilirlik (Composite Reliability - CR) değerleri hesaplanmıştır. Faktör yükleriyle açıklanan 
ortalama varyans (AVE= Average Variance Extracted) değerleri birleşme geçerliliğinin analizi için 
kullanılmıştır. Cronbach’s Alfa ve CR değerleri ölçeğin içerdiği maddelerin birbiriyle ne ölçüde tutarlı 
olduğunu ölçmek için, AVE değerleri gizil yapıyı temsil eden belirli ifadeler arasındaki yakınlaşmanın 
ölçüsünü görmek için kullanılmıştır. Buna göre faktör yükleri 0,50’nin üzerinde, Cronbach’s Alpha ve CR 
değerleri 0,70’in üzerinde, AVE değerleri de 0,50’nin üzerinde olmalıdır (Hair vd., 2014: 111). Bu araştırmada 
kullanılan ölçekte 57 ifade değerlendirilmiş olup, ölçeğin genel güvenilirliğine ilişkin Cronbach’s Alpha 
katsayısı 0,859 bulunmuştur. Bu sonuç literatürde kabul edilen 0,70 değerinin üzerinde olduğundan ölçeğin 
genel güvenilirliğinin yüksek olduğu ifade edilebilir. Aşağıdaki Tablo 2’de araştırma modelinde yer alan 
boyutların ölçüm modeli analiz sonuçları görülmektedir. 

Tablo 2: Ölçüm Modeli Analiz Sonuçları 

 Ölçek Boyutları, İfadelerin Kısaltması ve İfadeler 
Faktör 

Yükleri 
Analiz Becerisi: Cronbach's Alpha Değeri: 0,829, CR Değeri:  0,884, AVE Değeri: 0,657 

A1. Müşterilerimi analiz ederim. 0,814 
A2. Müşterilerimin isteklerini analiz ederim. 0,823 
A3. Müşterilerime analitik çözümler sunarım. 0,806 
A4. Müzakere konularını analiz ederim. 0,799 

Gözlem Becerisi: Cronbach's Alpha Değeri:0,822, CR Değeri:  0,893, AVE Değeri: 0,736 
G1. Müşterilerimi ve çevresini iyi gözlemlerim. 0,847 
G2. Satışta başarılı olmak için ilgili çevreyi bilinçli olarak gözlemlerim. 0,902 
G3. Müşterilerimin beden dilini izlerim. 0,823 

İletişim Becerisi: Cronbach's Alpha Değeri:0,849, CR Değeri:  0,891, AVE Değeri: 0,622 
I1. Müşterim ile sözel iletişimim iyidir. 0,816 
I2. Satış sunumunu başarılı bir şekilde yaparım. 0,848 
I3. Beden dilini iyi kullanırım. 0,826 
I4. Müşterilerimi iyi dinlerim. 0,756 
I5. Müşterilerimle empati kurarım. 0,687 

İkna Becerisi: Cronbach's Alpha Değeri:0,883; CR Değeri:  0,920, AVE Değeri: 0,742 
IK1. Müşterilerimi istediğim fiyata ikna ederim 0,791 
IK2. Müşterilerimi satın almaya ikna ederim 0,915 
IK3. Satışı başarılı bir şekilde sonlandırırım 0,913 
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IK4. Satış itirazlarını başarılı bir şekilde karşılarım 0,821 
Problem Çözme Becerisi:  Cronbach's Alpha Değeri:0,781; CR Değeri:  0,871, AVE Değeri: 0,692 

PR1. Müşterilerimin problemlerini çözerim. 0,816 
PR2. Problemleri konuşmaktan kaçınmam. 0,826 
PR3. Müzakere öncesi problemleri incelerim. 0,853 

Sentez Becerisi: Cronbach's Alpha Değeri:0,726, CR Değeri:  0,841, AVE Değeri: 0,640 
S1. Çevremden elde ettiği bilgileri iyi süzerim. 0,715 
S2. Elde ettiğim bilgilere göre satış stratejisini geliştiririm. 0,851 
S3. Satış için ilgili verileri toplar ve satışta kullanılabilecek bilgiler oluştururum. 0,828 

Satış Performansı: Cronbach's Alpha Değeri:0,921, CR Değeri:  0,933, AVE Değeri: 0,521 
NC1. Satış hedefimi tuttururum. 0,737 
NC2. Hedeflenen yeni müşteri sayısına ulaşırım 0,734 
NC3. Hedeflenen satış karlılığına ulaşırım 0,587 
NC4. Hedeflenen yeni ürün satışını gerçekleştiririm 0,741 
NC5. Yüksek pazar payına sahibim. 0,65 
NC6. İstenen müşteri ziyaret sayısını gerçekleştiririm 0,65 
NT1. Müşteri şikâyet sayısını minimum seviyeye indiririm 0,725 
NT2. İstenen müşteri tatminini sağlarım 0,709 
NT3. Arzulanan müşteri sadakat düzeyini yakalarım 0,801 
NT4. Zaman yönetimini iyi yaparım 0,877 
NT5. Müşterilerle etkileşimim iyidir. 0,856 
NT6. Sektördeki diğer satışçılarla karşılaştırıldığında başarılıyım. 0,667 
NT7. İşletmemdeki diğer satışçılarla karşılaştırıldığımda başarılıyım. 0,578 

Tablo 2 incelendiğinde, boyutların Cronbach’s Apha değerinin 0,726 ile 0,921 arasında, birleşik güvenilirlik 
(CR) değerinin ise 0,841 ile 0,933 arasında olması ölçeğin kendi arasında tutarlı olduğunu göstermektedir. 
Boyutların AVE değerlerinin 0,521 ile 0,742 arasında olması da birleşme geçerliliğinin sağlandığı anlamına 
gelmektedir. 

Bu çalışmada ayrışma geçerliliğinin analizinde Fornell ve Larcker (1981) tarafından önerilen kriter 
kullanılmıştır. Ayrışma geçerliliği kavramsal olarak benzer olan iki yapının farklılıklarının derecesini 
ölçümünde kullanılmaktadır. Bu kritere göre boyutların AVE değerlerinin karekökü, bu boyutlar arasındaki 
korelasyonlardan yüksek olmalıdır. Tablo 3’de ayrışma geçerliliği analiz sonuçları görülmektedir. 

Tablo 3: Ayrışma Geçerliliği Analiz Sonuçları 

  AB GB PÇB SP SB IK İB 
Analiz Becerisi 0,810             
Gözlem Becerisi 0,669 0,858           
Problem Çözme Becerisi 0,518 0,583 0,832         
Satış Performansı 0,480 0,429 0,525 0,722       
Sentez Becerisi 0,738 0,583 0,529 0,618 0,800     
İkna Becerisi 0,506 0,583 0,535 0,620 0,563 0,862   
İletişim Becerisi 0,706 0,687 0,497 0,659 0,728 0,547 0,789 

Not: Tabloda koyu olarak yazılan değerler AVE’nin karekök değerleridir. AB: Analiz Becerisi, GB: Gözlem Becerisi, PÇB: 
Problem Çözme Becerisi, SP: Satış Performansı, SB: Sentez Becerisi, IK: İkna becerisi, İB: İletişim Becerisi 
Tablo 3 incelendiğinde her bir boyutun açıklanan ortalama varyans (AVE) değerinin karekökü diğer 
boyutlarla olan korelasyondan yüksek olduğu için ayrışma geçerliliğinin sağlandığı ifade edilebilir. Sonuç 
olarak araştırma boyutları yapısal eşitlik modellemesi analizi yapmaya uygun bulunmuştur. 

4.3 Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) Analiz Sonuçları 
Araştırma modelinin güvenilirliği ve geçerliliğini analiz ettikten sonra modelde öne sürülen hipotezleri test 
etmek amacıyla önerilen araştırma modeli yapısal eşitlik modellemesi analiziyle değerlendirilmiştir. Modelde 
egzojen değişkenler; analiz becerisi, gözlem becerisi, problem çözme becerisi, sentez becerisi, ikna becerisi ve 
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iletişim becerisi boyutlarından oluşmaktadır. Algılanan satış performansı ise endojen değişken olarak 
modelde yer almaktadır.  
Araştırma modelinin analiz edilmesinde kısmi en küçük kareler yol analizi (PLS-SEM) kullanılmıştır. Modelin 
değerlendirilmesinde R2, β ve t-değerleri (t değeri > 1,96) gibi temel ölçümler ile tahmin gücü (Q2) ve etki 
büyüklüğü (f2) değerleri incelenmiştir. Yol katsayıları, doğrusallık (VIF), etki büyüklüğü (f2) ve R2 değerlerini 
hesaplamak için PLS algoritması; tahmin gücü (Q2) değerini hesaplamak için ise blindfolding analizi 
çalıştırılmıştır. PLS yol katsayılarının anlamlılıklarını ölçmek için yeniden örnekleme (bootstrapping) 
tekniğiyle örneklemden 5000 alt örneklem alınarak t-değerleri hesaplanmıştır. Aşağıdaki Şekil 2’de önerilen 
modelin Yapısal Eşitlik Modeli (PLS-SEM) analiz sonuçları görülmektedir 

 

Şekil 2: Yapısal Eşitlik Modeli (PLS-SEM) Sonuçları 

Yapısal eşitlik modeli analizinin sonuçları Tablo 4’de ayrıntılı olarak görülmektedir. 
Tablo 4: Yapısal Eşitlik Modellemesi Analiz Sonuçları 

H
ip

ot
ez

le
r 

Yollar 
Standardize 

Beta 
Katsayısı 

Standart 
Hata 

T 
İstatistiği 

P 
Değeri 

H1 Analiz Becerisi → Algılanan Satış Performansı -0,11965 0,08294 1,44258 0,1492 
H2 Gözlem Becerisi → Algılanan Satış Performansı -0,27425 0,07001 3,91751 0,00009 
H3 Problem Çözme Becerisi→Algılanan Satış Performansı 0,21222 0,05768 3,67919 0,00024 
H4 Sentez Becerisi → Algılanan Satış Performansı 0,2004 0,08326 2,4069 0,01612 
H5 İkna Becerisi →  Algılanan Satış Performansı 0,34742 0,06683 5,19833 0,000 
H6 İletişim Becerisi → Algılanan Satış Performansı 0,48882 0,07024 6,95936 0,000 
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Tablo 4 incelendiğinde analiz becerisi boyutunun algılanan satış performansı üzerindeki etkisine ilişkin H1 
hipotezinin anlamlılık değeri p=0,14920 (p>0,05) olduğundan hipotezin anlamlı bulunmadığı görülmektedir.  
Dolayısıyla H1 hipotezi desteklenmemiştir.  

Gözlem becerisi boyutunun algılanan satış performansı üzerindeki etkisine ilişkin H2 hipotezinin anlamlılık 
değeri p=0,00009 (p<0,05) olduğundan hipotez anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla H2 hipotezi 
desteklenmektedir. Ancak etki oranını ifade eden Standardize Beta Katsayısı incelendiğinde ise gözlem 
becerisi boyutunun β= - 0,27425 düzeyinde negatif etkiye sahip olduğu görülmektedir.  

Problem çözme becerisi boyutunun algılanan satış performansı üzerindeki etkisine ilişkin H3 hipotezinin 
anlamlılık değeri p=0,00024 (p<0,05) olduğundan hipotez anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla H3 hipotezi 
desteklenmektedir. Etki oranını ifade eden standardize beta katsayısı incelendiğinde ise problem çözme 
becerisi boyutunun β=0,21222’lik bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Sentez becerisi boyutunun algılanan satış performansı üzerindeki etkisine ilişkin H4 hipotezinin anlamlılık 
değeri p=0,01612 (p<0,05) olduğundan hipotez anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla H4 hipotezi 
desteklenmektedir. Etki oranını ifade eden standardize beta katsayısı incelendiğinde ise sentez becerisi 
boyutunun β=0,20040’lık bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

İkna becerisi boyutunun algılanan satış performansı üzerindeki etkisine ilişkin H5 hipotezinin anlamlılık 
değeri p=0,00000 (p<0,05) olduğundan hipotez anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla H5 hipotezi 
desteklenmektedir. Etki oranını ifade eden standardize beta katsayısı incelendiğinde ise ikna becerisi 
boyutunun β=0,34742’lik bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

İletişim becerisi boyutunun algılanan satış performansı üzerindeki etkisine ilişkin H6 hipotezinin anlamlılık 
değeri p=0,00000  (p<0,05) olduğundan hipotez anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla H6 hipotezi 
desteklenmektedir. Etki oranını ifade eden standardize beta katsayısı incelendiğinde ise iletişim becerisi 
boyutunun β=0,48882’lik bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Özetle, analiz becerisi (H1), gözlem becerisi (H2), problem çözme becerisi (H3), sentez becerisi (H4), ikna becerisi 
(H5) ve iletişim becerisi (H6) boyutlarının satış elemanlarının algılanan satış performansı üzerindeki etkisine 
ilişkin anlamlılık değerleri incelendiğinde, ilgili hipotezlerin H1 haricinde p değerlerinin 0,05’den küçük 
olduğu görülmektedir.  

Aşağıdaki Tablo 5’de modelin R2, f2, Q2 ve VIF değerleri verilmekte ve elde edilen sonuçlar aşağıda 
değerlendirilmektedir. 

Tablo 5: Modelin R², f2, Q2, VIF Değeri Analiz Sonuçları 

H
ip

ot
ez

le
r 

Yollar R2 f2 Q2 VIF 

H1 Analiz Becerisi → Algılanan Satış Performansı 

0,597 

0,01139 

0,28 

2,83604 
H2 Gözlem Becerisi →  Algılanan Satış Performansı 0,06917 2,55455 
H3 Problem Çözme Becerisi →  Algılanan Satış Performansı 0,06205 1,74187 
H4 Sentez Becerisi →  Algılanan Satış Performansı 0,03464 2,91644 
H5 İkna Becerisi →  Algılanan Satış Performansı 0,16095 1,81164 
H6 İletişim Becerisi → Algılanan Satış Performansı 0,20316 2,86793 

Yukarıdaki Tablo 5 incelendiğinde, boyutlara ait VIF değerlerinin eşik değer olan 5’in (Ali vd., 2018: 529; 
Garson, 2016: 77; Hair vd., 2011: 145) altında olduğu görülmektedir. Bu nedenle değişkenler arasında 
doğrusallık sorunu bulunmamaktadır. İçsel modelin analizinde Sarstedt vd. (2017) her bir dışsal gizil 
değişkenin açıklanan varyansını ifade eden R2 değerinin analiz edilmesini önermektedir. Modelin R2 değeri 
incelendiğinde, egzojen değişkenlerin algılanan satış performansını yaklaşık %60 düzeyinde açıklamaktadır.  
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Bu çalışmada ayrıca f2 ve Q2 değerleri de analiz edilmiştir. Etki büyüklüğü olarak ifade edilen f2 değerleri 
analiz edilerek, tahmin yapılarının etki büyüklüğü değerlendirilmektedir. f2 değerlerini 0,02 - 0,15 arasında 
ise küçük; 0,15 - 0,35 arasında ise orta; 0,35 ve üzerinde ise yüksek etki oranı olarak ifade edilmektedir Cohen 
(1988). Tablo 5 incelendiğinde algılanan satış performansı üzerinde gözlem, problem çözme ve sentez 
becerisinin küçük, iletişim ve ikna becerisinin ise orta düzeyde etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bir 
boyutun verilerini modele dahil etmeden modelin tahmini gücünü gösteren Q2 değeri (Ali vd., 2016: 463) 
Smart PLS programında Blindfolding tekniği kullanılarak analiz edilmiştir.  Araştırma modelinin tahmin 
gücüne sahip olabilmesi için Q2 değerinin sıfırdan büyük olması gerekmektedir. Elde edilen sıfırdan büyük 
Q² değerleri, egzojen boyutların söz konusu endojen boyutu tahmin etme gücüne sahip olduğunu 
göstermektedir (Hair vd., 2011: 145). Tablo 5 incelendiğinde Q2 değerinin 0,28 olduğu görülmektedir. Bulunan 
bu değer modelin tahmin gücüne sahip olduğunu göstermektedir.  

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada satış elemanlarının satış müzakere becerilerinin algılanan satış performansına etkileri 
araştırılmıştır. Araştırma sonucunda analiz becerisinin algılanan satış performansı üzerinde anlamlı bir etkisi 
bulunmamıştır. Bir diğer önemli sonuç ise gözlem becerisinin algılanan satış performansı üzerinde anlamlı 
ancak negatif bir etkiye sahip olmasıdır. Bu yönleriyle araştırma bulguları literatürden farklılık gösterirken, 
araştırmada önerilen diğer hipotezler literatür doğrultusunda desteklenmiştir.   

İletişim becerisi satış elemanlarının en önemli becerilerinin başında gelmektedir. Odabaşı (2000) çalışmasında 
iyi ve etkin bir iletişim kurulmadan iyi ve etkin müşteri ilişkilerinin oluşturulamayacağı ifade etmektedir. 
Gökçül (2005) ise müzakerenin iletişim yoluyla oluştuğunu, iki taraf arasında görüş ve beklenti ayrılıklarının 
kazan-kazan yaklaşımıyla tamamlanmasını hedefleyen bir iletişim yöntemi olduğunu belirtmektedir. Çetin 
(2002) ise etkili iletişimin taraflar arasındaki problemleri çözebileceğini ve etkili iletişim kurabilmek için doğru 
kelimeler seçmek gerektiğini belirtmektedir. Odabaşı (2000) çalışmasında iletişimin bir bilgi akışı olduğunu 
ve iletişim becerisinin ise bu bilgi akışını doğru şekilde yönetebilmek olduğunu ifade etmektedir. Müşteri 
verilen mesajı doğru bir şekilde anlamışsa iletişim becerisinin de doğru bir şekilde kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Nitekim bu araştırma sonucunda da algılanan satış performansı üzerinde en yüksek etkiye 
sahip değişken (yaklaşık 0,49) olarak iletişim becerisi bulunmuştur.  

Bu araştırma sonucunda algılanan satış performansı üzerinde ikinci yüksek etkiye sahip değişken (yaklaşık 
0,35) olarak ikna becerisi bulunmuştur. Miller ve Jackson (2007) çalışmalarında satış müzakerelerini, satış 
elemanlarının müşterilerini satın almaya ikna etme süreci olarak ifade etmektedirler. Buna göre ikna becerisi, 
müşterinin bakış açısını belirleyerek müşterinin davranış ve tutumunu satın almaya yöneltebilmeyi 
sağlamaktır.  Pascarella (1998) ise çalışmasında ikna becerisinin satış müzakerelerinde kritik hale geldiğini 
belirtmektedir. Sonuç olarak bu çalışmalarla tutarlı bir şekilde, bu araştırmada da satış elemanlarının ikna 
becerisinin satış performansına olumlu yönde etki ettiği bulunmuştur.  

Bu araştırma sonucunda algılanan satış performansı üzerinde üçüncü sırada yüksek etkiye sahip değişken 
(yaklaşık 0,21) olarak problem çözme becerisi bulunmuştur. Bir diğer ifadeyle satış elemanlarının problem 
çözme becerisine sahip olması satış performansı üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Nitekim, Ling, vd. (2019) 
çalışmalarında satış elemanlarının satış müzakerelerinde problem çözücü stratejileri uyguladıklarını, Alvarez 
vd. (2015) ise çalışmalarında satış elemanlarının satış hedeflerine ulaşabilmeleri için problem çözme becerisine 
sahip olmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Demirpolat’a (2008) göre de problem çözme yaklaşımı daha başarılı 
ve müşteri tatminini sağlayan bir yaklaşımdır. Ahmed vd. (2019) ise çalışmalarında problem çözme 
yönteminin çatışma çözümlemedeki en etkili yöntem olduğunu belirtmektedir.  

Bu araştırma sonucunda algılanan satış performansı üzerinde etkiye sahip bir diğer değişken ise yaklaşık 0,20 
etkiye sahip olan sentez becerisidir. Satış elemanın müşterilerden ve çevresinden bilgileri toplayıp bir sonuca 
ulaşmasını sağlayan bu beceri de satış performansında önemli bir role sahiptir. Windler ve arkadaşlarının 
(2017) da çalışmalarında belirtiği gibi sentez sonucunda oluşturulan müzakere stratejileri sayesinde 
müşterilere çözüme yönelik teklifler sunulabilmektedir. Dolayısıyla bu durumun müşteri tatmini sağlamaya 
katkı sağladığı ve satış performansına olumlu yönde ettiği belirtilebilir.  

Araştırma sonucunda analiz becerisinin algılanan satış performansı üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir 
etkisi bulunmamıştır. Bu sonuç literatürdeki diğer çalışmalardan farklılık göstermektedir. Çünkü Ashcroft 



H. Yılseli – E. Özdemir 13/1 (2021) 504-519 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 515 

(2004) çalışmasında satış elemanlarının analiz becerisi sayesinde ticari müzakerelerde başarılı olduklarıno 
ifade etmektedir. Benzer şekilde Çetin (2002) de çalışmasında etkili bir müzakerecinin müzakerede analiz 
becerisini kullanması gerektiğini belirtmektedir. Windler vd. (2017) ise çalışmalarında B2B iş modelinde analiz 
sonucunda çözümler sunarak satış yapmanın günümüzde popüler hale geldiğini ifade etmektedir. Ayrıca 
Campbell ve Cunningham (1983) çalışmalarında işletmelerin stratejilerini müşteri taleplerini analiz ederek 
oluşturmaları gerektiğini belirtmektedir. Sonuçların bu şekilde farklı çıkmasında araştırma katılımcılarının 
çok farklı ülkelerden olmasının etkisinin olabileceği düşünülmektedir.  

Araştırma sonucunda bulunan bir diğer farklı sonuç ise gözlem becerisinin algılanan satış performansı 
üzerinde istatistiki açıdan anlamlı ancak negatif bir etkiye sahip olmasıdır. Oysaki beklenen sonuç satış 
elemanlarının gözlem becerisine sahip olmasının ve bunu kullanmasının satış performansına pozitif katkı 
sağlamasıdır. Nitekim literatürde bu şekilde bilgiler bulunmaktadır. Örneğin Ogino ve arkadaşları (2010) 
çalışmalarında tüketici davranışları incelenerek satın alma belirtisinin anlaşılacağını belirtmektedirler.  
Müzakere sırasında müşterilerin beden dilinin gözlemlenmesi satış müzakeresinin akışını yönetme açısından 
faydalı olacağından satış performansına da olumlu yönde etki ettiği belirtilmektedir. Nitekim Ladewig (2019) 
de çalışmasında insanların beden dillerini ya yalnızca ya da diğer iletişim şekilleriyle birlikte niyetlerinin 
belirtisi olarak kullandıklarını belirtmektedir.  

Araştırma sonuçları genel olarak satış elemanlarının müzakere becerilerinin satış performansına olumlu 
yönde etki ettiğini göstermektedir. Yapısal eşitlik modellemesi analizin R2 değeri incelendiğinde, modelde yer 
alan egzojen değişkenlerin algılanan satış performansını yaklaşık %60’ını açıklaması bu ifadeyi 
desteklemektedir. Dolayısıyla müzakerenin her geçen gün öneminin artması ile birlikte satış elemanlarının 
müzakere kavramını öğrenmeleri ve müzakere becerilerini etkin bir şekilde kullanmaları hem iş hem de özel 
hayatlarına katkı sağlayacaktır. Müzakere öğrenilebilen bir beceri olduğu için, işletmeler iç ve dış 
müzakerelerin daha sağlıklı ortamda yürütülmesi ve müzakerelerden yüksek düzeyde fayda sağlayabilmek 
için çalışanlarının müzakere becerilerinin geliştirilmesine yatırım yapmalıdırlar. Bu konuda en fazla eğitim 
alması gereken çalışanlar ise satış elemanlarıdır.  

Bu çalışma birkaç kısıtlamaya sahiptir. Bunlardan bir tanesi, araştırmanın sadece İstanbul’da yapılan bir tekstil 
fuarında uygulanması ve fuarda geniş zamana sahip olmayan satış elemanları anketleri doldurma konusunda 
zorlanmalarıdır. Bir diğeri ise araştırma İstanbul’da yapıldığından katılım ağırlıklı olarak Türk satış 
elemanlarından olmuştur. Gelecekte yapılacak çalışmalar için araştırmacılara aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

• Araştırma sadece tekstil sektöründe çalışan satış elemanları ve yöneticileri üzerinde uygulanmıştır. Bu 
nedenle gelecekte yapılacak araştırmalarda sektör ve araştırma alanı genişletilebilir. Ayrıca farklı fuarlarda 
ve daha geniş bir zaman diliminde yapılacak araştırmalarla kültürler arası bir karşılaştırma yapılabilir.  

• Günümüzde teknolojinin sağladığı imkânlar sayesinde müzakere türleri de değişmektedir. Telefon, e-
posta, görüntülü görüşme müzakerelerine ek olarak yoğunlukla devlet başkanlarının ve siyasi parti 
liderlerinin mesajlarını iletme amacıyla kullandıkları sosyal medya mecrası da ayrı bir müzakere türü 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu mecra satış elemanlarınca da kullanılmaktadır. Literatür çalışmalarına henüz 
giren bu alan araştırmacılar için çalışılması gereken öneli bir araştırma alanıdır. 

• Satış elemanlarının müzakere becerilerinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin araştırmalar da yapılabilir. 
• Bu araştırma sonucunda ortaya çıkan ikna ve iletişim becerileri konularına yönelik spesifik çalışmalar da 

gelecekte araştırılması gereken çalışma alanları olabilir. Ayrıca bu çalışmada anlamlı etkisi bulunmayan 
analiz becerisi ve anlamlı ancak negatif etkisi bulunan gözlem becerisinin satış performansı üzerindeki 
etkisini doğrulamaya yönelik yeni araştırmalar da yapılabilir.  

• Son olarak sadece becerinin değil, satış elemanlarının sahip olduğu bilgi düzeylerinin de satış performansı 
üzerindeki etkileri de yeni çalışmalarla ortaya konabilir.  

Bu çalışma sonucunda işletme yöneticilerine yönelik ise aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

• Satış elemanlarının müzakere becerilerinin satış performansına etkilerini ve önemini ortaya koyan bu 
araştırma işletmelere satış elemanlarının müzakere eğitimleri almaları gerektiğini göstermektedir. 
İşletmeler satış elemanlarına müzakere yönetimi ve müzakere becerileri eğitimleri aldırmalıdırlar. 

• Müzakere becerilerini iyi kullanabilen satış elemanlarının satışta başarılı olduklarını gösteren bu araştırma, 
işletmelere satış elemanlarını değerlendirirken müzakere becerilerini de değerlendirmeleri gerektiğini 
göstermektedir.  İşletmeler satış elemanı işe alırken müzakere becerilerine dikkat etmelidirler. 
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• Müzakere becerileri öğrenilebildiğinden satış elemanları da müzakere becerilerini geliştirmelidirler. 
• Analiz becerisinin bu çalışmada satış performansına olumlu yönde etki etmediği görülmüştür. Fakat 

literatür çalışmalarıyla örtüşmeyen bu sonuç satış elemanlarının bu konuda yeterince bilgi sahibi 
olmadığını göstermektedir. Analiz becerisinin geliştirilmesi konusunda işletmeler satış elemanlarına 
eğitimler vermeli ve satış sürecinde hangi konuların nasıl analiz edilmesi gerektiği satış elemanlarına 
öğretilmelidir. 

• Gözlem becerisinin bu çalışmada satış performansına olumlu yönde etki etmediği görülmüştür. Fakat 
literatür çalışmalarıyla örtüşmeyen bu sonuç satış elemanlarının gözlem becerisinin geliştirilmesinin 
gerekliliğini de ortaya koymaktadır. 

• Literatürde en çok yer verilen ve analiz sonucunda da görüldüğü gibi satış performansına diğerlerine 
oranla yüksek etki eden iletişim ve ikna becerileri satış elemanlarının en fazla önem verdikleri beceriler 
olarak ortaya çıkmaktadır. İşletmeler satış elemanlarının bu iki becerisinin gelişmesine katkı 
sağlamalıdırlar. Satış elemanları da bu iki alanda eğitim almayı daha çok isteyeceklerdir. Bu eğitimler satış 
elemanlarının motivasyonlarını da arttıracaktır. 

• Problem çözme becerisi literatürde müşterilerin en çok önem verdikleri becerilerden biridir.  Müşteri 
şikâyet yönetiminde en çok karşımıza çıkan problem çözme, satış elemanlarının müşterilerini tatmini 
konusunda en çok öneme sahip olan beceri olarak da karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler, müşterileriyle 
uzun vadede ilişkilerine devam edebilmeleri için, müşterilerinin problemlerini hızlıca çözüme 
kavuşturmalıdır. İşletmeler problem çözme metotlarını satış elemanlarına doğru bir şekilde aktarmalı ve 
muhtemel problemlerin müzakereler sırasında nasıl cevaplanacağı bilgisi satış elemanlarınca bilinmelidir. 
İşletmeler bu bilgiyi iç eğitimlerle kalite güvence birimlerinin önderliğinde yapabilirler. 
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Amaç – Bu araştırmanın amacı, işgörenlerin örgüt iklimi algılarının örgütsel vatandaşlık 
davranışları üzerindeki etkisini belirlemektir. 

Yöntem – Araştırma nicel bir araştırma olup, veriler Antalya’nın Belek bölgesindeki beş yıldızlı 
otel işletmelerinde çalışan 412 işgörene anket uygulanarak elde edilmiştir. Anket örgüt iklimi 
ölçeği, örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği ve demografik bilgilerden oluşmaktadır. Elde edilen 
veriler korelasyon ve regresyon analizleri ile test edilmiştir. 

Bulgular – Analizler sonucunda, algılanan örgüt ikliminin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde 
anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Buna göre çalışanların örgütsel vatandaşlık 
davranışlarındaki değişimlerin %38,4’ünün örgüt ikliminden kaynaklandığı; örgüt ikliminin 
işgörenlerin en fazla vicdanlılık davranışlarına yön verdiği ortaya koyulmuştur. 

Tartışma – İşgörenlerin algıladıkları örgüt ikliminin, örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde 
anlamlı bir etkisinin tespit edildiği bu araştırma, ilgili alanyazında daha önceden yapılan 
araştırmalarla tutarlılık göstermektedir. Ayrıca söz konusu etki Rensis Likert’in yönetim sistemleri 
ve McGregor’un X-Y kuramları ile  açıklanabilir. İşgörenlerin algıladıkları olumlu örgüt ikliminin 
örgütsel vatandaşlık davranışını olumlu yönde artırdığı sonucu, otel yöneticilerinin verimliliği 
artırmak için olumlu örgüt iklimi oluşturması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
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Purpose – The purpose of this research is to determine the effect of employees perception of 
organizational climate on their organizational citizenship behavior. 

Design/methodology/approach – The research is a quantitative research and the data were 
obtained by applying a questionnaire to 412 employees working in five-star hotel establishments 
in Antalya Belek region.The survey consists of organizational climate scale, organizational 
citizenship behavior scale and demographic information.The obtained data  were tested with 
correlation and regression analysis. 

Results – As a result of the analysis, it has been determined that perceived organizational climate 
has a significant effect on organizational citizenship behavior.According to this, it has been 
revealed that 38.4% of the changes in the organizational citizenship behaviors of the employees 
were caused by the organizational climate and the organizational climate mostly gave direction 
the conscientiousness behavior of the employees. 

Discussion – This research, in which the organizational climate perceived by employees has a 
significant effect on organizational citizenship behavior, is consistent with previous researches in 
the relevant literature.Additionally, the aforementioned effect can be explained by Rensis Likert's 
management systems and McGregor's X-Y theories.The result that the positive organizational 
climate perceived by the employees increases the organizational citizenship behavior positively 
reveals the necessity for hotel managers to create a positive organizational climate to increase 
efficiency. 
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GİRİŞ 

21. yüzyılda teknolojideki ve tüketici satın alma davranışlarındaki değişiklikler, işletmeleri yoğun rekabet 
ortamına taşımıştır. İşletmelerin bu yoğun rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet avantajı 
sağlayabilmeleri doğru politika ve yönetim uygulamalarına bağlıdır. Bu yönetim uygulamalarının en 
önemlilerinden biri de insan kaynakları yönetimidir. Her ne kadar teknolojideki gelişmeler üretim sektöründe 
insan kaynağına olan ihtiyacı azaltmış olsa da bu durum turizm gibi müşteriler ile yüz yüze iletişimin yoğun 
olduğu hizmet sektöründe insana olan ihtiyacın önüne geçememektedir. Bu yüzden insan kaynaklarının 
doğru yönetilmesi turizm işletmeleri için büyük öneme sahiptir. Dördüncü sanayi devrimi ile birlikte bazı otel 
işletmelerinde robot teknolojileri kullanılmaya başlanmıştır. Fakat bir robot insanın yapabileceği tüm işlemleri 
yerine getirse bile duyguları olmadığı için karşısındaki müşteriye insanın verdiği sıcaklık ve samimiyet 
duygusunu yansıtamayacaktır. Turizm sektöründe bir işletmenin verimliliğini ve performansını etkileyen en 
önemli unsurlardan biri işgörenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşgörenlerin müşteri ile iletişim sürecindeki 
güler yüzlü, samimi ve yardımsever tutumları, tüketicinin o işletmeyi tekrar tercih etmesinde ve müşteri 
bağlılığının oluşturulmasında önemli bir etkendir. İşgörenlerin bu tutum ve davranışlarına etki eden en 
önemli unsur her örgütün kendine özgü olan özellikleridir. Bu doğrultuda örgütün tüm bu özelliklerini 
kapsayan, ilgili alanyazında “bireyler tarafından algılanabilen ve onların davranışlarını etkileyebilen 
özellikler dizisi” olarak tarif edilen örgüt iklimi kavramı ön plana çıkmaktadır (Litwin ve Stringer, 1968:1). 

Örgüt iklimi, kaynağını Hawthorne Araştırmalarından (1924- 1932) almaktadır (Zhang ve Lui, 2010: 189). 
Western Electric şirketinin, fabrikalarındaki işgörenlerin verimliliklerine etki eden unsurları tespit edebilmek 
için başlattığı bu araştırmalarda, örgütün fiziksel özelliklerinin, çalışma koşullarının ve örgüt içindeki sosyal 
ilişkilerin verimliliğe olan etkisi araştırılmıştır. Uzun yıllar süren deneyler sonucunda işgörenlerin 
verimliliklerine etki eden en önemli unsurun örgüt ortamındaki informel ilişkiler (arkadaşlık, sevgi, moral 
vb.) olduğu ortaya çıkmıştır (Asunakutlu, 2001: 10) İşgörenlerin örgüt ortamı ve özellikleri ile ilgili algılarının 
pozitif olması işgörenlerde pozitif duygular oluşturarak hizmet kalitesine de yansıyacaktır. 

Katz’a göre (1964) örgütlerin verimliliğinde resmi iş tanımlarının ötesine geçen işgörenlerin önemi oldukça 
fazladır. Katz (1964), bir örgütün başarıya ulaşabilmesi için üç tür davranış olduğunu öne sürmektedir. 
Bunlardan ilki, bireylerin örgüte katılmaya ve kalmaya karar vermeleridir. İkincisi, bireylerbelirlenen rollerini 
güvenilir bir şekilde yerine getirmelidir. Son davranış türünde ise bireyler Katz’ın “ekstra rol davranışları” 
olarak adlandırdığı belirlenmiş rol tanımlarının ötesine geçerek “yenilikçi” ve “kendiliğinden” davranışları 
sergilemelidirler. Bireylerin, görev tanımlarının dışında gönüllü olarak sergiledikleri bu davranışlar ilgili 
alanyazında “örgütsel vatandaşlık” davranışları olarak ifade edilmektedir (Ackfeldt ve Coote, 2005: 152). 
Çalıştığı örgütü her yerde savunan, yenilikçi, görev tanımlarına bağlı kalmayıp işletme yararına olacak her 
şeyde sorumluluk alabilen, huzurlu bir çalışma ortamının oluşması için çaba gösteren işgücüne sahip olan 
işletmeler rekabet avantajında her zaman öndedirler. Dolayısıyla işgörenlerin örgütsel vatandaşlık 
davranışları sergilemesindeki en önemli unsurlardan biri de örgütün algılanan iklimidir. Turizm 
işletmelerinde insan etkileşimlerinin yoğunluğu, ortaya çıkan öngörülmemiş sorunların giderilmesi, örgütsel 
vatandaşlık davranışının sergilenme sıklığı ile en aza indirilebilir. Bu durumda turizm işletmeleri için örgüt 
iklimi, örgütsel vatandaşlık davranışını destekleyici bir biçimde şekillenmelidir. Bu araştırmada otel işletmesi 
işgörenlerinin örgüt iklimi algılarının örgütsel vatandaşlık davranışı sergileme düzeylerine etkisi 
incelenmiştir.  

1. Örgüt İklimi 

Örgüt iklimi (Öİ) konusunda temel kaynaklardan biri olarak kabul edilen bir çalışmada (Litwin ve Stringer, 
1968: 1) kavram; örgütteki bireyler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak algılanan, bireylerin 
motivasyonlarını ve davranışlarını etkileyen çalışma ortamındaki bir dizi ölçülebilir özellik olarak 
tanımlanmıştır. Forehand ve Gilmer (1964: 362) ise örgüt iklimini; örgütleri birbirinden ayırt etmeye yarayan, 
zamanla değişikliğe uğramayan, süreklilik gösteren ve örgüt içindeki bireylerin davranışlarını etkileyen örgüt 
özellikleri olarak tanımlamışlardır. 
Tanımlardan da anlaşılacağı üzere örgüt iklimi ile ilgili ortak görüş; örgütteki bireyler tarafından algılanabilen 
ve bireylerin davranışlarına etki eden örgüte hâkim olan özelliklerdir. Örgütlerde sağlıklı bir iklimin hâkim 
olması halinde bireylerin örgütsel davranışlarının da olumlu yönde olması kaçınılmazdır. Genel olarak örgüt 
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iklimi ile ilgili yapılan çalışmalar, örgütlerinde olumlu bir iklimin var olduğunu düşünen bireylerin, örgüte 
yönelik olumlu davranışlar sergileyeceği görüşünden yola çıkmaktadır. 

2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

Örgütsel vatandaşlık davranışları (ÖVD), örgütün biçimsel olmayan yanıyla ilgilidir. ÖVD’ nın temelleri ilk 
olarak Chester Barnard’ın (1938) örgüt sistemlerinin doğasını incelemesiyle atılmıştır (LePine vd., 
2002).  Barnard, örgütlerdeki resmi ve gayri resmi sistemleri tanıyan ilk kişi olmuştur. ÖVD araştırmalarının 
temelinde Bernard’ın erken dönem çalışmaları olsa da aslında kavram Katz ve Kahn’ ın (1966: 1) rol 
tanımlarının ötesine geçerek “yenilikçi” ve “kendiliğinden” davranışları “ekstra rol davranışları” olarak 
adlandırması ile önem kazanmıştır. Katz ve Kahn’ ın (1966) bu düşüncelerinden yola çıkarak Organ (1988: 4) 
ÖVD’ nı “resmi sistem tarafından açıkça kabul edilmeyen, ancak toplamda örgütün etkin işleyişini teşvik eden 
ihtiyari davranışlar” olarak tanımlamıştır. Diğer bir deyişle, çalışanların kendilerinden beklenenin ötesine 
geçen ve kuruluşun ödül sistemi tarafından tanınmayan gönüllü eylemleridir. Örgütsel vatandaşlık 
davranışları resmi iş sözleşmelerinde veya iş tanımında belirtilmemiştir, zorunlu değildir ve çalışanlar 
vatandaşlık davranışı göstermediği için cezalandırılamaz (Raub, 2008: 180). Finkelstein ve Penner'e (2004: 383) 
göre, ÖVD, meslektaşlarına ve genel olarak örgüte yardımcı olmak amacıyla çalışanların sergilediği ekstra rol 
davranışlarıdır. Örgütler tarafından dayatılamaz ve teşvik edilemezler (Organ vd., 2006: 1).  Konovsky ve 
Pugh (1994: 658) örgütsel vatandaşlık davranışını “görev tanımlarının üstünde ve ötesinde olan ve bu nedenle 
isteğe bağlı olan örgütün resmi ödül yapısı bağlamında ödüllendirilmeyen çalışan davranışları” olarak 
tanımlamışlardır. Diğer bir deyişle, çalışanların kendilerinden beklenenin ötesine geçen ve kuruluşun ödül 
sistemi tarafından tanınmayan gönüllü eylemler olarak da tanımlanabilir. 

Literatürde 1980’lerden 2000’lere kadar örgütsel vatandaşlık davranışlarının 2 boyuttan başlayıp 7 boyuta 
kadar sınıflandırması mevcuttur (Podsakoff vd., 2000). Ancak ilgili alanyazın incelendiğinde 
genellikleözgecilik, vicdanlılık, nezaket, centilmenlik ve üyelik erdemi olmak üzere beş boyutta ele alındığı 
dikkat çekmektedir (Organ ve Konovsky, 1989; Niehoff ve Moorman, 1993; Neuman ve Kickul,1998; Basım ve 
Şeşen, 2006; Bolat ve Bolat, 2008; Keleş, 2009; Keleş ve Pelit, 2009; Yeşiltaş vd., 2011; Baytok ve Ergen, 2013; 
Günlük vd., 2017). Özgecilik; işgörenin mesai arkadaşına gönüllü olarak iş ile ilgili problemlerde yardımcı 
olma ve bilgi paylaşımını içeren davranışlar olarak ifade edilebilir (Yıldız, 2015). Vicdanlılık; işgörenin kimse 
tarafından izlenmediği anlarda bile rol gereklerinin ötesinde davranarak (Fahr vd., 2004: 242) işlerini 
suiistimal etme imkanı olsa dahi özverili bir şekilde işini yapması (Demir, 2006: 34; Güven, 2006: 27), iş harici 
zamanından ödün vererek gönüllü olarak mesaiye kalması ve bu davranışının karşılığında fazla mesai ücreti 
talep etmemesi gibi (Gök, 2007: 14) örgüt yararına olan davranışların tümü olarak tanımlanabilir (Smith vd., 
1983: 662). Nezaket ise; işgören kaynaklı sorunların diğer işgören haklarını ihlal etmeden çözüme 
kavuşturmaya yönelik gönüllü olarak gerçekleştirilen davranışlardır (Podsakoff vd., 2000: 516-517). Bir diğer 
boyut olan centilmenlik; örgütteki işgörenlerin örgüt içerisinde problem yaratabilecek her türlü olumsuz 
durumdan kaçınma (Podsakoffvd., 2000: 518; Schnake ve Dumler, 2003: 284) olarak tanımlanabilir. Son boyut 
olan üyelik erdemi; örgütteki işgörenlerin örgütle ilgili sorunlar karşısında sorumluluk bilincinde olması, 
gönüllü olarak sorunların çözümüne destek olması ve örgütle bütünleşmesi üzerine odaklanmaktadır 
(Graham, 1991: 255; Kidder, 2002: 638; Demir, 2006: 28; Acar, 2006: 9; Güven, 2006: 28;  Özcan vd., 2012: 2). 

3. Örgüt İkliminin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisi 

Örgüt iklimi, bireylerin çalışma ortamlarının özelliklerine ilişkin algılarını ve duygusal tepkilerini yansıtır 
(James vd., 1978; James ve Sells, 1981; Glisson ve James, 2002). Bireylerin örgüt iklimi algılarının olumlu 
olduğu durumlarda; iş tatmini (Pritchard ve Karasick,1973; Schnake, 1983; Pope ve Stremmel, 1992), örgütsel 
bağlılık (Welsch ve LaVan, 1981; Guzley, 1992;Permarupan vd., 2013), örgütsel performans (Lawler vd., 1974; 
Akbaba ve Altındağ, 2016; Shanker vd., 2017) ve motivasyon (Litwin ve Stringer, 1968; Özkul, 2013; Tataroğlu, 
2017) gibi olumlu sonuçlar ortaya çıkarken; örgüt iklimi algısının olumsuz olması durumunda ise devamsızlık, 
çatışma, tükenmişlik ve stres gibi verimliliğe olumsuz etki eden davranışlar ortaya çıkmaktadır (Özkanan, 
2009; Aktaş, 2009; Yaprak, 2009; Zeybek, 2010; Küçüksarı, 2012; Öktem ve Kızıltan, 2012; Özden, 2013; Yücel, 
2014; Apipalakul ve Kummoon 2017; Demirez ve Tosunoğlu, 2017; Jallow, 2017). 

Örgüt iklimi algısı birey davranışlarının belirleyicisidir (Çekmecelioğlu, 2005: 25; Türen vd., 2014: 173 ). Büte 
(2011: 119), algılanan olumsuz örgüt ikliminin; kişiler arası sorunlara, görevi suiistimal etmeye ve dürüst 
olmama gibi etik olmayan davranışlar üzerinde anlamlı etkiler olduğunu ifade etmiştir. Olumsuz örgüt iklimi 
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algısının hakim olduğu örgütlerde işgörenler üretkenlik dışı davranışlar sergileme eğilimindedirler fakat 
olumlu örgüt iklimi algısının hakim olduğu örgütlerde işgörenler bu ortamın varlığının sürdürülebilmesi için 
gönüllü çabalarda bulunurlar. Olumlu örgüt iklimi işgörenleri gönüllü davranışlar sergilemeye motive eden 
bir unsurdur (Maamari ve Messarra, 2012). Bu gönüllü davranışların ortaya çıkmasındaki en önemli faktör ise 
işgörenlerin moral düzeyidir (Çelik, 2007: 156). İşgörenlerin moral düzeyi örgütün özelliklerine göre değişiklik 
gösterebilmektedir. Örgütlerin mevcut yapısı, bireysel sorumluluk tanıyabilme düzeyi, destek, samimiyet, 
ödüllendirme, çatışma ortamı ve hedeflerin netliği gibi birçok faktörün işgörenlerin gönüllü davranışları 
üzerinde etkisi vardır (Murugesan vd., 2013). 

Örgütün yapısı işgörenler arasındaki ilişkiyi, iletişimi ve güç mesafesini etkiler (Çelik, 2007: 163). Güç 
mesafesi; hiyerarşi, ast-üst ilişkisi ve eşitlik gibi öğeleri kapsayan, işgören davranışlarını etkileyen bir 
kavramdır. İşgörenlerin gönüllü davranışlar sergileyebilmesi için sorunlarını rahatça yöneticilerine dile 
getirebilecekleri bir örgüt ortamının yaratılması önemlidir (Çelik, 2007: 163). Güç mesafesinin yüksek olduğu 
dikey örgüt yapılarında işgörenlerin sorunlarının çözümü hiyerarşiden dolayı yatay örgütlere göre daha uzun 
sürer. Bu durum işgörenlerin moral düzeylerini etkileyerek gönüllü davranışlar sergilemelerine engel teşkil 
eder (Erdoğan, 1996: 242). Düşük güç mesafesi ve yatay örgüt yapısının bulunduğu örgütlerde yönetici ve 
işgörenler arasında daha iyi ilişkiler gelişir ve bu da çalışanları işlerinin ötesinde performans göstermeye 
teşvik eder. 
 
Örgüt hedeflerinin netliği, gönüllü davranışlar üzerinde önemli bir etkisi olan bir diğer önemli husustur. Hu 
ve Liden (2011) açık hedeflerin, işgörenlerin verimliliğinde ve yardımsever davranışlarında etkili olduğunu 
belirtmektedirler. Aynı zamanda bireylere tanınan kişisel sorumluluk, çalışma isteğinin artmasına neden olur. 
Kişisel sorumluluğun yüksek olduğu ortamlarda, işgörenler kabiliyetlerinin en yüksek seviyesinde çalışırlar 
ve yenilikçi gelişmeler konusunda gönüllü davranırlar (Graham, 2000: 73). Somech ve Bogler'e (1999) göre, 
şirketin karar alma sürecine katılan çalışanlar işteki rollerinde daha büyük sorumluluklar göstermektedir. 
Greasley vd., (2005) de katılımın rol dışı davranış üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtmektedirler. 
Özerkliğin ve dolayısıyla kişisel sorumluluğun yüksek olduğu ortamlarda, işgörenler kabiliyetlerinin en 
yüksek seviyesinde çalışırlar, kaliteyi denetlemeye gerek kalmadan yenilikçi gelişmeler konusunda gönüllü 
davranırlar (Graham, 2000: 73). Bu doğrultuda işgörenlerin örgüt içinde kendisi için belirlenen rol 
tanımlarının ötesinde gönüllü ve ekstra sergilediği davranışlar (Organ, 1997) olarak tanımlanan örgütsel 
vatandaşlık davranışları sergilemelerinde olumlu örgüt iklimi algıları önem kazanmaktadır.İlgili 
alanyazında olumlu örgüt ikliminin örgütsel vatandaşlık davranışını artırdığına yönelik sonuçlara 
ulaşılan araştırmalara rastlamak mümkündür(Podsakoff vd., 2000; Samancı, 2006;Malçok, 2011; Bulut, 
2012;Dinçer, 2013; Zahra vd., 2014; Kayar, 2015; Karataş, 2015; Erkan, 2017).  

Örgüt ikliminin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkisini kuramlar ile açıklamak da 
mümkündür. Örneğin; Herzberg’in çift faktör kuramına göre işgörenlere duyulan saygı ve sunulan iş ortamı 
hijyen faktörleri olarak kabul edilmektedir. Bu faktörlerin belirli bir düzeyin altına düşmesi işgörenleri işten 
ve örgütten soğutarak olumsuz duygu ve davranışlara yönlendirebilir. Spector (1978), işgörenlerin işine 
sürekli karışıldığı ve fikirlerine saygı duyulmadığı örgüt ortamlarında işgörenlerin örgüte ve çalışma 
arkadaşlarına olan kızgınlıklarının artacağından bahsetmektedir. Böyle ortamlarda işgörenlerin olumsuz 
davranışlar sergilemesi muhtemel iken fikirlerine saygı duyulan bir ortamda çalışan işgörenler ise fazladan 
çalışma konusunda gönüllü davranırlar. Kendilerine değer verildiğini ve saygı duyulduğunu düşünen 
işgörenler daha mutlu olurlar. Böylece örgütleri ve çalışma arkadaşları için ellerinden geleni yaparlar. 
Likert’in yönetim sistemleri yaklaşımına göre Sistem 4’ ün benimsendiği örgütlerde astlara duyulan güven, 
düşük güç mesafesi ve yatay hiyerarşiden dolayı işgörenlerin daha fazla vicdanlı davranışlar sergilemesi 
muhtemeldir. Argyris’in olgunlaşma kuramı ise olgun bireylerin aktif, bağımsız ve uzun dönem bakış açısına 
sahip olması örgütün uzun yıllar varlığını sürdürebilmesi için üyelik erdemi davranışları sergilemekte 
gönüllü olacağına işaret etmektedir. McGregor’un X ve Y kuramı da örgüt iklimi ve vatandaşlık davranışları 
arasındaki ilişkiyi açıklamaya yardımcı olabilir. X teorisine göre örgüt yöneticisi merkezi otoriteye ve 
otokratik liderliğe önem verirken Y teorisine göre yönetici demokratik liderlik tarzını benimser (Öge, 1996: 
38). X teorisine göre bireyler doğası gereği az çalışırlar; hırslı değildirler; sorumluluk almaktan kaçarlar; bencil 
ve örgütsel ihtiyaçlara kayıtsızdırlar. Y teorisine göre ise bireyler uygun koşullar sağlanır ise sorumluluk 
almaktan kaçmazlar; örgütsel amaçları benimserler; iş yapmaktan ve sorumluluk almaktan kaçmazlar. X ve Y 
teorisi dikkate alındığında X örgütündeki bireylerin fazladan rol davranışları sergilemesi beklenemezken Y 
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örgütündeki işgörenlerin ise gönüllü davranışlar sergilemesi muhtemeldir. Çünkü bireylere güvenilen ve 
onlara kişisel sorumlulukların verildiği örgütlerde bireyler kendilerini daha çok o örgütün bir parçası olarak 
görür ve örgütün yararına olan tüm davranışları sergilemekte gönüllü olurlar. İşgörenlere tanınan insiyatif ve 
sorumluluk örgütün onlara duyguduğu güveni ifade eder. Kendilerine güvenilen işgörenlerde erdemli 
davranışlar sergileme eğilimi gösterirler.  

İşgören davranışlarının büyük önem taşıdığı turizm sektöründe olumsuz bir örgüt iklimi algısı işgörenlerde 
huzursuzluğa neden olacak ve örgüt tarafından beklenen işgören davranışlarının sergilenmesine de engel 
teşkil edecektir. Ayrıca sunulan hizmet kalitesini de büyük ölçüde etkileyecektir. İşgörenler tarafından 
sergilenen olumsuz tutum ve davranışlar müşterilere yansıyacağından bu durum işletmelerin varlığının 
sürdürülebilirliğine de doğrudan tehdit niteliğindedir. Fakat olumlu bir örgüt iklimi işgören davranışlarını 
olumlu yönde etkileyerek örgüt tarafından beklenen davranışların sergilenmesini kolaylaştıracak ve 
işgörenlerin kendiliğinden davranışlar sergilemesini de etkileyecektir. Emek yoğun olun turizm sektöründe 
ve sektörde turist-çalışan etkileşim sıklığının güne yayıldığı otel işletmelerinde bu husus farklı bir anlam 
kazanmaktadır. Bu düşünceden hareketle bu araştırmanın amacı örgüt ikliminin örgütsel vatandaşlık 
davranışları üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen araştırma hipotezleri 
aşağıda sunulmuştur: 

H1:İşgörenlerin örgüt iklimi algılarının örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H1a: İşgörenlerin örgüt iklimi algılarının özgecilik davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
H1b: İşgörenlerin örgüt iklimi algılarının vicdanlılık davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H1c: İşgörenlerin örgüt iklimi algılarının nezaket davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H1d: İşgörenlerin örgüt iklimi algılarının centilmenlik davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H1e: İşgörenlerin örgüt iklimi algılarının üyelik erdemi davranışları üzerindeanlamlı bir etkisi vardır. 

 Araştırmanın devamında yönteme, bulgulara ve araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. 

YÖNTEM 

Yapılan araştırma nicel bir araştırma olup, veriler anket formu aracılığı ile elde edilmiştir. Anket örgüt iklimi 
ve örgütsel vatandaşlık davranışı ölçekleri ile demografik sorulardan oluşmaktadır. Katılımcıların örgüt iklimi 
algılarını ölçmek için Litwin ve Stringer (1968) tarafından örgütsel yapı, sorumluluk, ödüllendirme, risk, takım 
ruhu, destek, standartlar, çatışma ortamı ve örgütsel kimlik olmak üzere 9 boyut dikkate alınarak oluşturulan 
ve alanyazında yaygın olarak kullanılan (Toulson ve Smith, 1994; Mok ve Au-yeung, 2002; Keleş, 2008; 
Özdede, 2010; Arı, 2011; Bulut, 2012;Gerçeker, 2012; Tunçay, 2013;Uysal, 2013; Dinçer, 2013;Sönmez, 2014; 
Eryılmaz, 2014; Shaltoot, 2016; Gün, 2016; Demirdöken, 2017;Sürmeli, 2018) ancak tek boyutta yada boyutlara 
ayrılmadan da değerlendirilen (Gayef, 2006; Demirez ve Tosunoğlu, 2017; Ertuğrul, 2018;)  38 ifadeden oluşan 
örgüt iklimi ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya  katılanların örgütsel vatandaşlık davranışları ise Vey ve 
Campbell (2004) ile Williams ve Shiaw (1999)’ın ölçeklerinden yararlanarak Basım ve Şeşen (2006) tarafından 
Türkçeye uyarlanan; özgecilik, vicdanlılık, nezaket, centilmenlik ve üyelik erdemi olmak üzere 5 boyuttan ve 
19 ifadeden oluşan ölçek ile tespit edilmiştir. 

Araştırma evrenini, Antalya ili Serik ilçesinin Belek turizm bölgesindeki beş yıldızlı otel işletmelerinin 
işgörenleri oluşturmaktadır. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün (2020) verilerine göre Antalya ili 
Serik ilçesinde, 57 adet beş yıldızlı otel işletmesi, 27,827 oda ve 60,008 yatak sayısı ile hizmet vermektedir. 
Bahsi geçen bu otel işletmelerinde hali hazırda çalışan toplam işgören sayısına ulaşılamadığı için oda ve yatak 
başına düşen işgören sayısı hesaplama formülünden yararlanılmıştır. Bu formüle göre Türkiye’deki 5 yıldızlı 
otel işletmelerinde yatak başına düşen işgören sayısı 0,59’dur (Keleş, 2014: 82). Serik’teki beş yıldızlı otellerin 
toplam yatak kapasiteleri (60,008) ve Türkiye’deki beş yıldızlı otellerde yatak başına düşen personel sayısı 
(0,59) dikkate alındığında Serik ilçesinde, 35.404 (60.008x0,59) işgörenin çalıştığı söylenebilir. 
Araştırmada evrenin belirli sayıda birimden oluşması sonlu, sayılmayacak kadar çok birimden oluşmasına ise 
sonsuz evren denir (Lorcu, 2015: 14). Özellikle sosyal bilimlerdeki araştırmalarda evrenin tüm birimlerine 
ulaşmak çeşitli sebeplerden dolayı mümkün olmayabilir (Ural ve Kılıç, 2018: 30). Bu gibi durumlarda 
araştırmacının evrenin tamamına ulaşmaya çalışması yerine, onu temsil edebilecek yeteneğe sahip örneklem 
seçmesi zaman, maliyet ve mesafe gibi birçok yönden kolaylık sağlar (Lorcu, 2015: 14). Bu çalışmada Serik’teki 
beş yıldızlı otellerde tahmini 35,404 işgörenin çalıştığı varsayıma dayanarak evrenin tamamına ulaşmak 
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maliyet ve zaman açısından mümkün olmadığı için evreni temsil edebilme yeteneğine sahip örneklem alma 
yoluna gidilmiştir. 
Evren hacminin büyüklüğü, değişkenlerin türü ve güven düzeyi dikkate alınarak ilgili alanyazında örneklem 
hacminin hesaplanmasına dair çeşitli formüller verilmiştir (Keleş, 2014: 83; Lorcu, 2015: 19; Coşkun vd., 2017: 
144;Ural ve Kılıç, 2018: 42). Keleş (2014: 83) yaptığı araştırmada bu formüllerden birini kullanarak 10.000 ve 
üzeri işgörenin bulunduğu evrenlerde 384 işgörenin evreni temsil edebileceği sonucuna ulaşmıştır. Buna göre, 
2019 yılında uygun örnekleme ile 13 otel işletmesine toplamda 600 anket formu dağıtılmıştır. Geri dönen 412 
anket formu geçerli kabul edilip analize tabi tutulmuştur. Önceki araştırmalar ile geçerliliği ispat edilen 
ölçeklerin güvenilirlik katsayıları kabul edilebilir düzeydedir. İşgörenlerin ölçeklerdeki ifadelere ilişkin 
yanıtlarının ortalama ve standart sapma değerlerine yer verilmiştir. Örgüt ikliminin örgütsel vatandaşlık 
davranışı üzerindeki etkisi korelasyon ve regresyon analizleri ile test edilmiştir. Katılımcıların demografik 
özellikleri yüzde ve frekans analizi ile açıklanmış ve Tablo1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgileri 

Demografik değişkenler  f % 
Cinsiyet Kadın 173 42,0 

Erkek 239 58,0 
 20 yaş ve altı 50 12,1 
 21 - 25 yaş arası 154 37,4 
Yaş grubu 26 - 30 yaş arası 112 27,2 
 31 - 35 yaş arası 54 13,1 
 36 ve üzeri yaş 42 10,02 
 İlköğretim 35 8,5 
Eğitim durumu Ortaöğretim (Lise) 198 48,1 
 Önlisans 111 26,9 
 Lisans 68 16,5 
 Önbüro 57 13,8 
Çalışılan departman Yiyecek-İçecek 194 47,1 

Kat Hizmetleri 53 12,9 
 Diğer 108 26,2 
İşletmede çalışma süresi 5 yıl ve altı 369 89,6 

6-10 yıl arası 37 9,8 
11 yıl ve üzeri 6 1,5 

 5 yıl ve altı 259 62,9 
Sektörde çalışma süresi 6 -10 yıl arası 107 26,0 
 11 yıl ve üzeri 46 11,2 
 2000  ve altı 33 8,0 
Aylık Gelir 2001-3000 TL arası 329 79,9 
 3001 ve üzeri 50 12,1 

Tablo1’e göre, araştırmaya katılanların yarıdan fazlası erkek(%58,0) olup ve 21- 25 yaş arasındadır (%37,4). 
Katılımcıların %48,1’i lise ,%26,9’u ise önlisans mezunudur. Katılımcıların çoğu kendi işletmesinde (%89,6) ve 
turizm sektöründe (%62,9) 5 yıldan daha az süredir çalışmaktadır. Aynı işletmede 6-10 yıl arası çalışan 
işgörenlerin oranı %9,8 iken, turizm sektöründeki işgörenlerin oranı ise %26,0’dır. 11 yıl ve daha fazla süredir 
turizm sektöründeki işgörenler, katılımcı grubunun %1,5’ ini oluşturmaktadır. 

BULGULAR 

Bu kısımda ilk olarak örgüt iklimi ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki korelasyon analizi ile 
sunulmuş; örgüt iklimi ile örgütsel vatandaşlık davranışının geneli ve tüm alt boyutlarına ilişkin değerler 
Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2’ye göre, katılımcıların örgüt iklimi algılarının ortalaması 3,44, örgütsel vatandaşlık davranışına 
ilişkin ortalaması ise 3,75‘tir. Katılımcıların en fazla sergiledikleri örgütsel vatandaşlık davranışı boyutu 
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Nezaket (3,87) iken az sergilenen örgütsel vatandaşlık davranışı boyutu ise Vicdanlılık (3,65)  olmuştur. 
Tablo 2. Örgüt İklimi ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisine Yönelik Korelasyon Analizi 

 x ̄ s.s 1 2 3 4 5 6 

1.Örgüt İklimi 3,44 0,54       
2.Özgecilik 3,77 0,86 0,490**      
3.Vicdanlılık 3,65 0,90 0,510** 0,406**     
4.Nezaket 3,87 0,90 0,462** 0,518** 0,471**    
5.Centilmenlik 3,70 0,85 0,452** 0,396** 0,508** 0,527**   
6.Üyelik Erdemi 3,72 0,85 0,463** 0,414** 0,506** 0,555** 0,582**  
7.ÖVD Genel 3,75 0,67 0,620** 0,754** 0,725** 0,781** 0,780** 0,792** 

**p<0,001 

Tablo 2‘ye göre, örgüt iklimi ile örgütsel vatandaşlık boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler 
saptanmıştır. Gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda örgüt iklimi ile örgütsel vatandaşlık davranışının 
özgecilik boyutu(r=0,490), vicdanlılık boyutu(r=0,510), nezaket boyutu (r=0,462), centilmenlik boyutu 
(r=0,452)ve üyelik erdemi boyutu arasında (r=0,463) orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır 
(p<0,001). Tablo 2’ye göre örgüt ikliminin en fazla örgütsel vatandaşlık davranışının vicdanlılık boyutu ile 
ilişkili olduğu görülmektedir. Örgüt iklimi genel olarak korelasyon analizine tabi tutulduğunda, boyutlar 
arasındaki ilişkilerde gözlemlendiği gibi, örgüt iklimi ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında orta düzeyde 
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=0,620). İgörenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarındaki 
değişimlerin ne kadarının örgüt ikliminden kaynaklandığını belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilen basit 
doğrusal regresyon analizleri sonuçları Tablo 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Örgüt İklimi Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Davranışları Üzerindeki Etkisine İlişkin 
Basit Doğrusal Regresyon Analizi Sonucu 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişkenler 

bj s(bj) t p R2 ANOVA 

 
ÖVD genel 

Sabit 1,125 0,166 6,783 0,000***  
0,384 

F=255,469 

Örgüt İklimi 0,762 0,048 15,983 0,000*** p=0,000*** 

**p<0,01 ***p<0,001 bj: Katsayı S(bj): Standart Hata 

Tablo 3’e göre, örgüt ikliminin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisini belirleyebilmek amacıyla 
gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon modeli anlamlıdır (F=255,469; p<0,001). Basit doğrusal regresyon 
modeli aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: 

Örgütsel vatandaşlık davranışı = 1,125 + 0,762 Örgüt İklimi 

Tablo 3’teki belirtme katsayısı (R2=0,384) çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki 
değişimlerin%38,4,’ünün algıladıkları örgüt ikliminden kaynaklanmaktadır. Bu durumda;“H1: 
İşgörenlerin örgüt iklimi algılarının örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde etkisi vardır.” hipotezi 
desteklenmiştir.  

Tablo 4. Örgüt İklimi Algısının Özgecilik Davranışları Üzerindeki Etkisine İlişkin Basit Doğrusal Regresyon 
Analizi Sonucu 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişkenler 

bj s(bj) t p R2 ANOVA 

 
Özgecilik 

Sabit 1,107 0,237 4,661 0,000***  
0,240 

F=129,307 

Örgüt İklimi 0,776 0,068 11,371 0,000*** p=0,000*** 
**p<0,01 ***p<0,001 bj: Katsayı S(bj): Standart Hata 
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Tablo 4’te örgüt ikliminin örgütsel vatandaşlık davranışlarının özgecilik boyutu üzerindeki etkisine yönelik 
gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon modelinin anlamlı olduğu (F=129,679; p<0,001) görülmektedir. 
Model aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.   

Özgecilik = 1,107 + 0,776 Öİ 

Tablo 4’teki belirtme katsayısı (R2=0,240), işgörenlerin özgecilik davranışları üzerindeki değişimlerin 
%24’ünün (R2=0,240) örgüt iklimi algılarına bağlı olduğunu göstermektedir. Bu durumda; “H1a: İşgörenlerin 
örgüt iklimi algılarının özgecilik davranışları üzerinde etkisi vardır” hipotezi desteklenmiştir. 

Tablo 5. Örgüt İklimi Algısının Vicdanlılık Davranışları Üzerindeki Etkisine İlişkin Basit Doğrusal 
Regresyon Analizi Sonucu 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişkenler 

bj s(bj) t p R2 ANOVA 

 
Vicdanlılık 

Sabit 0,726 0,247 2,940 0,003**  
0,260 

F=143,938 

Örgüt İklimi 0,582 0,071 11,997 0,000*** p=0,000*** 
**p<0,01 ***p<0,001 bj: Katsayı S(bj): Standart Hata 

Tablo 5’te de görüldüğü gibi, örgüt ikliminin örgütsel vatandaşlık davranışlarının vicdanlılık boyutu 
üzerindeki etkisini belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon modeli anlamlı olup 
(F=143,938; p<0,001)  aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.  .  

Vicdanlılık= 0,726 + 0,582 Öİ 

Tablo 5’de belirtme katsayısı (R2), işgörenlerin özgecilik davranışları üzerindeki değişimlerin %26’sının 
(R2=0,260) örgüt iklimi algılarına bağlı olduğunu göstermektedir. Bu durumda; “H1b: İşgörenlerin örgüt iklimi 
algılarının vicdanlılık davranışları üzerinde etkisi vardır.” hipotezi desteklenmiştir. 

Tablo 6. Örgüt İklimi Algısının Nezaket Davranışları Üzerindeki Etkisine İlişkin Basit Doğrusal Regresyon 
Analizi Sonucu 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişkenler 

bj s(bj) t p R2 ANOVA 

 
Nezaket  

Sabit 1,227 0,254 4,840 0,000***  
0,214 

F=111,395 

Örgüt İklimi 0,769 0,073 10,554 0,000*** p=0,000*** 
    **p<0,01 ***p<0,001 bj: Katsayı S(bj): Standart Hata 
 
Tablo 6’da görüldüğü gibi, örgüt ikliminin örgütsel vatandaşlık davranışlarının nezaket boyutu üzerindeki  
etkisini belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon modeli anlamlı olup (F=111,395; 
p<0,001) aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.   

 Nezaket= 1,227 + 0,769 Öİ 

Tablo 6’daki belirtme katsayısı (R2), işgörenlerin nezaket davranışları üzerindeki değişimlerin %21,4’ünün 
(R2=0,214) örgüt iklimi algılarına bağlı olduğunu göstermektedir. Bu durumda; “H1c: İşgörenlerin örgüt iklimi 
algılarının nezaket davranışları üzerinde etkisi vardır.” hipotezi desteklenmiştir. 

Tablo 7. Örgüt İklimi Algısının Centilmenlik Davranışları Üzerindeki Etkisine İlişkin Basit Doğrusal 
Regresyon Analizi Sonucu 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişkenler 

bj s(bj) t p R2 ANOVA 

 
Centilmenlik 

Sabit 1,273 0,240 5,313 0,000***  
0,204 

F=105,339 

Örgüt İklimi 0,707 0,069 10,263 0,000*** p=0,000*** 
**p<0,01 ***p<0,001 bj: Katsayı S(bj): Standart Hata 
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Tablo 7’de görüldüğü gibi, örgüt ikliminin örgütsel vatandaşlık davranışlarının centilmenlik boyutu 
üzerindeki etkisini belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon modeli anlamlı olup 
(F=105,339; p<0,001) aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.   

Centilmenlik= 1,273 + 0,707 Öİ 

Tablo 7’deki belirtme katsayısı (R2), işgörenlerin centilmenlik davranışları üzerindeki değişimlerin 
%20,4’ünün (R2=0,204) örgüt iklimi algılarına bağlı olduğunu göstermektedir. Bu durumda; “H1d: İşgörenlerin 
örgüt iklimi algılarının centilmenlik davranışları üzerinde etkisi vardır.” hipotezi desteklenmiştir. 

Tablo 8. Örgüt İklimi Algısının Üyelik Erdemi Davranışları Üzerindeki Etkisine İlişkin Basit Doğrusal 
Regresyon Analizi Sonucu 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişkenler 

bj s(bj) t p R2 ANOVA 

 
Üyelik 
Erdemi 

Sabit 1,224 0,239 5,111 0,000***  
0,214 

F=111,721 

Örgüt İklimi 0,728 0,069 10,570 0,000*** p=0,000*** 
    **p<0,01 ***p<0,001 bj: Katsayı S(bj): Standart Hata 

Tablo 8’de görüldüğü gibi, örgüt ikliminin örgütsel vatandaşlık davranışlarının üyelik erdemi boyutu etkisini 
belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon modeli anlamlıdır (F=111,721; p<0,001). 
Model aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.   
 
Üyelik Erdemi= 1,224 + 0,728 Öİ 

Tablo 8’deki belirtme katsayısı (R2), işgörenlerin üyelik erdemi davranışları üzerindeki değişimlerin 
%21,4’ünün (R2=0,214) örgüt iklimi algılarına bağlı olduğunu göstermektedir. Bu durumda; “H1e: İşgörenlerin 
örgüt iklimi algılarının üyelik erdemi davranışları üzerinde etkisi vardır.” hipotezi desteklenmiştir. 
 
SONUÇ ve TARTIŞMA 
İşgörenlerin örgüt iklimi algılarının örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu 
belirleyebilmek amacı ile gerçekleştirilen bu araştırmada, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarındaki 
değişimlerinin %38,4’ünün algılanan örgüt ikliminden kaynaklandığını göstermektedir.  

Örgütsel vatandaşlık davranışlarının boyutlarına göre değerlendirme yapıldığında, örgüt ikliminin en fazla 
vicdanlılık boyutunu etkilediği tespit edilmiştir. Yapılan basit doğrusal regresyon analizleri, işgörenlerin 
özgecilik davranışlarının %24’ünün, vicdanlılık davranışlarının %26’sının, nezaket davranışlarının 
%21,4’ünün,  centilmenlik davranışlarının %20,4’ünün ve üyelik erdemi davranışının %21,4’ünün örgüt iklimi 
algılarına bağlı olduğunu göstermektedir.Örgüt ikliminin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki 
etkisine yönelik ortaya çıkan sonuçlar, ilgili alanyazındaki birçok çalışma (Samancı, 2006; Malçok, 2011; Bulut, 
2012; Dinçer, 2013; Karataş, 2015; Kayar, 2015; Erkan, 2017) ile örtüşmektedir.  Aynı zamanda bu sonuçlar, 
örgütün çalışanlara güvenmesini ve kararlara katılımı destekleyici niteliği ile Likert‘in yönetim sistemleri 
yaklaşımı kapsamındaki Sistem-4 anlayışını anımsatmakta, bu yönde bir örgüt ikliminin örgütsel vatandaşlık 
davranışını destekleyeceği değerlendirilmektedir. Yine Mc Gregor’un X-Y teorisinde olduğu gibi, uygun 
şartlar sağlanan çalışanların işletmelerine daha fazla sahip çıkacağı ve dolayısıyla örgütsel vatandaşlık 
davranışlarını daha fazla sergileyecekleri ifade edilebilir. 

Bu araştırmada dikkatle üzerinde durulması gereken sonuçlardan biri, örgüt ikliminin en fazla örgütsel 
vatandaşlık davranışının vicdanlılık boyutu üzerinde etkisinin olduğu sonucudur. Otelcilik sektörünün emek 
yoğun özelliğinden dolayı, algılanan örgüt ikliminin önemi bu araştırma sonuçları ile ortaya konulmuştur. 
Özellikle algılanan örgüt ikliminin örgütsel vatandaşlık davranışının vicdanlılık boyutuna yön vermesi, 
otelcilik sektöründeki yöneticilerin astlarına daha çok söz hakkı tanıdığı, güç mesafesinin en düşük düzeyde 
olduğu ve ast-üst arasındaki güven düzeyinin yüksek olduğu çalışma ortamlarının hazırlanması gerektiği 
açıktır. Çünkü kendilerine güvenilmeyen ve söz hakkı tanınmayan işgörenlerin yöneticilerine duydukları 
öfkeden dolayı vicdanlı davranışlar sergilemeye gönüllü olmaları beklenemez.Turizm işletmelerinde işlerin 
yürütülmesinde en önemli faktör olan işgörenlerin gözlemlenmedikleri durumlarda bile vicdanlı davranışlar 
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sergilemesi işletmelerin verimliliği ve etkinliğinde önemli bir etkendir. Özellikle çalışma şartlarının ağır ve 
zorlayıcı olduğu turizm sektöründe (Keleş, 2018), çalışanları çalışma ortamında mutlu kılacak örgüt iklimi 
oluşturmanın gerekliği açık ve nettir. 

Örgütsel vatandaşlık davranışları herhangi bir ödül, ceza ve baskı sonucu ortaya çıkmaz. Örgüt yönetiminin 
baskıları işgörenlerin sadece görev tanımlarında belirtilen rollerinin gerçekleşmesini sağlayabilir. Özellikle 
kriz dönemlerinde işletmelerin işgücünde azaltmaya gitmesi sonucu işgörenlerin üzerine düşen 
sorumluluklar daha da artabilir. Böyle durumlarda baskı ve tehdit yerine turizm işletmecisi yöneticilerine 
düşen görev işgörenlerin gönüllü davranışlar sergilemeleri konusunda süreklilik sağlayabilecek olumlu bir 
örgüt iklimini yaratmaktır. Olumlu örgüt iklimi algısını işgörenlerin zihninde oluşturabilen işletmeler, 
verimlilik ve hizmet kalitesinde rakiplerinden bir adım öne geçerek rekabet avantajı sağlayabilirler. 

Bu araştırmanın verileri Antalya Belek bölgesindeki beş yıldızlı otel işletmesi çalışanları ile sınırlı tutulmuştur. 
Farklı bölgelerde yılın tamamında sürekli faaliyet gösteren, farklı büyüklüklerdeki oteller ve seyahat 
acenteleri çalışanlarının dâhil edildiği bir araştırma ile turizm işletmelerinde örgüt ikliminin örgütsel 
vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi daha güçlü bir biçimde ortaya konulabilir. 
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Purpose - In this research, it is aimed to determine the effect of organizational justice perceived by 
bakery staff on job performances.  

Design/methodology/approach - The data collection process, which took place through 
questionnaires between May 2017 and October 2017, was applied with convenience sampling 
technique and face-to-face contact technique. 295 usable questionnaires were collected from 91 bakery 
businesses. During the analysis process, descriptive statistics, reliability analysis, confirmatory factor 
analysis and structural equitation modeling (SEM) were used.  

Findings - As a result of hypothesis testing, it is understood that while distributive and procedural 
justice have no significant effect on job performance (p≥0,05), interactional justice has significant and 
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Discussion – Although there are many studies in the literature on organizational justice and job 
performance, no study has been conducted on bakery workers. The research findings are not exactly 
similar to any research in the literature. It contributes to the literature by revealing that interactional 
justice is a critical variable for the employees of the bakery business where production and service 
delivery are carried out together. 
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1. Giriş 

Örgütsel adalet ve iş performansı ilişkisi hem işletme yöneticileri hem de akademisyenlerin son 20 yıldan bu 
yana üzerinde önemle durduğu bir konu olmuştur. Son yıllarda örgütsel adalet değişkeninin iş memnuniyeti, 
örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı gibi değişkenler üzerinde etkisinin belirlenmesi ile bu konuda 
çalışmaların sayısında ciddi bir artma gerçekleşmiştir (Gilliland ve Chan, 2001: 143). 

Ployhart ve Ryan (1997)’e göre örgütsel adalet, örgüt içerisinde yöneticilerin iş sürecinde sergiledikleri adalet 
anlayışının işgörenler tarafından nasıl algılandığı ve ne şekilde iş performanslarına yansıdığı ile ilgilidir.  
Örgütsel adalet, işgörenlerin yöneticilerinin iş ile ilgili olarak kendilerine karşı adil olup olmadıklarını anlama 
ve uyguladıkları adalet stratejilerinin işle ilişkili olan diğer değişkenleri (iş performansı gibi) nasıl etkilediği 
ile ilgilidir. Bundan dolayı ilgili alanyazında da örgütsel adalet, dağıtımsal, prosedürel ve etkileşimsel adalet 
olarak üç farklı boyutta çalışılmıştır. Örgütsel adalet turizmin yiyecek ve içecek işletmeciliği gibi alt hizmet 
sektörlerinde, iş gücünün sürekliliğine ve yüksek iş performansına yansıması açısından oldukça önem arz 
etmektedir.  

Unlu mamuller veya fırıncılık sektörü yiyecek ve içecek işletmeciliğinin büyük bir yüzdesini oluşturmaktadır. 
Özellikle yoğun bir rekabet ortamı içerisinde faaliyet gösteren fırıncılık sektöründe işgörenlerin 
performansları işletmenin verimliliği ve/veya karlılığı açısından oldukça önemlidir. İşgörenlerin  
sergiledikleri çalışma performanslarını, yöneticilerin tutumu, işgörenlerle ilişkileri, çalışma koşulları ve diğer 
uyguladıkları örgütsel yönetim stratejileri etkileyebilmektedir. 

Araştırmada fırın çalışanlarının algıladıkları örgütsel adaletin iş performanslarına etkisini ortaya koymak 
amaçlanmaktadır. Örgütsel adalet ve iş performansı arasındaki ilişkinin genellikle sağlık, finans, eğitim ve 
sanayi işletmelerinde çalışıldığı görülmüştür, ancak örneklem olarak ele alınan unlu mamuller veya fırıncılık 
sektörü işgörenleri üzerinde ulusal ve uluslararası düzeyde bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Buradan 
hareketle gerçekleştirilen bu araştırmanın hem ilgili alanyazına farklı örneklem kitlesi nedeniyle katkı 
sağlayabileceği hem de fırıncılık sektöründeki işletmeci ve yöneticilere uygulamaya dönük fayda sunabileceği 
beklenilmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve  

2.1.Örgütsel Adalet  

Adalet hak ve hukuka sahip çıkma, uygulama anlamını taşımaktadır. Günümüzde toplum içerisinde 
insanların birlikte uyum içerisinde yaşayabilmeleri için önemli bir olgu olarak görülmektedir (İyigün, 2012: 
50). Adalet kavramı zaman içerisinde felsefecilerin ve birçok farklı alandaki araştırmacının üzerinde 
çalışmalar yürüttükleri önemli bir konu haline gelmiştir (Greenberg ve Bies, 1992:  443). 

Örgütler için adalet, işgörenlerin sahip oldukları haklarının, örgütlere sergiledikleri katkılar ile orantılı şekilde 
değerlendirilmesi ve kural dışı davranışlarında gerekli yaptırımın uygulanmasıdır (Başaran, 1985: 105). 

Örgütsel adalet, örgütün bütün iş süreçlerinde çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmadığına yönelik oluşan 
bir duyguyu yansıtır (İyigün, 2012: 50). Örgütlerde adalet, ortaya çıkabilecek ödül ve cezaların en uygun nasıl 
uygulanacağına yönelik kuralları ve sosyal normları içermektedir (Aydın ve Karaman, 2008: 498). 

Örgütsel adalet ile ilgili teoriler, iki farklı boyuttan, yani “reaktif–proaktif boyut” ve “süreç-içerik boyut” 
undan türetilerek dört bölümde sınıflanmış, bunlar da kendi içinde çeşitli teorilere dönüşmüştür (İçerli, 2010: 
70-71). Adaletin “reaktif teorisi”, işgörenlerin eşit olarak görülmeyen politikalardan kaçma veya kaçınma 
tepkilerine yönelmektedir. Bu tarz teoriler, haksız uygulamalara olan tepkiler üzerinde incelemeler 
yapmaktadır. Buna karşılık “proaktif teoriler”, çalışanların adaleti oluşturmak için belirlemiş oldukları 
davranışlar üzerindeki çalışmalara odaklanmıştır. Bu teoriler adil uygulamaların olmasına ilişkin davranışlar 
üzerine daha çok odaklanmıştır. Adaletle ilgili “süreç teorileri” ise, ücret ve terfi gibi hakedişlerin ne şekilde 
belirleneceğine yönelmiştir. Bu tarzda bir eğilim, örgüt kararlarını alırken ve uygularken, uygulanan 
yöntemlerin adil olup olmadığı üzerine yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte “içerik teorileri” ise hak edilen 
kazanımların eşit şekilde dağıtılıp dağıtılmadıkları ile ilgilidir (İçerli, 2010: 70-71). 

Örgütlerde adalet ile ilgili popüler kavramsallaştırmaların çoğu, Reaktif-İçerik Teoriler kapsamına 
girmektedir. Bunlar arasında Homans’ın (1961) “Dağıtım Adaleti Teorisi”, Adams’ın (1965) “Eşitlik Teorisi” 
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ve Walster ve Berscheid’nin (1973) “Eşitlik Teorisi” versiyonları ve Crosby’nin (1976) “Göreceli Mahrumiyet 
Teorisi” sayılabilir (İçerli, 2010: 71).  Ek olarak, Proaktif-İçerik teoriler kapsamında Leventhal’in (1976) “Adalet 
Yargı Modeli” ve Lerner’in (1977) “Adalet Güdüsü Teorisi”, Reaktif-Süreç teoriler kapsamında Thibaut ve 
Walker’ın (1978) “Süreç Adaleti Teorisi” ve Proaktif-Süreç teorileri kapsamında Barrett-Howard ve Tyler’ın 
(1986) “Dağıtım Tercihi Teorisi” yönetim alan yazınında başvurulan diğer teorilerdir  (İçerli, 2010:  71-78). 

Mevcut araştırmada örgütsel adalet kavramı, Jay Adams’ın (1963) “Eşitlik Teorisi” kapsamında ele alınmıştır. 
Örgütsel adalet kavramı Jay Adams’ın (1963) “Eşitlik Teorisinin’’  devamıdır. Eşitlik; gerçek veya hayal ürünü, 
bireysel veya kolektif, gerçek veya tüzel kişi olsun, diğer birimler ile yapılan karşılaştırmalar sonucundaki 
adalet, haklılık ya da değerliliktir (Oliver, 1997: 211’den aktaran Güler, 2019: 138-139). Eşitliğin temeli adalet 
olduğu için ise eşitlik teorisi, aynı zamanda adalet veya hakkaniyet teorisi şeklinde de ifade edilmektedir 
(Blodgett, Hill ve Tax, 1997: 188). Teori, Adams’ın 1963 ve 1965 yılındaki örgütsel davranış alanındaki 
araştırmaları sayesinde geliştirilmiştir (Hogg ve Vaughan, 2011: 546).  

Bu bağlamda Adams örgütsel adaletin; işgörenlerin motivasyon seviyelerinin yüksek olmasının, örgütte 
takdir edilme, ödüllendirilme ve örgüte karşı aidiyet duygularının yükseltilmesi ile oluşabileceğini  
belirtmiştir (Özkalp ve Kırel, 2013: 654).  

2.2.Örgütsel Adaletin Boyutları 

Örgütsel adalet iş yerinde herkese adil yaklaşımı ortaya koyabilmek için geliştirilmiş bir kavramdır. Örgütsel 
Adalet teorileri incelendiğinde ilk zamanlarda araştırmacıların örgütsel adaleti “Dağıtımsal Adalet’’ ve 
“Süreçsel Adalet” olarak iki farklı boyutta değerlendirmişlerdir (Bakan, 2011: 192). Son zamanlarda bu 
boyutlara ‘Etkileşimsel Adalet’’ de ilave edilerek  üç farklı boyutta irdelenmektedir (Tan ve Çetin, 2012: 2; 
Sökmen, vd. 2013: 45). 

2.2.1.Dağıtımsal Adalet 

Dağıtımsal adalet, adından da anlaşılacağı gibi, örgüt içerinde çalışanların hakkedişlerinin adil olarak 
uygulanıp uygulanmadığını içermektedir. Örgütler çalışanların performanslarının karşılığını ve hakedişlerini 
ücret veya başka uygulamalar ile vermektedirler. Aslında çalışanların temel beklentisi sergiledikleri 
performanslarının karşılığında verilen bu ücret veya diğer uygulamaların eşit olarak dağıtımıdır (Zencirkıran 
ve Keser, 2018: 290). 

Araştırmacılara göre örgütsel adaletin ilk bileşeni dağıtımsal adalettir, çünkü adaletin bu boyutu diğerlerinin 
elde edemediği sonuçlara ve çıktılara erişebilmektedir (Cropanzano vd., 2007: 37). 

2.2.2.İşlemsel (Prosedürel) Adalet 

İşlemsel adalet; örgüt içerisinde kararlar alınırken kullanılan biçimsel yöntemlere ilişkin algılanan adaleti 
belirtmektedir (Yadong Luo’dan akt. Taşkıran, 2010:106). Kumar (1996), işlemsel adaletin çalışanların 
hakedişlerinin oluşturulmasında uygulanan süreç ve yöntemleri ifade ettiğini, dağıtımsal adalet algısına göre, 
işgörenlerde önemli etki ve izler bıraktığını belirtmiştir (Taşkıran, 2010:107). 

İşlemsel adaletin iki önemli faktörü süreç kontrol ve açıklamalardır. Süreç kontrol; çalışanların yöneticilere 
beklenen fayda ile ilgili kişisel fikirlerini ifade etme imkanının tanınmasıyla ilgilidir. Açıklamalar ise yönetimin 
dağıtılan çıktılar ile ilgili nedenlerin açıklanmasıdır. Bu yüzden çalışanların bir süreci adaletli olarak 
değerlendirebilmesi için sonuçlar üzerinde kısmen de olsa kontrollerinin olduğunu hissetmeleri ve sonuçların 
neden bu şekilde gerçekleştiğine dair tatminkar açıklamaların yönetim tarafından yapılması gerekmektedir. 
Yöneticilerin tutarlı olması (kişiler arasında ve zaman içinde), önyargılı olmaması, doğru bilgilerle karar 
vermesi ve görüşlere açık olması önemlidir (Robbins ve Judge, 2013: 224-225). 

2.2.3.Etkileşimsel Adalet 

Etkileşim adaleti; prosedürler uygulanırken işgörenlerin maruz kaldıkları tutum ve davranışların niteliğine 
yönelik adalet algısı olarak tanımlanmaktadır (İyigün, 2012: 59). Dağıtımsal ve prosedürel adalet konusunda 
araştırmalar ilerledikçe örgütsel adaletin farklı bir boyutu olan insan davranışları ön plana çıkmaya 
başlamıştır. Bu uygulamaların insani davranışlar üzerindeki etkileri, yönetici ile çalışan ilişkisi, çalışanların 
adalet beklentileri gibi konular ele alınmış, kurum içerisinde insan ilişkilerinin önemi vurgulanmış ve iletişim 
odaklı ‘etkileşimsel adalet’ araştırma konusu olmaya başlamıştır. 
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Örgütsel adaletin dağıtım ve işlemsel boyutundan sonra üçüncü boyutu olarak ele alınan etkileşimsel adalet; 
kurumun uygulamada çalışanlarına davranışları ve çalışanların bu tutumun niteliğine ilişkin adalet algıları 
şeklinde ifade edilmektedir (Bies ve Moag, 1986: 43-55). Etkileşim adaletinin sağlanması için dört şartın 
sağlanması gerekmektedir (Bies ve Moag’dan (1986) aktaran Ülbeği, 2011: 29); 

• Doğruluk: Yöneticiler veya karar mercileri çalışanlarla ilgili alınan kararlarda açık ve net olmalı, 
çalışanlara dürüst davranmalıdır.  

• Saygı: Yöneticiler veya karar mercileri çalışanlara karşı duyarlı olmalı ve kibar davranmalıdır. Yapılan 
eleştiriler yapıcı ve olumlu olmalıdır. 

• Uygunluk: Yöneticiler veya karar mercileri bireyleri birbirinden ayıracak ifadelerden kaçınmalıdır. 
Yaş, cinsiyet, mezhep, ırk ve din ile ilgili çalışanlarda uygunsuzluk hissi yaratacak durumlara fırsat 
vermemelidir. 

• Gerekçelendirme: Yöneticiler veya karar mercileri, örgüt içerisinde alınan kararlar ile ilgili çalışanları 
yeterli ölçüde bilgilendirmelidir. 

2.3.İş Performansı  

Performans kelimesinin yönetsel alanyazında yıllar içerisinde kullanımı ve farklı alanlarda performansa 
yönelik çalışmaların artması neticesinde ise performans değerlendirme kavramı ortaya çıkmıştır (Akdağ, 2016: 
330). Özellikle 21.yy’ın başlarından itibaren ilgi çeken konu başlıklarından biri olan performans kavramı (Akı 
ve Demirbilek, 2010: 81), iş performansı bağlamında 50 yıla yakın bir süredir örgütsel davranış alanında 
önemle ele alınmaktadır (Griffin vd., 2007: 327).  

Performans kelimesi, belli bir zaman diliminde yapılması gereken işlerin amaca hizmet etme derecesi olarak 
tanımlanabilir (Akal, 1992: 1). Griffin, Neal ve Parker (2007: 327) ve Suliman (2007: 295) performansı, bir kişinin 
uzmanlık alanına giren işi yapabilme yeterliliği olarak tanımlamıştır. 

Performans değerlendirme, organizasyonel yapılar ile anlam kazanan bir kavramdır. Önceden belirlenen 
standartlar ile kıyaslama yapıldığında, ölçme ile bireyin beceri ve yetenekleri değerlendirilip işteki kapasitesi 
ölçülür (Akdağ, 2016: 330). 

Performans değerlendirme kişinin performans derecesini ölçer, yaptığı iş ile ilgili güçlü ve zayıf taraflarını 
belirlemekle birlikte işgörenin çalışma başarısı ile başarısızlıkları hakkında geribildirim almasını sağlar (Akı 
ve Demirbilek, 2010: 81). Bu yollarla performans değerleme, işe alma, yükselme, ödüllendirme ve işten 
çıkarma gibi farklı insan kaynakları yönetim faaliyetlerinin de altyapısını oluşturur. Sözü edilen özellikleri 
nedeniyle, performans değerleme süreci insan kaynakları idaresinde oldukça önemli bir yere sahiptir (Akı ve 
Demirbilek, 2010: 81). Performans değerlendirme sayesinde işletme; işgörenler ile yaptığı iş anlaşmasının 
şartları hangi oranda gerçekleştiğinin, işgörenin ilgi ve becerilerinin işe hangi düzeyde yansıdığını, işgörenin 
iş başarısını, işgörenin görev tanımındaki standartlara ne ölçüde ulaştığı ve kariyer planlamasının hangi 
düzeyde ilerleyeceğini belirleyebilmektedir (Akdağ, 2016: 335). 

İşgören performansı, alanyazında genellikle çok boyutlu bir kavram olarak değerlendirilirken, araştırmacılar 
tarafından üzerinde uzlaşmaya varıldığı bir boyut sayısı yoktur (Suliman, 2007: 297; Griffin vd., 2007: 327-
328). Görev performansı, çalışanların kendi değerlendirmelerine göre yaptıkları işte ne kadar başarılı 
olduklarını, bağlamsal performans ise bireysel olarak yapmaları gereken işlerin dışındaki örgüt içi süreç, amaç 
ve birlikteliklere uyma başarısı ile açıklanmaktadır (Chiu, 2004: 82). 

2.4.Alanyazın Analizi 

Yerli ve yabancı alanyazın tarandığında farklı sektörlerde örgütsel adalet ve iş performansı üzerine birçok 
çalışma olmasına rağmen fırın ve unlu mamuller sektörü üzerine her hangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 
Ancak turizm veya benzer hizmet sektörleri alanında yapılmış bazı çalışmalar ve sonuçları şunlardır; 

Cohen-Charash ve Spector (2001) gerçekleşmiş 190 çalışmaya katılan 64.757 çalışan örnekleminde 
gerçekleştirdiği meta analiz yöntemiyle örgütlerde adaletin rolünü araştırmışlardır. Araştırma bulgularına 
göre iş performansının en kuvvetli olarak işlemsel adalet algısıyla ilişkilendirildiği daha zayıf olarak ise sırayla 
dağıtımsal ve etkileşimsel adalet algısının ilişkisi bulunduğu ortaya koyulmuştur.  
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Wang, Liao, Xia ve Chang (2010), Çin’de farklı alanlarda faaliyet gösteren mal ve hizmet işletmelerinde çalışan 
793 çalışan örnekleminde örgütsel adaletin iş performansına etkisini araştırmışlardır. Gerçekleştirilen yapısal 
eşitlik modellemesi yol analizi bulgularına göre örgütsel adalet algısının boyutlarından etkileşimsel adalet  ve 
dağıtımsal adalet boyutlarının olumlu yönde ve anlamlı etkisinin bulunduğu, buna karşın işlemsel adaletin 
anlamlı bir etkisinin bulunamadığı anlaşılmaktadır.   

Çelik, Turunç ve Demirkaya (2011), 311 konaklama işletmesi çalışanı üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında 
işgörenlerin adalet algılarının iş performansına etkisinde kişi-örgüt uyumunun aracılık etkisini araştırmışlar 
ve regresyon analizi bulgularına göre; adalet algısının üç boyutunun da çalışanların iş performansları 
üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını belirlemişlerdir.  

Elamin ve Alomain (2011), Suudi Arabistan’da farklı işletmelerde faaliyet gösteren 793 Suudi ve yabancı 
çalışan örnekleminde örgütsel adaletin, iş tatmini ve bireysel değerlendirmeye bağlı iş performansına etkisini 
araştırmışlardır. Gerçekleştirilen regresyon analizi bulgularına göre örgütsel adaletin alt boyutlarının 
hiçbirisinin Suudi çalışanların iş performanslarını anlamlı bir şekilde etkilemediğini buna karşın yabancı 
çalışanların algıladıkları örgütsel adalet boyutları, iş performanslarını anlamlı bir şekilde etkilediği 
görülmektedir.  

Lee, Kim, Hyun-Son ve Kim (2015) Kore’de faaliyet gösteren 6 tane 5 yıldızlı otelin içinde bulunan restoran 
işletmesinde 276 çalışan örnekleminde örgütsel adalet ile iş performansı ilişkisini ve güvenin aracılık etkisini 
araştırmışlardır. Örgütsel adaleti 4 (iletişimsel adalet dahil) boyut halinde ele alan araştırmacılar korelasyon 
analizi bulgularına göre; adalet algısının dört boyutunun da iş performansı algısı (görev performansı) ile 
anlamlı bir ilişkiye sahip olduğunu belirlemişlerdir. 

Swalhi ve Zgoulli (2017) 343 küçük ve orta ölçekli mal ve hizmet işletmesi çalışanı örnekleminde örgütsel 
adaletin iş performansına etkisini araştırmışlardır. Gerçekleştirilen regresyon analizi bulgularına göre, 
dağıtımsal adaletin iş performansında anlamlı bir etkiye sahip olmadığı (p≥0.05), etkileşimsel adalet (r= .24; 
p≤0.01) ve işlemsel adaletin (r= .13; p≤0.05) düşük düzeyde, anlamlı ve olumlu bir etkiye sahip olduğunu 
belirlemişlerdir. 

Doğan (2018), 254 beş yıldızlı konaklama işletmesi çalışanları üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında, 
örgütsel adalet algısı ile iş performansı arasındaki ilişkinin korelasyon analizi bulgularına göre; adalet 
algısının üç boyutunun da çalışanların öz değerlendirmeye bağlı iş performansı algısı ile anlamlı bir ilişkiye 
sahip olduğunu belirlemiştir (p≤0.05).  En yüksek ilişkiye sahip olan alt boyut, etkileşimsel adalet boyutu 
olarak göze çarpmaktadır (r=0,389, p≤0.01). 

3. Araştırma Yöntemi 

3.1.Araştırmanın Amacı ve Modeli 

Araştırmada fırın çalışanlarının algıladıkları örgütsel adaletin iş performanslarına etkisini ortaya koymak 
amacından dolayı ilişkisel tarama modeli tasarlanmıştır. Karasar (2005:79-81)’a göre ilişkisel taramalar; iki 
veya daha fazla değişkenin birlikte değişim varlığını ve/veya seviyesini araştıran ve genellikle bağlantıya ve 
karşılaştırmaya dayalı analizler aracılığıyla yapılan çalışmalardır. Araştırmanın ilişkisel tarama modeli ve 
hipotezleri Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Alanyazında yapılan araştırmalar neticesinde, mevcut araştırmada da fırın çalışanlarının algıladıkları örgütsel 
adaletin iş performanslarına etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır.  
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

H1: İş görenlerin algıladıkları örgütsel adaletin iş performansı üzerine olumlu yönde ve anlamlı bir etkisi 
vardır. 

H1a: İş görenlerin algıladıkları dağıtımsal adaletin iş performansı üzerine olumlu ve anlamlı bir etkisi vardır. 

H1b: İş görenlerin algıladıkları işlemsel adaletin iş performansı üzerine olumlu etkisi vardır. 

H1c: İş görenlerin algıladıkları etkileşimsel adaletin iş performansı üzerine olumlu etkisi vardır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmada fırıncılık sektöründe çalışanlar üzerine bir anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmaya katılımı 
sağlamak amacı ile anketler Mersin merkezinde faaliyet gösteren fırın çalışanlarına uygulanmıştır. 
Araştırmanın evrenini Mersin il merkezi sınırları içerisinde faaliyet gösteren unlu mamul üretim 
işletmelerinde çalışan bireyler oluşturmaktadır. Araştırmada, evreni oluşturan kişilerin bütününün yerine 
isteğe bağlı kişilerin örneklemde olabildiği, kolayda örnekleme yöntemi (Yıldırım, vd. 2001:132; Ural ve Kılıç, 
2006: 44) uygulanmıştır.  

Örneklem büyüklüğü 
222 /. dZn ασ=  formülü (Sekaran, 2003; Yıldırım vd., 2001) ile hesaplanmış olup, Mersin 

şehir merkezi (Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Büyükşehir Belediyeleri) ve Silifke, Tarsus, Erdemli 
ilçelerinin de dahil olduğu bir coğrafi alanda resmi olarak toplam 373 unlu mamul üreticisi ve 1150 işgörenin 
kayıtlı olduğu belirlenmiştir (Aksu, 2017). Belirtilen formülden hareketle hata payı %10 ve α=0,05 anlamlılık 
düzeyine karşılık gelen teorik değer Z0,05=1,96 olarak alınmış ve ulaşılması gerekli örneklem büyüklüğü 291 
kişi belirlenmiştir.  

3.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın birinci bölümünde ise, katılımcıların örgütsel adalet algılarının ölçülmesinde Niehoff ve 
Moorman (1993)’ın geliştirdiği, Türkçeye uyarlama, geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları Yıldırım (2002) 
tarafından gerçekleştirilen örgütsel adalet ölçeğinden faydalanılmıştır. “Örgütsel Adalet Ölçeği” dağıtımsal, 
prosedürel ve etkileşimsel olarak üç alt boyuttan ve 20 maddeden oluşup, maddelere verilen cevapların 
puanlaması yükseldikçe algılanan örgütsel adalet de artmaktadır (Atalay, 2007: 83; Pelit ve Bozdoğan, 2014). 
İş performansı ölçeği için ise Ertan (2008) tarafından yapılan çalışmada kullanılan 24 maddeli ölçeğin görev 
performansı değişkenini oluşturan ilk 4 maddesinden yararlanılmıştır. Araştırmada 5’li Likert tipi 
(1=Kesinlikle Katılmıyorum … 5=Kesinlikle Katılıyorum) derecelendirme uygulanmıştır.  

Anketler aracılığıyla veri toplama süreci, 03 Mayıs 2017 – Ekim 2017 tarihleri arasında Mersin’in Akdeniz 
ilçesinde 21, Mezitli ilçesinde 20, Yenişehir ilçesinde 22, Toroslar ilçesinde 16,  Silifke ilçesinde 4, Tarsus 
ilçesinde 7 ve Erdemli ilçesinde 5 fırın işletmesi olmak üzere toplam 91 işletmede yüz yüze temas yöntemiyle 
gerçekleştirilmiştir. Toplam 1030 anket dağıtılmış olup, 520 anketten geri dönüşü olmuştur. Anketler eksik 
veya hatalı doldurma açısından incelendiğinde 225 anketin bir sayfasının tamamen ya da önemli sayılacak 
derecede eksik doldurulduğu görülmüştür. Bunun temel sebebi çalışanların eğitim profillerinin düşük olması 
(ilköğretim mezunu %,41,7) anketlerin doldurulmasını güçleştirmiştir. Sonuç olarak, verilerin analizinde 
kullanılabilir toplam 295 anket toplanmıştır.  

                                                               
                                                                                     H1 
                                                   
                                                H1a 
 
                                                  
                                            H1b 

 

                                                                            H1c 
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3.4.Verilerin Analizi  

Araştırmada elde edilen veriler istatistiksel analiz tekniklerine geçilmeden önce kategorik sorulara ait 
betimleyici istatistikler; frekans dağılımları, aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar verilmiştir. 
Hipotezlerin test edilmesi için ise öncelikle “Doğrulayıcı Faktör Analizi” ve “Yapısal Eşitlik Modellemesi” 
(YEM) uygulanmıştır.  

3.5.Güvenilirlik ve Geçerlilik  

3.5.1.Güvenilirlik 

Güvenilirlik, aynı ana kütleden belirlenerek başka örneklemlerde aynı yöntemle, benzer prosedürler 
uygulanarak yapılacak başka ölçümler için benzer sonuçlar elde edilme olasılığına denir (Şencan, 2005: 12). 
Araştırma ölçeğinde güvenilirliğin bir ölçütü olan Cronbach Alfa testi kullanılmıştır. 

Örgütsel adalet ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı (0,988) yüksek derecede güvenilir olduğu belirlenmiştir. 
Ölçeğe ait güvenilirlik istatistikleri Tablo 1.’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Algılanan Örgütsel Adalet Ölçeği Güvenilirlik Analizi Bulguları (n=292) 

Cronbach Alfa Değeri 0,988 
Hotelling’ T2 F19;271=4,206 (p≤0,001) 
Toplanamazlık F1;19=2,724; (p>0,05) 
Sınıflararası R (Tekli ve Ortalama Ölçüm) r=,804/,988 (p≤0,001) 

Algılanan iş performansı ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı (0,943), yüksek derecede güvenilir olduğu 
belirlenmiştir. Ölçeğe ait güvenilirlik istatistikleri Tablo 2.’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Algılanan İş Performansı Ölçeği Güvenilirlik Analizi Bulguları (n=292) 
Cronbach Alfa Değeri 0,943 
Hotelling’ T2 F3;287=6,173 (p≤0,001) 
Toplanamazlık F1;3=3,668; (p≤0,001) 
Sınıflararası R (Tekli ve Ortalama Ölçüm) r=,804/,942 (p≤0,001) 

3.5.2.Geçerlilik Analizleri  

Verilerin geçerlilik analizleri için yapısal geçerlilik analizi gerçekleştirilmiştir. Yapı geçerliliği, bulguların 
temel alınan teori ile uyuşma durumunu gösterir (Sekeran ve Bougie, 2013: 226-227). Doğrulayıcı faktör 
analizi, faktör yapılarının teorik temel ile uyumunu test ederek, ölçeklerin geçerliliği hakkında araştırmacılara 
fikir veren yapısal eşitlik modellemesi analizinin bir türüdür (Yılmaz ve Çelik, 2009: 53; Hair, vd., 2010: 693). 
Ek olarak doğrulayıcı faktör analizinde ölçekte yer alan her bir maddenin açıklanan varyans ortalaması (AVE: 
Avarage Variance Extracted) ve birleşik güvenilirliği (CR: Composite Reliability) de hesaplanarak, ölçek 
maddelerinin ölçekteki güvenilirlikleri ve bir bütün olarak ölçeğin açıklanmasına katkıları hesaplanır. 

Gerçekleştirilen ilk doğrulayıcı faktör analizi neticesinde, ölçme modelinin uyum iyiliklerine yönelik bazı 
sorunlar olduğu görülmüştür. Bu sorunların başında normalleştirilmiş Ki-Kare (Ki-Kare uyum iyiliğinin 
serbestlik derecesine bölünmesi ile elde edilen Ki-Kare uyum iyiliği) uyum iyiliği istatistiğinin 6,11 olması ve 
RMSEA istatistiği değerinin 0,13 olması gelmektedir. Modelin çıktı raporunun sonunda verilen düzeltme 
(modifikasyon) önerileri incelendiğinde 18 ve 20 numaralı “etkileşimsel adalet” maddelerinin katılımcılar 
tarafından benzer algılandığı ve ölçekten çıkartılmaları durumunda ki-karede değerinin düşmesinde belirgin 
iyileşme sağlayacağı görülmüştür.  

Bu iki maddenin ölçekten çıkartılmasının ardından DFA tekrarlanmıştır. Tekrarlanan analiz neticesinde 
normalleştirilmiş Ki-Kare istatistiğinin 4,48’e düştüğü, RMSEA istatistiğinin ise 0,11’e gerilediği görülmüştür. 
Bunun üzerine model düzeltme (modifikasyon) önerileri tekrar incelenmiştir ve 7 numaralı “işlemsel adalet” 
ve 15 numaralı “etkileşimsel adalet” maddelerinin katılımcılar tarafından benzer algılandığı ve ölçekten 
çıkartılmaları durumunda ki-karede değerinin düşmesinde belirgin iyileşme sağlayacağı görülmüştür. Bu iki 
maddenin tekrar ölçekten çıkartılmasının ardından Ki-Kare istatistiğinin 4,02 (659.72/164) olduğu ve RMSEA 
istatistiğinin 0.10 olduğu bir model ortaya çıkmıştır. Model düzeltme (modifikasyon) önerileri incelendiğinde 
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gizil değişkenleri açıklayan gözlenen değişkenler açısından sorunlu bir madde kalmadığı görülmüştür. Bunun 
üzerine gizil değişkenlerin gözlenen değişkenler ile ilişkisinin anlamlılığını gösteren t-testi istatistikleri, 
gözlenen değişkenlerin gizil değişkenler ile ilişki gücünü gösteren standardize yük değerleri ve gözlenen 
değişkenlerin hata payları incelenmiştir. Tablo 3.’de görüleceği üzere t-değerlerinin hepsi 0.01 anlam 
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş, standardize yük değerlerinin 0.88 ile 0.96 arasında değiştiği, 
değişkenlere ait en yüksek hata payının 0.23 olduğu, dolasıyla modelden çıkması gereken bir değişken 
(madde) olmadığı görülmüştür. Tablo 3.’de yer alan veriler doğrultusunda ölçme modelinin yapı geçerliliğini 
test etmek için her bir gizil yapının açıklanan ortalama varyans ve birleşik güvenilirlik istatistikleri de 
hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucu ulaşılan değerler tüm gizil yapılar açısından gerek açıklanan ortalama 
varyans gerekse birleşik güvenilirlik katsayısının olması gereken alt sınırların üstünde olduğu anlaşılmıştır. 
Dolayısıyla, gözlenen değişkenlerin gizil değişken ile kabul edilebilir derecede temsil ettiği, diğer bir deyişle 
uyuşma gösterdiği söylenebilir. 

Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi Ölçme Modeline İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
Boyutlar ve Maddeleri Std. yük 

değeri 
Hata 
payı 

R2 t- 
değeri 

AVE CR 

ALGILANAN DAĞITIMSAL ADALET     0,85 0,96 
A1 0.88 0,23 0,77 18,87   
A2 0,91 0,17 0,83 20,15   
A3 0,93 0,14 0,86 20,86   
A4 0,96 0,08 0,92 22,10   
A5 0,94 0,12 0,88 21,29   
ALGILANAN İŞLEMSEL ADALET     0,86 0,96 
A6 0,88 0,22 0,78 19,13   
A8 0,94 0,13 0,87 21,14   
A9 0,96 0,07 0,93 22,30   
A10 0,96 0,07 0,93 22,27   
A11 0,91 0,18 0,82 20,03   
ALGILANAN ETKİLEŞİMSEL ADALET     0,86 0,97 
A12 0,94 0,11 0,89 21,45   
A13 0,96 0,08 0,92 22,10   
A14 0,95 0,10 0,90 21,72   
A16 0,95 0,10 0,90 21,71   
A17 0,88 0,22 0,78 19,06   
A19 0,89 0,20 0,80 19,51   
İŞ PERFORMANSI     0,81 0,93 
GP1 0,88 0,23 0,77 18,73   
GP2 0,90 0,20 0,80 19,42   
GP3 0,90 0,20 0,80 19,38   
GP4 0,92 0,15 0,85 20,25   

Tablo 4.’te bir ölçme modelinin yapı geçerliliğine sahip olduğunun göstergesi olan uyum iyiliği referans 
değerleri ile araştırmanın ölçme modeline ait uyum istatistikleri bulunmaktadır. Ölçme aracının uyum 
istatistikleri ile referans değerleri karşılaştırıldığında, ölçme modelinin bir bütün halinde kabul edilebilir 
düzeyde uyum iyiliğine ve uyuşma geçerliliğine sahip olduğu söylenebilir. 

Tablo 4. Doğrulayıcı Faktör Analizi Ölçme Modeli Uyum İyiliği İstatistikleri 

Uyum İyiliği İndeksleri 
Çalışmanın Ölçme 

Modeline Ait 
Değerleri 

Referans Değerler 
İyi Uyum İyiliği 

Değeri 
Kabul Edilebilir 

Uyum İyiliği Değeri 
X2/ df 659,72/164=4,02 0≤ X2/ df≤ 2,5 3<X2/ df≤ 5 
RMSEA 0,10 0≤RMSEA≤ 0,05 0,5<RMSEA≤0,08 
AGFI 0,76 0,95≤AGFI≤1,00 0,90≤AGFI≤0,95 
GFI 0,81 0,90≤GFI≤1,00 
RMR 0,031 RMR≤0,05 
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SRMR 0,046 SRMR≤0,08 
CFI 0,98 0,95≤CFI  0,90≤CFI 
NFI 0,97 0,90≤NFI 
NNFI 0,97 0,90≤NNFI 
IFI 0,98 0,95≤IFI  0,90≤IFI 
RFI 0,97 0,90≤RFI 
Model CAIC/Doymuş CAIC 966.53/ 1400.67 Model CAIC˂Doymuş CAIC 

 Kaynak: Şimşek, 2007: 47-49; Yılmaz ve Çelik, 2009: 47; Hair, vd., 2010: 666-669; Çokluk, vd., 2012: 271-272.  

4.Bulgular 

4.1.Demografik Bulgular 

Tablo 5.’e göre Mersin il merkezi coğrafi sınırlarında araştırmaya katılan katılımcılarımızın %68,5’ini erkekler 
oluştururken, %68,5’ini evliler temsil etmektedir. Katılımcıların yaş aralığının %72,9’u 21-40 arası grup 
oluşturmaktadır. Öğrenim seviyelerinin ise %91,2’sini ilköğretim ve lise düzeyinde katılımcılardan oluşurken, 
katılımcıların yine %67’lik bölümü ise 2-9 yıllık mesleki deneyime sahiptirler. Katılımcıların % 66,5’i fırınların 
imalat departmanında görev yaparken, yaklaşık %45’inin asgari ücret düzeyinde gelire sahip olduğu, % 
39,3’lük bir kısmın ise kalfa ve usta seviyelerinde olup 2001-3000 TL aralığında gelire sahip olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 5. Katılımcıların Demografik ve Bireysel Özelliklerine Göre Dağılımı (n=295) 

 

 

Değişken Grup Sayı (f) Yüzde (%) 
Cinsiyet Kadın 93 31,5 

Erkek 202 68,5 
Medeni durum Evli 202 68,5 

Bekâr 93 31,5 
Yaş  20 ve altı 29 9,8 

21-30 125 42,4 
31-40 90 30,5 
41-50 39 13,2 
51 ve üstü 12 4,0 

 
Eğitim düzeyi 

İlköğretim  123 41,7 
Lise  146 49,5 
Ön Lisans 15 5,1 
Lisans 11 3,7 

 
 
 
Departman 

Tatlı ve Pasta İmalatı Bölümü 89 30,2 
Poğaça ve Ekmek İmalatı Bölümü 107 36,3 
Servis Personeli (Reyon Görevlisi) 82 27,8 
Hizmet Personeli (Güvenlik, Temizlik gibi) 9 3,1 
İdari Personel (Satın alma, muhasebe gibi) 8 2,7 

 
 
Gelir düzeyi 

1501-2000 TL 132 44,7 
2001-3000 TL 116 39,3 
3001-4000 TL 26 8,8 
4001-5000 TL 17 5,8 
5001 TL ve üstü 4 1,4 

 
İş Tecrübeniz 

1 Yıl ve altı 41 13,9 
2-5 yıl 120 40,6 
6-9 yıl 78 26,4 
10 yıl ve üstü 56 19,0 

Toplam 295 100,0 
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4.2.Betimleyici Analiz Bulguları 

Araştırmada kullanılan ölçekler değerlendirildiğinde “örgütsel adalet“ ( =3,1029) “iş performansı“ ise  (
=4,3043) ortalamaya sahip oldukları belirlenmiştir. Algılanan örgütsel adalet boyutlarının ortalamasına 
bakıldığında üç boyut için de katılımcıların “ne katılmıyorum ne katılıyorum” algısına yakın bir algıda 
oldukları görülmektedir. Buna karşın katılımcıların bu üç boyut arasında en olumlu algıladıkları boyutun 
“dağıtımsal adalet” ( =3.1503) olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 6. Değişkenlere Yönelik Betimleyici Analizler (n=295) 
BOYUTLAR  Std.Sapma 

ÖRGÜTSEL ADALET 3,1029 1,3132 
Dağıtımsal Adalet  3,1503 1,2947 
İşlemsel Adalet  3,0724 1,3217 
Etkileşimsel Adalet  3,0862 1,3233 
İŞ PERFORMANSI  4,3043 ,6575 

4.3.Hipotez Testlerine Yönelik Analiz Bulguları 
Araştırmanın hipotezleri için yapısal eşitlik modeli yol analizi ile test edilmiştir. Yapısal eşitlik modeli analizi 
kapsamında, öncelikle ölçme modelinin uygunluğu test edilmiş ardından yol analizi gerçekleştirilmiştir. Yol 
analizinde, algılanan örgütsel adaletin boyutunu oluşturan (a) dağıtımsal adalet, (b) işlemsel adalet ve (c) 
etkileşimsel adaletin, algılanan iş performansına etkisi araştırılmıştır. Ölçme modelinin tanımlayıcı 
istatistikler ve güvenilirlik/geçerlilik istatistikleri (AVE ve CR) açısından sorun taşımadığının anlaşılması 
üzerine ölçme modelinin uygunluğunu gösteren uyum iyiliği skorları kontrol edilmiştir. Tablo 7’de yer alan 
ölçme aracının uyum istatistikleri ile referans değerleri karşılaştırıldığında, ölçme modelinin bir bütün halinde 
kabul edilebilir düzeyde uyum iyiliğine sahip olduğu, sadece RMSEA istatistiği değerinin yaygın olarak ifade 
edilen 0,08 değerinden yüksek olduğu görülmektedir.   
Ancak Hair vd. (2010: 666-669) örneklem büyüklüğünün küçük olduğu durumlarda RMSEA değerinin kesme 
seviyesinin 0.10 ve altında olarak kabul edilebileceğini ve RMR ve SRMR değerlerinin uygunluğunun kontrol 
edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Örneklem büyüklüğünün fazla büyük ya da küçük olduğu durumlarda 
hem Ki-Karenin hem de RMSEA değerinin yükseldiği bilinen bir durumdur.  Örneklem büyüklüğünün çok 
yüksek ya da çok düşük olduğu durumlarda araştırmacının diğer uyum istatistiklerini de dikkatle 
incelemeleri ve bilhassa RMSEA, RMR, SRMR ve model karşılaştırılmasını temel alan uyum ölçütleri olan NFI, 
NNFI ve ECVI istatistiklerinde kabul edilebilir ve üzerinde uyumun varlığını kanıtlamaları gerekir (Şimşek, 
2007: 47-49; Yılmaz ve Çelik, 2009: 40-46). 

Tablo 7. Yapısal Eşitlik Ölçüm Modeli Uyum İyiliği İstatistikleri 

Uyum İyiliği İndeksleri 
Çalışmanın Ölçme 

Modeline Ait 
Değerleri 

Referans Değerler 
İyi Uyum İyiliği 

Değeri 
Kabul Edilebilir 

Uyum İyiliği Değeri 
X2/ df 659,72/164=4,02 0≤ X2/ df≤ 2,5 3<X2/ df≤ 5 
RMSEA 0.10 0≤RMSEA≤ 0,05 0,5<RMSEA≤0,10 
AGFI 0.76 0,95≤AGFI≤1,00 0,90≤AGFI≤0,95 
GFI 0.81 0,90≤GFI≤1,00 
RMR 0.031 RMR≤0,05 
SRMR 0.046 SRMR≤0,08 
CFI 0.98 0,95≤CFI  0,90≤CFI 
NFI 0.97 0,90≤NFI 
NNFI 0.97 0,90≤NNFI 
IFI 0.98 0,95≤IFI  0,90≤IFI 
RFI 0.97 0,90≤RFI 
Model CAIC/Doymuş CAIC 966.53 /1400.67 Model CAIC˂Doymuş CAIC 

Kaynak: Şimşek, 2007: 47-49; Yılmaz ve Çelik, 2009: 47; Hair, vd. 2010: 666-669; Çokluk, vd., 2012: 271-272.  
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Ölçme modeline ait tanımlayıcı istatistikler ve uyum iyiliği istatistiklerinin ardından ilgili üç alt hipotezin test 
edilebilmesi için yapısal eşitlik modeli yol analizi gerçekleştirilmiştir. Yol analizi ile test edilen hipotezler 
açısından değişkenler arasındaki ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlılığı, yönü ve etki dereceleri 
araştırılmıştır  (Şimşek, 2007: 12; Yılmaz ve Çelik, 2009: 20). 

Tablo 8. Yapısal Eşitlik Modeli Yol Analizi Betimleyici İstatistikler ve Hipotez Sonuçları 
Hipotez İlişki Yönü Katsayı Std.Hata t değeri p Sonuç R2 

H1a DA         İP + 0.06 0,16 0.39 p≥0.05 Ret 
0,16 H1b İA           İP -   - 0.26 0,23 -1.21 p≥0.05 Ret 

H1c EA          İP + 0.58 0,24 2.57 p≤0.05 Kabul 
 Yapısal Denklem: IP = 0.063*DA - 0.28*İA + 0.63*EA, Errorvar.= 1.00, R² = 0.16 
                                               (0.16)     (0.23)    (0.24)                               
                                                  0.39      -1.21      2.57                                
DA: Dağıtımsal Adalet, İA: İşlemsel Adalet, EA: Etkileşimsel Adalet, İP: İş Performansı 

Tablo 8.’de yol analizi sonucunda istatistik paket programı tarafından kurulan modele ilişkin standardize 
edilmiş regresyon katsayıları, standart hata değerleri, regresyon katsayılarının anlamlılığını test eden t 
değerleri ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki açıklayıcılık gücünü gösteren R2 (açıklanan varyans 
değeri) değerleri yer almaktadır. Öncelikle bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki tüm ilişkilerin t 
değerlerinden hareketle istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı incelenmiştir. Tablo 8’deki bulgulardan 
hareketle, anlamlı tek ilişkinin etkileşimsel adalet algısı ile iş performansı arasında olduğu (p≤0.05), dolayısıyla 
H1c hipotezinin kabul edildiği buna karşın, H1a’daki dağıtımsal adalet ile iş performansı ve H1b’deki işlemsel 
adalet ile iş performansı arasındaki ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir (p≥0.05). 
Dolayısıyla H1a ve H1b hipotezlerin ise desteklenemediği sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre fırın 
çalışanlarının algıladıkları etkileşimsel adaletlerinin, bireysel bazlı değerlendirmeye bağlı iş performansları 
üzerinde 0.58 birimlik  (p≤0,05) olumlu yönde ve anlamlı bir etkiye yol açtığı söylenebilir. Başka bir diğer 
deyişle fırın çalışanlarının algıladıkları etkileşimsel adaletteki bir birimlik artışın, algıladıkları iş 
performansları üzerinde 0,58’lik bir artışa yol açması beklenmektedir. Algılanan etkileşimsel adalet, fırın 
çalışanlarının iş performanslarının % 16’sını etkilemektedir. Yapısal eşitlik yol analizine yönelik bulguların 
simgesel gösterimi Şekil 2.’de verilmiştir. 

 
                                                                    
                     DA                     0.06ns (t=0.39) 
 
                                                        
                  
                                                                                                                                                                   
                     İA                -0.26ns (t=-1.21)                                                                                                                   
 
                                                    
 
  
                    EA                          0.58** (t=2.57) 
                      

 
 

Ki-kare/sd=4.02 (659.72/164)                       RMSEA:0.10 
*p≤0,01  

**p≤0,05  

ns=anlamsız 

DA: Dağıtımsal Adalet, İA: İşlemsel Adalet, EA: Etkileşimsel Adalet 

Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli Yol Analizi Sonuçları Simgesel Gösterimi 

İŞ 
PERFORMANSI 
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5. Sonuç ve Tartışma 

Alanyazında örgütsel adalet konuları ile ilgili yapılmış araştırmalar incelendiğinde, örgütsel adalet ile iş 
tatmini, iş motivasyonu, örgütsel vatandaşlık, örgütsel bağlılık ve örgütsel güven gibi değişkenler ile daha 
fazla ilişkilendirilmekle birlikte iş performansı ile arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar da mevcuttur (Doğan, 
2018: 30). Ancak bu çalışmaların turizmin alt sektörü yiyecek-içecek işletmeleri örnekleminde gerçekleşme 
sayısı oldukça sınırlıdır. 

Bu araştırmada örgütsel adaletin alt boyutlarından yalnızca etkileşimsel adaletin iş performansına anlamlı ve 
olumlu bir etkisi belirlenmiş iken (β0=0,58, p≤0,05) diğer iki değişkenin de anlamlı bir etkisi bulunamamıştır 
(p≥0,05). Bu bulgu, alanyazındaki hiçbir araştırma ile birebir benzerlik göstermemektedir. Regresyon ya da 
yapısal eşitlik modellemesi ile analiz gerçekleştirilen çalışmaların hiçbirinde, etkileşimsel adaletin iş 
performansını tek anlamlı değişken olarak etkilemesine yönelik bir bulguya rastlanmamıştır (Suliman, 2007; 
Wu ve Wang, 2008; Wang, Liao, Xia ve Chang, 2010; Çelik, Turunç ve Demirkaya, 2011;  Elamin ve Alomain, 
2011; Lee, vd., 2015; Swalhi ve Zgoulli, 2017; Doğan, 2018).  

Diğer bir yandan etkileşimsel adalet, bu çalışmada olduğu gibi tek başına anlamlı olmasa da bazı 
araştırmalarda en etkili adalet türü olarak bulgulanmıştır (Suliman, 2007; Wang, Liao, Xia ve Chang, 2010; 
Elamin ve Alomain, 2011; Doğan, 2018; Swalhi ve Zgoulli, 2017). Bilhassa Suliman’ın (2007) Çin’deki 29 kamu 
ve özel sektör işletmesi alanlarında faaliyet gösteren mal ve hizmet işletmelerinde çalışan 1500 kişi 
örnekleminde gerçekleştirdiği çalışmasında ve Elamin ve Alomain’in (2011), Suudi Arabistan’da farklı 
işletmelerde faaliyet gösteren 793 Suudi ve yabancı çalışan örnekleminde gerçekleştirdiği çalışmasında 
bulguladıkları etkileşimsel adaletin iş performansına etki gücü, tıpkı bu çalışmada olduğu gibi, diğer 
değişkenlere kıyasla yüksek bir etki göstermiştir. Ek olarak, Çelik, Turunç ve Demirkaya’nın (2011), 311 
konaklama işletmesi çalışanı üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında ortaya koyduğu adalet algısının üç 
boyutunun da çalışanların iş performanslarını anlamlı bir şekilde etkilemediği bulgusu, hem bu araştırma 
hem de alanyazında diğer tüm araştırmalardan farklılaşmaktadır. Sonuç olarak, hipotez testi bulguları, 
etkileşimsel adaletin üretim ve hizmet sunumunun birlikte gerçekleştirildiği fırın işletmesi çalışanları 
açısından kritik bir değişken olduğunu ortaya koyarak alanyazına katkı sağlamaktadır.  Benzer örneklemlerde 
yapılacak akademik çalışmalar, bu bulgunun anlamlılığının tartışılması ve karşılaştırılması açısından faydalı 
olacaktır. 

Bu araştırma, fırın işletmesi sahipleri ve yöneticilerine, çalışanların (a) örgütlerine karşı hissettikleri aidiyet 
düzeylerini anlama, (b) bireysel değerlendirme yöntemiyle belirlenen iş performansı düzeylerini anlama ve 
(c) iş performansı üzerinde en etkili olan örgütsel adalet türünün hangisi olduğunu anlama noktasında 
uygulamaya yönelik faydalı sonuçlar ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçlarının uygulamacılara yönelik 
katkıları şu şekilde özetlenebilir; 

• Katılımcılar tarafından algılanan örgütsel adalet boyutlarının ortalamaları incelendiğinde genel 
düşüncenin “kararsızım” kategorisine yakın olduğu görülmektedir. Yani fırın çalışanların adalet 
algılamalarının olumlu olduğunu söylemek mümkün değildir (Dağıtımsal adalet, =3.15; Etkileşimsel 
adalet, =3.08; İşlemsel adalet, =3.07). Dolayısıyla işletme yöneticilerinin işgörenler üzerinde adalet 
duygularını arttırıcı ve iyileştirici stratejiler uygulaması gerekmektedir.  

• Katılımcılardan bireysel değerlendirme tekniği ile öğrenilen iş performansı bulgusu, katılımcıların kendi 
iş performanslarını yüksek seviyede gördükleri belirlenmiştir. Özellikle “İşimi yerine getirmede çabuk 
olduğumu düşünüyorum” en yüksek iş performansı maddesi olduğu ( =4,3586) belirlenmiştir. Fırıncılık 
sektörü yöneticilerinin bu bulguyu göz önünde bulundurmaları ve kendi gözlemleri ya da farklı 
değerlendirme teknikleri ile karşılaştırmaları faydalı olacaktır. 

• Gerçekleştirilen hipotez testleri daha önce de belirtildiği üzere fırın çalışanlarının iş performansları 
üzerinde anlamlı etki gösteren tek örgütsel adalet boyutunun etkileşimsel adalet olduğunu göstermektedir. 
Bu bulgu fırın işletmelerinin sahipleri ve yöneticileri için çok önemli birkaç noktanın önemini 
göstermektedir. Fırın çalışanları performanslarının olumlu yönde etkileyen değişken olarak; kendileri ve 
diğer çalışanlara yönelik tutum ve davranışlarda adalet olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışanların iş 
performansı açısından maddi konulara ilişkin adalet türü olan dağıtımsal adaletin ve işletmenin işleyişine 
yönelik adalet türü olan işlemsel adaletin, etkileşimsel adalet ile aynı önemde tutulmadığı anlaşılmaktadır. 
Aslında işgörenlerin bir işletme için en ucuz adalet türü olan etkileşimsel adalete daha fazla önem veriyor 



C. Ercik – B. C. Çetinsöz 13/1 (2021) 535-548 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 547 

olmaları fırın işletmesi çalışanları için bir şans olarak da görebilir. Tüm çalışanlara eşit ve hakkaniyetli 
davranmak zaten bir işletme yöneticisi için standart bir davranış türüdür. Dolayısıyla bu hususa önem 
gösterilmesi hem çalışanların aidiyetlerinin ve performanslarının artmasına hem de olası bir işten ayrılma 
niyeti, güven sorunu vb. olumsuz davranışsal eğilimleri engelleyebilecektir. 
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Amaç – Bu çalışmada, banka çalışanlarının iş güvencesizliği, liderlik tarzı ve kontrol odağı algılarının 
demografik değişkenlere göre incelenmesi ve yorumlanması amaçlanmaktadır. 

Yöntem – Araştırma modeli, iş güvencesizliği algısı, yöneticilerin liderlik tarzı ve kontrol odağı 
değişkenlerinin toplam 11 demografik değişken ile karşılaştırılması şeklinde oluşturulmuştur. Verilerin 
toplanmasında anket yöntemi tercih edilmiştir. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 31/12/2018 tarihli “illere 
ve bölgelere göre banka çalışanlarının dağılımı” raporundaki çalışan sayıları dikkate alınmıştır. Bu 
kapsamda Antalya, Isparta ve Burdur illerinde faaliyet gösteren tüm ticari bankalara toplam 500 adet anket 
formu dağıtılmış ve toplam 383 anket formu üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı 
olarak, toplam 9 ifadeden oluşan, Ashford, Lee ve Bobko (1989); De Witte (1999); Hellgren, Sverke ve 
Isaksson (1999) tarafından algılanan iş güvencesizliğini ölçmek amacı ile oluşturulmuş ve Şeker (2011) 
tarafından Türkçe’ye çevrilen (Dede, 2017: 135) ölçek, Liden ve Maslyn’in (1998) geliştirmiş olduğu ve Baş 
vd. (2010), tarafından Türkçe’ye çevrilerek, geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmış olan 12 maddelik, 
sadakat, etki, değişime katkı ve profesyonel saygı olmak üzere dört alt boyuta sahip lider-üye etkileşimi 
(LMX) ölçeği ve Spector (1988) tarafından geliştirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa PAKSOY tarafından Türkçeye 
çevrilip uyarlanan (Özbezek, 2018: 101) kontrol odağı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 23 
programı ile analiz edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. 

Bulgular – Yapılan analizler neticesinde, cinsiyetin kadın ya da erkek olması lider üye etkileşimi, kontrol 
odağı ve iş güvencesizliği algısı boyutlarında herhangi bir farklılık göstermemiştir. Yaş değişkeni ile ilgili 
olarak, niceliksel iş güvencesizliği algısını en yüksek derecede hisseden kesim 26-30 yaş aralığındaki 
çalışanlar olarak bulunmuştur. 26-30 yaş grubunda bulunan çalışanlar diğer yaş gruplarına mensup banka 
çalışanlarına göre işlerini tamamen kaybedeceklerini (niceliksel iş güvencesizliği) düşünmektedir. İş 
güvencesizliği algısı ile eğitim seviyesi arasında hem ana boyut hem de alt boyutlar bakımından anlamlı 
bir ilişki ortaya çıkmamıştır. 

Tartışma – Bankalar, teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı finans sektöründe faaliyet gösterdikleri için, 
güncel gelişmelerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi banka çalışanlarında işlerinin kaybı ya da işlerinin 
niteliklerinin kaybı konularında birtakım endişelere neden olmaktadır. Sadece yaşadıkları iş güvencesizliği 
algıları değil, yöneticilerinin liderlik tarzı ve sahip oldukları kontrol odağı algısının türü gibi etkenler 
banka çalışanlarını etkilemektedir.  

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  
Bank employees 
Job insecurity 
Leadership style 
Locus of control 

Purpose – In this study, it is aimed to examine and interpret bank employees' job insecurity, leadership 
style, and locus of control perceptions according to demographic variables. 

Design/methodology/approach - The research model was created by comparing the variables of job 
insecurity, leadership style of managers and locus of control with a total of 11 demographic variables. 
Survey method was preferred for data collection. Banks Association of Turkey (TBB), dated 12.31.2018 
"distribution according to provinces and territories of bank employees" were taken into account the number 
of employees in the report. In this context, a total of 500 questionnaires were distributed to all commercial 
banks operating in Antalya, Isparta and Burdur provinces and analyzes were carried out on a total of 383 

mailto:perihantuzun@isparta.edu.tr
mailto:mustafaozturk@sdu.edu.tr
http://www.orcid.org/0000-0003-3245-2100
http://www.orcid.org/0000-0002-7496-4385


P. Tüzün – M. Öztürk 13/1 (2021) 549-568 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 550 

 
Received 30 October 2020 
Revised 7 February 2021 
Accepted 15 March 2021 
 
 
 
 
Article Classification:  
Research Article  
 

questionnaires. As a data collection tool, Ashford, Lee and Bobko (1989), consisting of 9 statements; De 
Witte (1999); The scale was created by Hellgren, Sverke, and Isaksson (1999) to measure the perceived job 
insecurity and translated into Turkish by Şeker (2011) (Dede, 2017: 135), developed by Liden and Maslyn 
(1998) and Baş et al. (2010), the 12-item leader-member interaction (LMX) scale, which has four sub-
dimensions: loyalty, influence, contribution to change and professional respect, which was revised by Bolat 
(2011: 194-195) and adapted to Turkish by Spector (1988). Dr. Locus of control scale was used, which was 
translated and adapted into Turkish by Mustafa PAKSOY (Özbezek, 2018: 101). The analysis of the data 
was analyzed with the SPSS 23 program and the results were interpreted. 

Findings – As a result of the analysis, gender did not show any difference in terms of leader member 
interaction, locus of control and job insecurity. Regarding the age variable, the group with the highest 
perception of quantitative job insecurity was found to be those between the ages of 26-30. Employees in the 
26-30 age group think that they will completely lose their jobs (quantitative job insecurity) compared to 
bank employees belonging to other age groups. There was no significant relationship between the 
perception of job insecurity and education level in terms of both main and sub-dimensions. 

Discussion – As banks operate in the financial sector of technology, the rapid realization of current 
developments causes a number of concerns for bank employees, the loss of their jobs or the loss of their 
qualifications. Bank employees are not only affected by their perceptions of job insecurity, but also by the 
leadership style of their managers and the type of locus of control they have.  

 

1. GİRİŞ  

Bankacılık sektörü, teknolojik alt yapının yoğun kullanıldığı, öyle ki günümüzde robotların istihdam edilmeye 
başlandığı bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple birçok banka, yeni personel istihdam etmek 
yerine bilgi teknolojisi alt yapılarına yatırım yapmayı tercih eder pozisyona gelmiştir. Bu nedenle çalışanlar 
açısından işlerini kaybetmeyle ilgili endişelere sebep olabilmektedir. Bu endişeler, işten çıkarıldıktan sonra 
yaşananlar kadar çalışanı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. İş güvencesizliği adı verilen bu problem 
(Greenhalgh ve Rosenblatt, 1984), örgütlerin çalışma koşullarındaki değişiklikten (Büssing, 1999) 
kaynaklanabildiği gibi, kişinin kendi özelliklerinden (De Witte ve Naswall, 2003) ya da örgütteki 
değişikliklerle kişinin kendi özelliklerinin bir arada bulunmasından (Greenhalgh ve Rosenblatt, 1984; Hartley 
vd., 1991) ortaya çıkabilmektedir.  

Litaratürde, yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim seviyesi gibi demografik olarak değerlendirilen 
birçok araştırma bulunmaktadır. Örneğin, Kinnunen ve Natti (1994), Hellgren ve Sverke (2003), Küçükkaragöz 
(1998), Kinnunen vd. (2000), De Witte ve Naswall (2003) Tümkaya (2000), Başol ve Türkoğlu (2009), Erdem 
(2014)’ün yaptıkları çalışmalarda, cinsiyetin kadın ya da erkek olması lider-üye etkileşimi, kontrol odağı ve iş 
güvencesizliği algısında herhangi bir farklılık göstermemiştir. Ancak Rosenblatt vd. (1999) ve Aslan (2011) 
erkeklerin iş güvencesizliği algısını kadınlara göre daha yüksek bulmuştur. Bunun yanında, De Witte (1999), 
Sümer vd. (2013) ve Polat (2019) kadınların iş güvencesizliği algısının erkeklere göre daha yüksek olduğuna 
dair bulgular elde etmiştir. Bu çalışmada, kadın ya da erkek olmanın lider-üye etkileşimi, kontrol odağı ve iş 
güvencesizliği algısı boyutlarında herhangi bir farklılık yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde, yaş 
grupları, eğitim düzeyleri, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim seviyesi gibi demografik değişkenler ile ilgili 
yapılan değerlendirmeler sonucu elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.  

Bu çalışma, iş güvencesizliği algısı ile birlikte kontrol odağı ve liderlik tarzı konularının bir arada araştırılmış 
olması açısından çalışmanın özgün tarafını ifade etmekte ve alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılan 
araştırmada, iş güvencesizliği ile ilgili yapılan çalışmaların, ağırlıklı olarak turizm ve konaklama 
işletmelerinde yapıldığı görülmektedir. Takiben, eğitim sektörü çalışanları, bilişim sektörü çalışanları, 
araştırma görevlileri, havacılık sektörü çalışanları gelmektedir (YÖK Ulusal Tez Merkezi). Buradan yola 
çıkarak, yoğun rekabet ortamının yaşandığı bankacılık sektörü çalışanları üzerine araştırma yapılması 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, banka çalışanlarının iş güvencesizliği, yöneticilerin liderlik tarzı ve 
kontrol odağı algılarının demografik değişkenlere göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. İş Güvencesizliği 

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, başlangıçta örgütsel bir davranış teorisi olarak değerlendirilmemiş ancak 
kendisi de örgütsel ortamlara uygun olduğundan bahsetmiştir. İhtiyaçlar hiyerarşisinde, en temel 
ihtiyaçlardan olan güvenlik ihtiyacı ile ilgili, para kazanabilmek için güvenilebilecek bir iş olgusu 
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kastedilmiştir (Greenhalgh ve Rosenblatt, 1984: 439). Hem ihtiyacı hem de deneyim boyutlarını barındırarak 
araştıran Porter (1961), bu hiyerarşisinin iş güvencesi ile ilgili en yaygın kullanılan türü olmuştur. Diğerleri, 
Porter'ın iş güvenliğini işlevselleştirmesi, kişisel yaşama müdahale ve becerilerin eskimişliği gibi değişkenleri 
içerecek şekilde genişletmiştir (Mitchell ve Moudgill, 1976). 

Greenhalgh ve Rosenblatt (1984) tarafından iş güvencesizliği “tehdit altındaki bir iş durumunda istenen 
sürekliliği sağlamak için hissedilen güçsüzlük” olarak tanımlanmıştır. Bir başka görüşe göre iş güvencesi, 
kişinin iş durumundaki süreklilikle ilgili beklentileri olarak tanımlanır (Davy vd., 1997: 323). İş güvencesizliği 
deneyimi, bir kişinin işini kaybetme olasılığına ve bu etkinin algılanan şiddetine bağlıdır (Hartley vd., 1991: 
43). İş güvencesi, sosyal ekonomistler için önemli bir araştırma konusu olarak değerlendirilmiştir. Çünkü 
insanlık onurunu ve sosyal adaleti etkileyen bir yapıya sahiptir. İş güvencesi, doğrudan insan onuruyla 
ilgilidir, çünkü çalışanların kendilerinin ve ailelerinin temel fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılama 
yeteneklerini etkilemektedir. Örneğin, psikologlar iş güvencesini kaygı ve korku içeren önemli bir kişisel stres 
kaynağı olarak tanımlamışlardır (Bertaux ve Queneau, 2002: 1). 

Sverke ve Hellgren yapmış oldukları araştırmada, iş güvencesizliği üzerine yapılmış önceki çalışmaların 
kavramsal ve meta-analitik incelemesini yapmış (De Witte, 1999; Hellgren vd., 1999; Hartley, 1999) ve 
sistematik hale getirmiştir. Ardından Probst (2002) çalışmasında, iş güvencesizliği algısının birden fazla 
öncülden türediğini ve bu değişkenleri büyük örgütsel çerçeveye entegre ettikten sonra bile sayısız farklı 
sonuçla karşılaşılabildiğini göstermeye çalışmıştır. Temelde incelenmiş olan iş güvencesizliği modelleri 
dışında 1985 yılında Jacobson tarafından geliştirilen modelde, Greenhalgh ve Rosenblatt‘ın modelinde 
çalışanların iş güvencesizliğine karşı geliştirdikleri bireysel tepkilere yeterli derecede yer verilmediğini 
düşünen Jacobson, risk altındaki iş modelini ortaya atmıştır (Polat, 2019: 19). Ashford, Lee ve Bobko (1989: 
803) ise araştırmalarında iş güvencesizliği ile ilgili kavramsal tartışmaları içeren yeni bir ölçek temelinde iş 
güvencesizliğinin nedenlerini ve sonuçlarını değerlendirmiştir. Ayrıca ölçeğin güvenilirliğini ve geçerliliğini 
mevcut iki küresel iş güvencesizliği ölçüsü ile karşılaştırmıştır. 

İş güvencesizliğiyle ilgili literatür incelendiğinde bu çalışama için H1 “İş güvensizliği algısı (bağımlı değişken) 
ile çalışanların demografik (bağımsız değişken) özellikleri (cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim 
durumu, mezuniyet alanı, kurum türü, şehir, mevcut kurumdaki çalışma süresi, toplam çalışma süresi ve pozisyon) 
arasında anlamlı bir farklılık vardır” hipotezi geliştirilmiştir ve test edilmiştir. 

2.2. Yöneticilerin Liderlik Tarzları 

Hem yönetim fonksiyonlarından biri olması hem de konusunun tamamen insanı ilgilendirmesi sebebiyle 
sosyal bilimcilerin, yönetim dalı ile ilgili en çok ilgilerini çeken ve en fazla üzerinde durdukları konulardan 
biri liderliktir. Lewin, Lippitt ve White (1939), yapmış oldukları çalışmada üç liderlik stili belirlemiştir. Bunlar, 
Otokratik Liderlik, Demokratik Liderlik ve Tam Serbesti Tanıyan Liderlik’tir.  

Lideri ve liderliği tanımlayan, en temel, eski ve kapsamlı yaklaşım insanın özelliklerine vurgu yapmıştır. 
Aristo, Sokrates ve Eflatun gibi antik Yunan düşünürlerin, liderlikte “özelliklerin” önemi ile ilgili görüşleri 
olduğu bilinmektedir (Adair, 2002: 6). Burns (1978: 425)’e göre liderlik, en çok gözlemlenen ve en az anlaşılan 
konulardan biri olarak ifade edilmiş ve insanların iktisadi, siyasi veya buna benzer güç ve değerler kullanarak 
bağımsız veya birbirleri ile karşılıklı oluşturdukları amaçlara ulaşabilmek maksadıyla izleyicilerini harekete 
geçirme olarak tanımlanmıştır. Bass (1990: 20) ise liderliği, iyi performans gösteren çalışanlar için ücret artışı, 
terfi gibi getiriler vaat ederek ve bunları gerçekleştirerek işleri yürüten kişi olarak tanımlamıştır. Eren (2016: 
501), liderliği bir grup insanı belirli amaçlar etrafında birleştirebilme ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için 
insanları harekete geçirme bilgi ve yeteneğinin bir arada toplanması olarak tanımlamıştır. 

Liderliğin en temel teorilerinden olan “Özellikler Yaklaşımı”, liderliğin kaynağı olarak kişinin bazı özellik ve 
becerilerinin etkili olduğu varsayımına dayanmıştır (Keçecioğlu, 2003: 29-31; Saylı ve Baytok, 2014: 40-44; 
Karasantık, 2017: 1-10). Ardından, davranışsal yaklaşımı savunan ilk çalışmaların bazıları 1940’lı yıllarda 
Stogdill tarafından yapılmış olan çalışmaların bulgularından yola çıkarak liderlik araştırmalarında liderlerin 
kendi özelliklerinden daha fazlası olması gerektiğini savunmuştur. Sonraki aşamada ortaya çıkan liderlikte 
durumsal yaklaşımların temelinde, liderin en etkili olduğu davranışların, grup üyelerinin karakterlerini içeren 
durumlara göre değişiklik arz ettiği varsayımı yatmaktadır. Hem içsel hem de dışsal çevre, etkin liderlik 
davranışlarının oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir (Dubrin, 2010: 133). Liderliğin ve örgütlerdeki liderlik 
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ihtiyacının değişiklik göstermesi sebebiyle, liderlikte kronolojik olarak daha sonra ortaya çıkmış olan modern 
yaklaşımlarda ise, Karizmatik liderlik, Etkileşimci ve Dönüşümcü liderlik ve Lider-üye etkileşimi teorisi 
kavramları bulunmaktadır. 

Yöneticilerin liderlik tarzıyla ilgili literatür incelendiğinde bu çalışma için H2 “Lider-Üye etkileşimi algısı 
(bağımlı değişken) ile çalışanların demografik (bağımsız değişken) özellikleri (cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk 
sayısı, eğitim durumu, mezuniyet alanı, kurum türü, şehir, mevcut kurumdaki çalışma süresi, toplam çalışma süresi ve 
pozisyon) arasında anlamlı bir farklılık vardır” hipotezi geliştirilmiştir ve test edilmiştir. 

2.3. Kontrol Odağı 

Rotter ‘e (1966) göre, pekiştirici, ödül veya memnuniyetin rolü, evrensel olarak öğrencilerin insan doğası 
gereği beceri ve bilginin edinilmesinde ve performansında önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, bazı 
kişiler tarafından ödül veya ceza olarak kabul edilen bir olay, başkaları tarafından farklı algılanabilmekte ve 
farklı tepkiler gösterilebilmektedir. Bir davranışın sonrasında gerçekleşen bir desteklemenin insanın 
üzerindeki etkisi, kişinin kendi davranışı ve ödül arasında nedensel bir ilişki algılayıp algılamadığına bağlı 
olmaktadır. Bir ödül eylemi, kişinin kendi eylemi sonrasında gerçekleştiğinde, bu ödülün kendi eylemiyle 
birebir bağlantılı olmadığını düşündüğü durumlarda, genellikle şans, kader gibi güçlerin kontrolü altında 
olduğunu algılar. Olayın kişi tarafından bu şekilde algılandığı durumları “dış kontrole olan inancı” şeklinde 
tanımlanırken, kişi olayın kendi davranışına veya kendi kalıcı özelliklerine bağlı olarak gerçekleştiği algısına 
sahip ise “iç kontrole olan inancı” olarak isimlendirilmiştir.  

Genel olarak, içsel kontrol odağına sahip kişiler, olumlu veya olumsuz olayların yansımalarının kendi 
davranışlarının bir sonucu olarak görürken ve kişinin kendi kontrolü altında gerçekleştiğini algılarken, dışsal 
kontrol odağına sahip kişiler, olumlu veya olumsuz olayların yansımalarını kendi eylemlerinden bağımsız 
gerçekleştiği, dolaysıyla kişinin kontrolünün dışında olduğunu algılamaktadır (Dağ, 1990).  

Roark (1978), yaptığı çalışmada içsel kontrol odağına sahip çalışanların mevcut işlerini elde etmelerinde kendi 
özelliklerinin etkili olduğunu bulmuştur. Yine Plares (1968), daha önceden öğrenilmiş bilginin, içsel kontrol 
odaklı kişiler tarafından problem çözmede daha efektif kullanıldığını tespit etmiştir. Aynı zamanda, içsel 
kontrol odaklı çalışanlar, işteki ödül ya da ceza olasılıklarına duyarlıdır, inisiyatif kullanırlar ve iş üzerinde 
bireysel hareket etme eğilimdedirler (Spector, 1982). Dışsal kontrol odaklı bireyler, içsel kontrol odaklı 
bireylerin aksine işlerinden daha az memnun olma eğilimindedir. Üstlerini dikkate alma durumları daha 
düşük, daha çok iş stresi bildirme, daha az özerklik ve daha fazla kontrol algılama ve daha kısa iş süresi talep 
etme eğilimindirler (Spector, 1988). Ayrıca, dışsal kontrol odaklı çalışanlar, çalışma ortamını olumsuz 
algılamaya yatkın olabilmektedir (Wang vd., 2010). 

Kontrol odağıyla ilgili literatür incelendiğinde bu çalışama için H3 “Kontrol odağıyla (bağımlı değişken) ile 
çalışanların demografik (bağımsız değişken) özellikleri (cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim durumu, 
mezuniyet alanı, kurum türü, şehir, mevcut kurumdaki çalışma süresi, toplam çalışma süresi ve pozisyon) arasında 
anlamlı bir farklılık vardır” hipotezi geliştirilmiştir ve test edilmiştir. 

3. YÖNTEM 

Bu çalışmada, banka çalışanlarının iş güvencesizliği algısı, liderlik tarzları ve kontrol odağının demografik 
değişkenler çerçevesinde araştırılması hedeflenmiştir. Araştırmada verilerin toplanmasında anket yöntemi 
tercih edilmiştir. Anket yolu ile elde edilmiş verilerin matematik ve istatistiksel olarak analiz edilmesi ve 
evrenin büyüklüğünün (6514 kişi) tümünün görüşlerine başvurmak mümkün olmadığından bu yöntem tercih 
edilmiştir (Gürbüz ve Şahin, 2018: 175). 

3.1. Araştırma Modeli  

Çalışmada, banka çalışanlarının iş güvencesizliği, yöneticilerin liderlik tarzı ve kontrol odağı algılarının 
demografik değişkenlerle olan ilişkilerinin incelenmesi söz konusu olduğundan Şekil 1’de gösterilen model 
önerilmektedir. 
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Şekil 1. Önerilen Araştırma Modeli 

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları  

Araştırma ile ilgili veriler, 01/11/2019 ile 30/04/2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Türkiye Bankalar 
Birliği’nin (TBB) 31/12/2018 tarihli “illere ve bölgelere göre banka çalışanlarının dağılımı” raporundaki çalışan 
sayıları dikkate alınmıştır. 31/12/2018 tarihi itibari ile Antalya ilinde özel ve kamu bankası toplam 5482 kişi 
çalışmakta iken, bu sayılar Isparta ilinde 637 ve Burdur ilinde ise 395’tir (Türkiye Bankalar Birliği). Evren 
büyüklüğü (5482+637+395) 6514 kişi olarak belirlenmiştir. Araştırma evreninde elde edilmesi gereken 
örneklem büyüklüğünün %95 güvenilirlik düzeyinde n= 370 (N= 10000) olmasının yeterli olacağını belirten 
çalışmalardan (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004) yola çıkılarak 370 olan örneklem sayısının yeterli olacağı 
söylenebilir. Verilerin toplanmasında tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Tabakalı örneklemede, 
araştırmanın sorunu üzerinde etkisi olması beklenen değişkenler açısından araştırma evreni çeşitli tabakalara 
ayrılır. Bu tabakalardan rastgele seçimle örnekleme girecek birimler seçilir (Gürbüz ve Şahin, 2018: 136). 
Antalya, Isparta ve Burdur illerinde faaliyet gösteren tüm ticari bankalara toplam 500 adet anket formu 
dağıtılmış ve iş yoğunlukları göz önünde bulundurularak ortalama iki gün sonra geri toplanmıştır. Dağıtılan 
500 adet anket formundan 440 tanesi geriye dönmüştür. Geriye dönen anket formlarından 24 ve 47 numaralı 
kontrol sorularına yanlış yanıt veren 57 katılımcıya ait anketler değerlendirme dışı bırakılmış ve toplam 383 
anket formu üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma için ilgili etik kurul onayı Türkiye Cumhuriyeti Süleyman Demirel  
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Başkanlığından (21/10/2019 tarih ve 87432956/050.99/176606 
sayılı yazısı) alınmıştır.   

3.3. Veri Toplama Araçları 

Demografik değişkenlerin belirlenmeye çalışıldığı bölümde, iş güvencesizliği algısını etkileyebileceği 
düşünülen, medeni hal, bakmakla yükümlü bulunulan çocuk sayısı, mevcut iş yerindeki ve mevcut sektördeki 
toplam tecrübeleri, bankada çalıştıkları pozisyonun ne olduğu, çalışmakta oldukları bankanın kamu ya da 
özel banka ayrımı ve karşılaştırma yapılabilmesi açısından, hangi şehirde çalıştıkları yanıtlayanlara 
sorulmuştur. Kullanılan ölçekler aşağıda belirtilmiştir. 

Algılanan İş Güvencesizliği Algısı Ölçeği: Anket formunun ikinci bölümü oluşturan, toplam 9 ifadeden 
oluşan iş güvencesizliği algısı ölçeği, Ashford, Lee ve Bobko (1989); De Witte (1999); Hellgren, Sverke ve 
Isaksson (1999) tarafından algılanan iş güvencesizliğini ölçmek amacı ile oluşturulmuş ve Şeker (2011) 
tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir (Dede, 2017: 135). Ölçek, iş güvencesizliği algısını ölçen 5’li likert tipi bir 
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ölçektir (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4= Katılıyorum, 5= Tamamen 
Katılıyorum).  

Lider-Üye Etkileşimi Ölçeği: Yöneticilerin liderlik tarzını belirlemeye yönelik olarak, Liden ve Maslyn’in 
(1998) geliştirmiş olduğu ve Baş, Keskin ve Mert (2010), tarafından Türkçe’ye çevrilerek, geçerlilik ve 
güvenilirlik analizi yapılmış olan 12 maddelik, sadakat, etki, değişime katkı ve profesyonel saygı olmak üzere 
dört alt boyuta sahip lider-üye etkileşimi (LMX) ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, 5’li likert tipidir.  

Kontrol Odağı Ölçeği: Kişinin kontrol odağı algısını ölçebilmek için, Spector (1988) tarafından geliştirilmiş ve 
Prof. Dr. Mustafa PAKSOY tarafından Türkçeye çevrilip uyarlanan (Özbezek, 2018: 101) kontrol odağı ölçeği 
kullanılmıştır.  İstatistiksel analiz için 1 ile 5 arasında değişen 5’li Likert sistemi bir ölçekle ölçülmüştür.  

4. BULGULAR 

4.1. Ölçeklerin Güvenilirlik ve Geçerliliği 

Algılanan iş güvencesizliği ölçeğinin, niceliksel ve niteliksel iş güvencesizliği olmak üzere iki alt boyutu 
bulunmaktadır. Yapılan güvenirlilik analizi sonucunda niceliksel iş güvencesizliği algısı alt boyutunda 
Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı α= 0,845 ve niteliksel iş güvencesizliği algısı alt boyutunda ise Cronbach 
Alfa güvenirlilik katsayısı α= 0,854 olarak bulunmuştur.  

Lider-üye etkileşimi ölçeği, sadakat, etkileme, katkı sağlama ve profesyonel saygı olmak üzere dört alt boyutlu 
bir ölçektir (Liden ve Maslyn, 1998: 57). Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda, sadakat alt boyutu Cronbach 
Alfa güvenilirlik katsayısı α=0,845, etkileme alt boyutunda Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı α=0,762, katkı 
sağlama alt boyutunda Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı α=0,881 ve profesyonel saygı alt boyutunda 
Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı α=0,861 olarak hesaplanmıştır.  

İçsel ve dışsal kontrol odağı olmak üzere iki boyuttan oluşan kontrol odağı ölçeği için yapılan güvenilirlik 
analizi sonucunda, içsel kontrol odağı alt boyutu için Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı α=0,758 ve dışsal 
kontrol odağı alt boyutu için ise Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı α=0,892 olarak hesaplanmıştır. Geçerlilik 
ve güvenilirlik analizi sonuçlarından sonra ölçeklere ait uyum değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Ölçeklere Ait Uyum Değerleri 

Ölçek 
Ki-Kare 

DF RMR GFI AGFI CFI RMSEA 
(CMIN) 

İş Güvencesizliği Algısı (İGA) 139,037 26 0,104 0,923 0,866 0,936 0,108 
Lider-Üye Etkileşimi (YLT) 135,777 29 0,059 0,928 0,863 0,953 0,103 

Kontrol Odağı (KO) 244,133 62 0,082 0,886 0,833 0,913 0,092 

Tablo 1’e göre, İGA ölçeğinin veri ile uyumu iyi ve çok iyi uyum değerlerine sahip olduğunu (GFI=0,923, 
GFI>0,90) göstermektedir. YLT ölçeği için yapılan birinci düzey doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyiliği 
beklenen seviyede çıkmadığından (GFI<0,90), 25 numaralı soru analizden çıkartılmıştır. Güncelleme sonrası 
yapılan uyum analizleri neticesinde (GFI=0,928, GFI> 0,90) uyum iyiliği çok iyi düzeyde gerçekleşmiştir. 
Önerilen dört faktörlü modelin veri ile uyumu iyi düzeydedir (Gürbüz ve Şahin, 2018: 345). KO ölçeği için 
yapılan birinci düzey doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyiliği beklenen seviyede çıkmadığından (GFI> 0,90) 
uyum artışı için 41 ve 42 ile 44 ve 45 numaralı sorular modifiye edilmiştir. Güncelleme sonrası yapılan uyum 
analizi neticesinde (GFI=0,886, GFI<0,90) uyum iyiliği kabul edilebilir düzeye yaklaşmıştır (Gürbüz ve Şahin, 
2018: 345). 

Ölçeklere yapılan doğrulayıcı faktör analizlerinden sonra, verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığı 
belirlenmiştir. Bir verinin normal veya normal dağılıma yakın bir dağılım gösterip göstermediği çeşitli 
yöntemlerle anlaşılabilmektedir. Bu yöntemlerden bir tanesi de Kolmogorov-Smirnov testidir. Bu test 
sonucunun anlamlı olması (p<0,05) verilerin normal dağılmadığı anlamına gelmektedir (Gürbüz ve Şahin, 
2018: 214). Yapılan Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda dağılımların normal olmadığı görülmüştür. Bu 
sebeple, bu alt boyutlardaki sorulara verilen puanların ortalamaları dikkate alınarak cinsiyet, yaş, medeni 
durum gibi demografik özelliklerin seviyelerinin arasındaki farklılıkların belirlenmesinde parametrik 
olmayan (non-parametric) testler kullanılmıştır. Ayrıca, çalışmada her bir alt boyuta ait (İGA Nicel, İGA Nitel, 
YLT Sadakat, YLT Etkileme, YLT Katkı, YLT Saygı, KO Dış ve KO İç olmak üzere 8 alt boyut) sorulara verilen 
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puanların ortalamasını hesapladıktan sonra, her bir alt boyutta ayrı ayrı bu ortalama değerler dikkate alınarak, 
yapılan Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda dağılımların normal olmadığı (p<0,05) görülmüştür (Koçak 
vd., 2015: 218). 

4.2. Tanımlayıcı İstatistikler 

Araştırmaya katılanların %42,3’ü kadın iken, %57,4’ü erkeklerden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan kişilerin, 
%32,1’i 26-30 yaş, %26,1’i 31-35 yaş ve %23,2’si 36-40 yaş aralığındadır. Katılımcıların medeni durumlarına 
bakıldığında, %56,9’u evli iken, %32,6’sı bekâr ve %9,9’u ise boşanmış olduğunu belirtmiştir. Bakmakla 
yükümlü olunan çocuk sayısında, hiç çocuğu olmayanların oranı %48,6, sadece bir çocuğu olanların oranı 
%25,8, iki çocuklu oranı %19,6’dır. Katılımcıların eğitim durumları değerlendirildiğinde, ağırlıklı olan 
%76,8’inin lisans mezunu, kalan %8,6’lık kısmının ise lisansüstü eğitim seviyesinde olduğunu söylemek 
mümkündür. Lisans mezunlarının mezun oldukları fakülteler incelendiğinde, ağırlıklı olarak %68,4’ü İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu iken, %6,3 oranında Fen Edebiyat Fakültesi ve %6,5 oranında ise 
Mühendislik Fakültesi mezunu bulunmaktadır. Geriye kalan %17,8’lik “diğer” kısmında ise anket formları 
incelendiğinde ya lise veya daha alt kademe eğitim ya da İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin bölümlerinden 
ancak farklı isimle anılan fakültelerden (Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi gibi) mezun oldukları 
görülmektedir. Ankete katılanların %75,7’i bir özel bankada çalışmakta iken kalan %23,5’lik kısım ise bir kamu 
bankasında çalıştığını belirtmiştir. Araştırmanın gerçekleştiği banka çalışanlarının hangi şehirlerde çalıştığına 
dair veriler incelendiğinde, %73,6’lık kısmı Antalya, %6,5’lik kısmı Burdur’da çalışmakta iken, %19,8’lik kısım 
ise Isparta’da bir bankada çalışmaktadır. Banka çalışanlarının meslekteki toplam tecrübeleri incelendiğinde, 
1-5 yıl arası çalışanlar %33,4’lük oranla en yüksek katılımın gerçekleştiği tecrübe süresi olarak ortaya
çıkmaktadır. Kalan %29,2’lik kısım 6-10 yıl arası bankacılık tecrübesine, %20,4’lük kısım 11-15 yıl arasındadır.
Toplam bankacılık tecrübesinin içinde hali hazırda çalıştıkları bankadaki toplam tecrübeleri sorulduğunda ise
%42,3’ü 1-5 yıl arası, %20,4’ü 6-10 yıl arası, %18,3’ü 11-15 yıl arası aynı bankada çalıştıklarını ifade etmiştir.
Demografik sorular içinde son olarak kendilerine bankadaki çalıştıkları pozisyon sorulan katılımcıların,
%17,2’si yönetici pozisyonunda çalıştığını ifade ederken, %33,9’u pazarlama, %24,5’i operasyon, %24,5’i ise
diğer pozisyonlarda çalıştıklarını belirtmiştir.

4.3. Banka Çalışanlarının İş Güvencesizliği, Liderlik Tarzı ve Kontrol Odağı Algıları ile Banka 
Çalışanların Demografik Değişkenler Arasındaki Analizler 

Verilerin normal dağılıma uymaması nedeniyle, cinsiyetlerin arasındaki fark ve kamu-özel banka ayrımı 
arasındaki seviye sayısı iki seçenekle sınırlandırılmış farklılıkların belirlenmesinde her bir alt boyutta ayrı ayrı 
olarak Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Bunların dışında, yaş, eğitim durumu, mezuniyet alanı gibi seviye 
sayısı 2‘den fazla olan demografik verilerde ise bu demografik özelliklerin seviyelerinin medyanları 
arasındaki farklılığın (sıra sayı ortalamaları farklılığı) belirlenmesinde Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır 
(Gürbüz ve Şahin, 2018: 242). Bu testin sonucunda demografik özelliklerin seviye sıra sayı ortalamaları 
arasında istatistik olarak önemli bir fark bulunmuş ise, bu farklılıkların belirlenmesinde parametrik olmayan 
çoklu karşılaştırma yöntemlerinden Bonferroni-Dunn testi kullanılmıştır. Tablo 2’de banka çalışanlarının 
cinsiyetleri ile ölçeklerin alt boyutları arasındaki analizlerin sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 2. Banka Çalışanlarının Cinsiyetleri ile Ölçeklerin Alt Boyutları Arasındaki Analiz 

Değişkenler Cinsiyet n Ortalama Sıra Sıraların Toplamı U p 

Kontrol Odağı iç 
Kadın 153 199,43 30513,50 

14162,500 0,023 

Erkek 215 173,87 37382,50 

İş Güvencesizliği Algısı, Yöneticilerin Liderlik Tarzları ve Kontrol Odağı ölçeklerindeki sorulara verilen 
puanların ortalaması dikkate alınarak yapılan Mann-Whitney-U testi sonucunda cinsiyetlerin arasında 
anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Ancak, alt boyutlar bakımından iç kontrol odağı alt boyutunda cinsiyetler 
arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır (p< 0,05, p=0,023). Cinsiyetler arasında anlamlı fark bulunan iç 
kontrol odağı alt boyutu için yapılan Kruskal-Wallis testi sonucunda kadınlara ait ortalamalar, erkeklere göre 
daha yüksek çıkmıştır (p<0,05). Tablo 3’te banka çalışanlarının yaş grupları ile tüm ölçekler arasındaki 
analizlerin sonuçları gösterilmektedir. 
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Tablo 3. Banka Çalışanlarının Yaş Grupları ile Ölçekler Arasındaki Analiz 

Değişkenler Yaş Grupları n Ortalama Sıra sd Ki-Kare (X2) p 

Kontrol 
Odağı 

≤ 25 15 211,73 

4 23,419 0,000 
26-30 116 145,46 
31-35 91 183,64 
36-40 87 209,89 
≥ 41 53 201,55 

İş Güvencesizliği 
Algısı Nicel 

≤ 25 16 188,94 

4 9,617 0,047 
26-30 122 210,25 
31-35 98 188,66 
36-40 88 181,39 
≥ 41 54 157,53 

Lider-Üye 
Etkileşimi Etkileme 

≤ 25 15 127,37 

4 12,532 0,014 
26-30 123 172,42 
31-35 99 193,16 
36-40 87 210,28 
≥ 41 54 205,48 

Kontrol 
Odağı Dış 

≤ 25 15 239,60 

4 27,391 0,000 
26-30 119 146,94 
31-35 95 188,11 
36-40 88 214,02 
≥ 41 53 204,75 

Tüm ölçekler bakımından yaş grupları için tanımlayıcı istatistikler ve test istatistikleri hesaplanmıştır. Ana 
boyutlar bakımından anlamlı farklılık sadece kontrol odağında gerçekleşmiştir (p<0,01, p=0,000). Kontrol 
odağında ortaya çıkan farklılık ise, yapılan Bonferroni-Dunn testi sonucunda, 26-30 yaş arası grupta bulunan 
çalışanların diğer tüm gruplara göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir (p<0,05). 26-30 yaş 
grubundaki banka çalışanlarının kontrol odağı bakımından ortalamaları diğer tüm yaş gruplarına göre daha 
düşük gerçekleşmiştir. Yaş grupları için alt boyutlar incelendiğinde, İGA Nicel, YLT etkileme alt boyutu ve 
KO dış alt boyutunda anlamlı farklılıklar bulunmaktadır (p<0,05). İGA Nicel bakımından 26-30 yaş grubu, 41 
ve üzeri yaş grubuna oranla anlamlı ve daha yüksek değerler almıştır. YLT etkileme alt boyutu bakımından 
ise, yaş grupları ortalamaları arasındaki farklılıklar, 20-25 yaş grubu ile 31-35 yaş, 36-40 yaş ile 41 ve üzeri yaş 
grupları arasında anlamlı olup (p<0,05), 20-25 yaş grubunun diğer gruplardan görece daha düşük değerler 
aldığı görülmektedir. Ayrıca, YLT etkileme alt boyutu bakımından yaş grupları sıra sayı ortalaması arasındaki 
fark, 26-30 yaş grubu ve 36-40 yaş grupları arasında anlamlı bir fark bulunmakta (p<0,05) ve 36-40 yaş grubu, 
26-30 yaş grubundan daha düşük değerler almıştır. KO dış alt boyutu bakımından incelendiğinde, 26-30 yaş 
grubu diğer tüm yaş gruplarından (p<0,05) anlamlı bir şekilde farklı ve dış kontrol odağı alt boyutu 
bakımından daha düşük değerler almıştır. Tablo 4’te banka çalışanlarının medeni durum ile ölçekler 
arasındaki analizlerin sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 4. Banka Çalışanlarının Medeni Durumları ile Ölçekler Arasındaki Analiz 

Değişkenler Medeni Durum n Ortalama Sıra sd Ki-Kare (X2) p 

Lider-Üye 
Etkileşimi 

Evli 215 201,48 
2 8,457 0,015 Bekâr 123 165,79 

Boşanmış 38 188,58 

Kontrol 
Odağı 

Evli 205 195,96 
2 9,789 0,007 Bekâr 119 162,16 

Boşanmış 37 158,69 

İş Güvencesizliği 
Algısı Nicel 

Evli 215 170,42 
2 14,695 0,001 Bekâr 124 213,95 

Boşanmış 38 212,70 
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Lider-Üye 
Etkileşimi Etkileme 

Evli 216 202,40 
2 9,332 0,009 Bekâr 123 165,20 

Boşanmış 38 189,91 

Lider-Üye 
Etkileşimi Katkı 

Evli 218 204,21 
2 9,158 0,010 Bekâr 125 167,58 

Boşanmış 38 192,24 

Kontrol 
Odağı İç 

Evli 209 195,91 
2 7,397 0,025 Bekâr 121 173,41 

Boşanmış 37 151,32 

Kontrol 
Odağı Dış 

Evli 210 198,73 
2 8,207 0,017 Bekâr 121 165,24 

Boşanmış 38 172,05 

YLT ve KO ölçeklerine ait sorulara verilen puanların ortalamaları dikkate alınarak yapılan Kruskal-Wallis testi 
sonucunda medeni durum gruplarının sıra sayı ortalamaları arasındaki farklar ise istatistik olarak anlamlıdır 
(YLT için p<0,05, KO için p<0,01). YLT için evli ve bekârlar arasındaki fark istatistik olarak anlamlıdır (p<0,05). 
YLT açısından bekârlar evlilere göre daha düşük ortalamalara sahiptir. Son olarak kontrol odağı bakımından 
evliler, boşanmış olanlardan farklı ve daha yüksek değerler almıştır. Alt boyutlar bakımdan, IGA Nicel, YLT 
Tetikleme, YLT Katkı, KO İç ve KO dış alt boyutlarına ait sorulara verilen puanların ortalamaları dikkate 
alınarak yapılan Kruskal-Wallis testi sonucunda medeni durum gruplarının ortalamaları arasındaki farklar 
anlamlıdır ( IGA Nicel ve YLT Tetikleme için p< 0,01 iken YLT Katkı, KO İç ve KO dış için p<0,05). İGA Nicel 
alt boyutu bakımından, sadece evli medeni durum grubu bekâr ve boşanmış medeni durum gruplarından 
anlamlı bir fark göstermektedir (p<0,05). Ayrıca evlilerden oluşan medeni durum grubu diğer iki medeni 
durum grubundan daha düşük değerler almıştır. YLT Etkileme alt boyutu bakımından ise, medeni durum 
ortalamaları arasındaki farklılıklar incelendiğinde, evli medeni durum grubu ile bekâr ve boşanmış medeni 
durum grupları arasındaki fark istatistik olarak anlamlı (p<0,05) ve evli medeni durum grubunun diğer 
gruplardan daha yüksek değerler aldığı görülmektedir. YLT Katkı alt boyutu bakımından YLT Etkileme 
boyutu ile aynı sonuçlar çıktığı görülmektedir (p<0,05). Tablo 5’de banka çalışanlarının bakmakla yükümlü 
oldukları çocuk sayısı ile ölçekler arasındaki analizlerin sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 5. Banka Çalışanlarının Çocuk Sayıları ile Ölçekler Arasındaki Analiz 

Değişkenler Çocuk Sayısı n Ortalama Sıra sd Ki-Kare (X2) p 

İş Güvencesizliği 
Algısı 

0 184 203,42 

3 10,917 0,012 
1 96 187,60 
2 74 156,34 
3 21 166,24 

İş Güvencesizliği 
Algısı Nicel 

0 185 214,48 

3 20,958 0,000 
1 96 173,10 
2 75 152,42 
3 22 177,41 

Lider-Üye 
Etkileşimi Katkı 

0 186 175,44 

3 9,290 0,026 
1 99 213,46 
2 75 195,54 
3 22 214,66 

Bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı için tüm ölçekler bakımından İGA boyutuna ilişkin sorulara verilen 
cevapların ortalamaları dikkate alınarak yapılan Kruskal-Wallis testi sonucunda bakmakla yükümlü olunan 
çocuk sayısı gruplarının sıra sayı ortalamaları arasında istatistik olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (İGA 
için p<0,05, p=0,012). Yapılan Bonferroni-Dunn testi sonucunda İGA ortalamalarına bakıldığında, hiç çocuğu 
olmayanların ortalamasının 2 çocuğu olanlara göre yüksek ve bu farklılığın anlamlı olduğu 
söylenebilmektedir (p<0,05). Alt boyutlar bakımından, bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısına göre İGA 
nicel, YLT katkı alt boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır (p<0,05). Hiç çocuğu olmayan grup, 1 veya 
2 çocuğu olan gruplardan İGA nicel alt boyutunda daha yüksek değerler almıştır. YLT Katkı alt boyutu 
bakımından ise, hiç çocuğu olmayanlar grubunun,1 veya 3 çocuğu olan gruplara göre daha düşük ortalama 
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değerleri aldığı görülmektedir. Tablo 6’da banka çalışanlarının eğitim durumları ile ölçekler arasındaki 
analizlerin sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 6. Banka Çalışanlarının Eğitim Durumları ile Ölçekler Arasındaki Analiz 

Değişkenler Eğitim Durumu n Ortalama Sıra sd Ki-Kare (X2) p 

Lider-Üye 
Etkileşimi Sadakat 

Ortaokul 7 133,57 

4 11,905 0,018 
Lise 25 137,76 

Önlisans 22 187,75 
Lisans 294 200,06 

Lisans Üstü 33 165,00 

Kontrol 
Odağı Dış 

Ortaokul 7 252,79 

4 12,810 0,012 
Lise 23 229,83 

Önlisans 21 220,10 
Lisans 287 175,01 

Lisans Üstü 31 205,15 

İş güvencesizliği algısı, yöneticinin liderlik tarzı ve kontrol odağı alt boyutlarına ilişkin sorulara verilen 
cevapların ortalamaları dikkate alınarak yapılan Kruskal-Wallis testi sonucunda eğitim durumları gruplarının 
sıra sayı ortalamaları arasındaki farklar istatistik olarak anlamlı değildir. Yapılan Bonferroni- Dunn testi 
sonucunda, ortaokul mezunu ile lisans ve lisansüstü eğitim seviyesine sahip olanlar arasındaki iş 
güvencesizliği algısı farkları istatistik olarak anlamlıdır (p<0,05). Alt boyutlar incelendiğinde, YLT Sadakat ve 
KO Dış alt boyutlarında, anlamlı farklar bulunmaktadır (YLT Sadakat için p<0,05, p=0,018, KO Dış için p<0,05, 
p=0,012). YLT Sadakat alt boyutu bakımından, lisans düzeyinden mezun olanlar ile ortaokul ve lise mezunu 
grupların lider-üye etkileşimindeki sadakat boyutu anlamlı (p<0,05) ve daha yüksek değerler almıştır. KO Dış 
alt boyutu bakımından eğitim düzeyi sıra sayı ortalamaları arasındaki farklar incelendiğinde ortaokul ve lise 
mezunları ise lisans mezunu gruptan istatistik olarak anlamlı biçimde farklı ve daha yüksek değerler almıştır 
(p<0,05). Tablo 7’de banka çalışanlarının mezuniyet alanları ile ölçekler arasındaki analizlerin sonuçları 
gösterilmektedir. 

Tablo 7. Banka Çalışanlarının Mezuniyet Alanları ile Ölçekler Arasındaki Analiz 

Değişkenler Mezuniyet Alanları n Ortalama Sıra sd Ki-Kare (X2) p 

Kontrol 
Odağı 

İİBF 251 179,25 

3 8,032 0,045 
FEF 21 145,50 

Müh. Fak. 25 155,22 
Diğer 63 207,17 

İş Güvencesizliği 
Algısı Nicel 

İİBF 259 193,66 

3 8,790 0,032 
FEF 24 226,23 

Müh. Fak. 25 179,42 
Diğer 68 158,88 

Mezuniyet alanı için, kontrol odağı boyutlarında istatistik olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır (KO için 
p<0,05 ve p=0,045). Yapılan Bonferroni-Dunn testi sonucunda KO bakımından, diğer grubu, FEF ve 
mühendislik fakültesi mezunlarına göre daha yüksek ortalamalara sahiptir. Diğer grubu ile FEF ve 
mühendislik fakültesi mezunları arasındaki ortalama farkları anlamlıdır (p<0,05). Yapılan Kruskal-Wallis testi 
sonucunda IGA Nicel alt boyutunda, mezuniyet alanı grupları arasındaki farklar anlamlıdır  (İGA Nicel için 
p<0,05, p=0,032). İGA Nicel alt boyutu bakımından, mezuniyet alanı grupları sıra sayı ortalamaları arasındaki 
farklılıklar incelendiğinde, İİBF mezunları ve FEF mezunları diğer fakültelerden mezun olanlardan farklı ve 
istatistik olarak anlamlıdır (p<0,05). Ayrıca İİBF ve FEF mezunları diğer fakültelerden mezunlara göre İGA 
nicel için daha yüksek değerler almıştır. Tablo 8’de banka çalışanlarının kurumları ile ölçeklerin alt boyutları 
arasındaki analizlerin sonuçları gösterilmektedir. 
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Tablo 8. Banka Çalışanlarının Kurumları ile Ölçeklerin Alt Boyutları Arasındaki Analiz 

Değişkenler Kurum n Ortalama Sıra Sıraların Toplamı U p 
İş Güvencesizliği 

Algısı 
Kamu 87 161,42 14043,50 

10215,500 0,011 
Özel 286 194,78 55707,50 

Kontrol 
Odağı 

Kamu 79 202,04 15961,00 
9477,000 0,043 

Özel 282 175,11 49380,00 
İş Güvencesizliği 

Algısı Nicel 
Kamu 89 161,54 14377,00 

10372,000 0,007 
Özel 287 196,86 56499,00 

Lider-Üye 
Etkileşimi Katkı 

Kamu 90 217,62 19585,50 
10609,500 0,006 

Özel 290 182,08 52804,50 
Kontrol 

Odağı Dış 
Kamu 83 210,83 17499,00 

9642,000 0,010 
Özel 285 176,83 50397,00 

Çalışmakta olunan kurum grupları dikkate alındığında, sıra sayı ortalamaları YLT ölçeğine ilişkin sorulara 
verilen cevapların ortalamaları dikkate alınarak yapılan Mann-Whitney testi sonucunda farklar istatistik 
olarak anlamlı değilken, İGA ve KO boyutlarında ise, farklar istatistik olarak anlamlıdır (İGA için p<0,05, 
p=0,011, KO için p<0,05, p=0,043). Çalışılan kurum özel banka ise, iş güvencesizliği algısı boyutunda sıra sayı 
ortalamaları kamu bankasına göre daha yüksek hesaplanmıştır. Kamu bankası çalışanlarında KO ortalamaları 
özel bankalara göre daha yüksek hesaplanmıştır. Alt boyutlar bakımından IGA Nicel, YLT Katkı ve KO Dış 
alt boyutlarında kamu ya da özel banka çalışanların vermiş oldukları cevaplara göre hesaplanan ortalama 
farkları istatistik olarak anlamlıdır (İGA Nicel için p<0,01, p=0,007, YLT Katkı için p<0,01, p=0,006, KO Dış için 
ise p<0,05, p=0,010). İGA nicel özel banka çalışanlarında daha yüksek, YLT katkı için kamu bankası çalışanların 
ortalamaları daha yüksek ve KO dış için yine kamu bankası çalışanlarının ortalamaları, özel banka 
çalışanlarına göre daha yüksektir. Tablo 9’da banka çalışanlarının yaşadıkları şehirler ile ölçekler arasındaki 
analizlerin sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 9. Banka Çalışanlarının Yaşadıkları Şehir ile Ölçekler Arasındaki Analiz 

Değişkenler Şehir n Ortalama Sıra sd Ki-Kare (X2) p 

İş Güvencesizliği Algısı 
Antalya 278 181,24 

2 7,408 0,025 Burdur 25 239,52 
Isparta 73 198,66 

Kontrol Odağı 
Antalya 272 173,50 

2 7,790 0,020 Burdur 24 222,42 
Isparta 67 202,02 

İş Güvencesizliği Algısı Nicel 
Antalya 279 184,15 

2 8,842 0,012 Burdur 25 251,76 
Isparta 75 191,19 

Lider-Üye Etkileşimi Sadakat 
Antalya 282 203,17 

2 13,062 0,001 Burdur 25 134,74 
Isparta 76 169,40 

Kontrol Odağı Dış 
Antalya 276 176,89 

2 8,684 0,013 Burdur 24 230,33 
Isparta 71 206,42 

Çalışmakta olunan şehir grupları için, İGA ve KO boyutlarına ilişkin sorulara verilen cevapların ortalamaları 
dikkate alınarak yapılan Kruskal-Wallis testi sonucunda şehirler dikkate alındığında sıra sayı ortalamaları 
arasındaki farklar istatistik olarak anlamlıdır (İGA için p<0,05, p=0,025, KO için p<0,05, p=0,020). Yapılan 
Bonferroni-Dunn testi sonucu incelendiğinde, çalışılan banka şubesi Burdur’da ise, İGA boyutunda sıra sayı 
ortalamaları Antalya’da çalışanlara göre daha yüksek hesaplanmıştır. Bu farklılık istatistik olarak anlamlıdır 
(p<0,05).  Kontrol odağı sıra sayı ortalamaları bakımından ise, Burdur ve Isparta’da çalışanlar Antalya’da 
çalışanlara göre istatistik olarak farklı ve daha yüksek ortalamalara sahiptir. Alt boyutlar bakımından, çalışılan 
şehir için IGA Nicel, YLT Sadakat, KO Dış alt boyutlarında anlamlı farklar bulunmaktadır ( İGA Nicel için 
p<0,05, p=0,012, KO Dış için p<0,05, p=0,013, YLT Sadakat, için ise p<0,01, p=0,001). Yapılan Bonferroni-Dunn 
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testi sonucunda yaşanılan şehir sıra sayı ortalamaları arasındaki farklar incelenmiştir. İGA Nicel alt boyutu 
bakımından, yaşanılan şehir grupları ortalamaları arasındaki farklılıklar incelendiğinde Burdur, Antalya ve 
Isparta’ya göre daha yüksek değerler almıştır. Yaşadıkları şehir Antalya olan katılımcılar Burdur ve Isparta’da 
yaşayan katılımcılara göre YLT Sadakat tutumlarında daha yüksek ortalama değerleri almıştır. KO Dış alt 
boyutu açısından ise, Antalya’da yaşayan katılımcılar, Burdur ve Isparta’da yaşayan katılımcılara göre daha 
düşük dış kontrol odağına sahiptir. Tablo 10’da banka çalışanlarının toplam çalışma süreleri ile ölçekler 
arasındaki analizlerin sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 10. Banka Çalışanlarının Toplam Çalışma Süreleri ile Ölçekler Arasındaki Analiz 

Değişkenler Toplam Çalışma S. n Ortalama Sıra sd Ki-Kare (X2) p 

Lider-Üye 
Etkileşimi Sadakat 

< 1 11 183,32 

5 16,612 0,005 

1-5 126 161,80 
6-10 109 207,06 
11-15 77 209,11 
16-20 26 161,52 
≥ 21 28 213,57 

Kontrol 
Odağı 

< 1 10 177,00 

5 16,682 0,005 

1-5 121 151,83 
6-10 105 199,40 
11-15 74 189,02 
16-20 24 189,31 
≥ 21 28 217,61 

İş Güvencesizliği 
Algısı Nicel 

< 1 11 181,32 

5 16,123 0,007 

1-5 126 213,63 
6-10 110 194,08 
11-15 78 173,58 
16-20 25 141,20 
≥ 21 28 153,63 

Lider-Üye 
Etkileşimi Etkileme 

< 1 11 171,14 

5 21,663 0,001 

1-5 126 159,37 
6-10 110 212,58 
11-15 77 211,29 
16-20 26 157,56 
≥ 21 28 211,39 

Lider-Üye 
Etkileşimi Katkı 

< 1 11 198,55 

5 18,964 0,002 

1-5 128 158,73 
6-10 111 203,22 
11-15 78 215,21 
16-20 26 197,15 
≥ 21 28 220,80 

Kontrol 
Odağı iç 

< 1 10 166,20 

5 12,308 0,031 

1-5 123 164,28 
6-10 107 205,62 
11-15 75 192,04 
16-20 25 155,46 
≥ 21 28 204,89 

Kontrol 
Odağı Dış 

< 1 10 176,60 

5 16,803 0,005 

1-5 124 155,76 
6-10 109 201,09 
11-15 75 191,87 
16-20 24 208,54 
≥ 21 28 222,88 
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Yöneticinin liderlik tarzı ve kontrol odağı boyutlarına ilişkin sorulara verilen cevapların ortalamaları dikkate 
alınarak yapılan Kruskal-Wallis testi sonucunda toplam bankacılık tecrübesi gruplarının sıra sayı ortalamaları 
arasındaki farklar istatistik olarak anlamlıdır (YLT için p<0,01, p= 0,005, KO için p<0,01, 0,005). Yapılan 
Bonferroni-Dunn testi sonucunda, toplam bankacılık tecrübesi bakımından, YLT boyutunda 1-5 yıl arası ve 
16-20 yıl arası tecrübeye sahip olanlar, 6-10 yıl arası, 11-15 yıl arası ve 21 yıl ve üzeri tecrübeye sahip çalışanlara 
göre daha düşük ortalamalara sahiptir. KO bakımından ise, 6-10 yıl ve 21 yıl ve üzeri bankacılık tecrübesine 
sahip olanlar 1-5 yıl arası bankacılık tecrübesi olanlara göre daha yüksek ortalamalara sahiptir. Alt boyutlar 
incelendiğinde, IGA Nicel, YLT Etkileme, YLT Katkı, KO İç ve KO Dış alt boyutlarındaki toplam bankacılık 
tecrübesi gruplarının sıra sayı ortalamaları arasındaki farklılıklar anlamlıdır (IGA Nicel için p<0,01, p=0,007, 
YLT Etkileme için p<0,01, p=0,001, YLT Katkı için p<0,01, p=0,002, KO Dış için p<0,01, p=0,005, KO İç için ise 
p<0,05, p=0,031). İGA Nicel alt boyutu bakımından, toplam bankacılık tecrübesi gruplarından 1-5 yıl arası 
bankacılık tecrübesine sahip grup,  11-15 yıl arası, 16-20 yıl arası ve 21 yıl ve üzeri bankacılık tecrübesine sahip 
gruplara göre İGA nicel açısından daha yüksek değerler almıştır. 6-10 yıl arası bankacılık tecrübesine sahip 
grup, İGA Nicel alt boyutu açısından 16-20 yıl arası bankacılık tecrübesine sahip gruptan daha yüksek değerler 
almıştır. YLT Etkileme alt boyutu bakımından incelendiğinde, 1-5 yıl arası bankacılık tecrübesi olan ve 16-20 
yıl arası bankacılık tecrübesine sahip gruplar, 6-10 yıl arası, 11-15 yıl arası ve 21 yıl ve üzeri bankacılık 
tecrübesine sahip gruplara göre daha düşük ortalama değerleri almıştır. YLT Katkı alt boyutu bakımından 
incelendiğinde, toplam bankacılık tecrübesi 1-5 yıl arası, 6-10 yıl arası, 11-15 yıl arası ve 21 yıl ve üzeri olanlara 
göre daha düşük değerler almıştır. KO İç alt boyutu açısından 6-10 yıl arası bankacılık tecrübesine sahip 
olanlar, 16-20 yıl arası bankacılık tecrübesine sahip olanlara göre daha yüksek iç kontrol odağı tutumuna 
sahiptir. KO Dış alt boyutu açısından toplam bankacılık tecrübesi 1-5 yıl arası gruba dâhil olanlar, 6-10 yıl,11-
15 yıl, 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri gruba dâhil olanlara göre daha düşük dış kontrol odağı tutumuna sahiptir. 
Tablo 11’de banka çalışanlarının mevcut kurumdaki çalışma süresi ile ölçekler arasındaki analizlerin sonuçları 
gösterilmektedir. 

Tablo 11. Banka Çalışanlarının Mevcut Kurumdaki Çalışma Süresi ile Ölçekler Arasındaki Analiz 

Değişkenler 
Mevcut Kurumdaki 

Çalışma Süresi 
n 

Ortalama 
Sıra 

sd 
Ki-Kare 

(X2) 
p 

Kontrol Odağı 

< 1 29 171,26 

5 15,612 0,008 

1-5 154 159,35 
6-10 75 200,55 
11-15 68 192,05 
16-20 20 214,30 
≥ 21 15 229,87 

İş 
Güvencesizliği 

Algısı Nicel 

< 1 31 206,61 

5 19,749 0,001 

1-5 159 210,99 
6-10 77 168,75 
11-15 70 167,70 
16-20 22 163,16 
≥ 21 15 123,33 

Lider-Üye 
Etkileşimi Katkı 

< 1 31 195,19 

5 14,370 0,013 

1-5 162 168,10 
6-10 78 196,29 
11-15 70 221,46 
16-20 22 192,14 
≥ 21 15 220,47 

Kontrol Odağı 
Dış 

< 1 29 176,02 

5 17,406 0,004 

1-5 157 161,11 
6-10 77 199,64 
11-15 69 198,54 
16-20 20 221,93 
≥ 21 15 241,27 
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Çalışmakta olunan bankadaki toplam tecrübe açısından KO ölçeğine ilişkin sorulara verilen cevapların 
ortalamaları dikkate alınarak yapılan Kruskal-Wallis testi sonucunda sıra sayı ortalamaları arasındaki farklar 
istatistik olarak anlamlı farklar bulunmaktadır (KO için p<0,01, p=0,008). Yapılan Bonferroni-Dunn testi 
neticesinde, KO için 1-5 yıl arası aynı bankada çalışma tecrübesine sahip olanların ortalamaları 6 yıl ve üzeri 
tüm gruplara göre daha düşük KO ortalamaları hesaplanmıştır. Alt boyutlar bakımından İGA Nicel, YLT 
Katkı, KO Dış alt boyutlarına ilişkin sorulara verilen cevapların ortalamaları dikkate alınarak yapılan Kruskal-
Wallis testi sonucunda çalışmakta olunan bankadaki toplam tecrübe gruplarının sıra sayı ortalamaları 
arasındaki farklar anlamlıdır (İGA Nicel için p<0,01, p=0,001, KO Dış için p<0,01 , p=0,004, YLT Katkı için 
p<0,05, p=0,013). İGA Nicel alt boyutu bakımından, çalışılan bankadaki toplam bankacılık tecrübesi 
gruplarından 1 yıldan az mevcut bankada tecrübesi olan ve 1-5 yıl arası mevcut bankada deneyimi olan grup, 
21 yıl ve üzeri süredir aynı bankada çalışanlara göre daha yüksek değerler almıştır. Çalışmakta oldukları 
bankadaki tecrübeleri 5 yıla kadar olan (5 yıl dâhil) kişiler, 21 yıl ve daha fazla süredir aynı bankada çalışanlara 
göre Niceliksel İş Güvencesizliğini daha yüksek algılamaktadır. YLT Katkı alt boyutu bakımından 
incelendiğinde, çalışmakta oldukları bankadaki tecrübelerinde 1-5 yıl aralığında olanlar, 11-15 yıllık mevcut 
banka tecrübesi olanlara göre daha düşük değerler almıştır. KO Dış alt boyutu açısından çalışmakta oldukları 
bankadaki toplam tecrübesi 1-5 yıl arası olanlar, 6-10 yıl, 11-15 yıl ve 21 yıl ve daha üzeri olanlara göre daha 
düşük dış kontrol odağı değerleri almıştır. Tablo 12’de banka çalışanlarının pozisyonları ile ölçekler arasındaki 
analizlerin sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 12. Banka Çalışanlarının Pozisyonları ile Ölçekler Arasındaki Analiz 

Değişkenler Mezuniyet Alanları n Ortalama Sıra sd Ki-Kare (X2) p 

İş Güvencesizliği 
Algısı 

Yönetici 66 144,90 

3 13,792 0,003 
Pazarlama 127 190,69 
Operasyon 92 181,36 

Diğer 82 208,08 

Lider-Üye 
Etkileşimi 

Yönetici 65 199,22 

3 11,122 0,011 
Pazarlama 127 200,13 
Operasyon 94 180,24 

Diğer 82 153,51 

Kontrol 
Odağı 

Yönetici 65 167,63 

3 13,988 0,003 
Pazarlama 122 196,99 
Operasyon 90 190,27 

Diğer 79 145,47 

İş Güvencesizliği 
Algısı Nicel 

Yönetici 66 145,20 

3 14,370 0,002 
Pazarlama 129 199,32 
Operasyon 93 178,96 

Diğer 82 203,61 

İş Güvencesizliği 
Algısı Nitel 

Yönetici 66 159,40 

3 7,890 0,048 
Pazarlama 128 185,10 
Operasyon 93 183,94 

Diğer 83 208,62 

Lider-Üye 
Etkileşimi Etkileme 

Yönetici 65 195,14 

3 11,837 0,008 
Pazarlama 128 203,61 
Operasyon 94 179,55 

Diğer 82 154,15 

Lider-Üye 
Etkileşimi Katkı 

Yönetici 66 221,41 

3 18,490 0,000 
Pazarlama 130 197,18 
Operasyon 94 181,09 

Diğer 83 150,39 

Lider-Üye 
Etkileşimi Saygı 

Yönetici 66 204,77 
3 11,994 0,007 Pazarlama 130 198,19 

Operasyon 94 189,01 
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Diğer 83 153,07 

Kontrol 
Odağı İç 

Yönetici 65 168,15 

3 23,987 0,000 
Pazarlama 126 206,13 
Operasyon 91 195,61 

Diğer 80 137,51 

Kontrol 
Odağı Dış 

Yönetici 65 176,18 

3 8,335 0,000 
Pazarlama 126 195,15 
Operasyon 91 190,24 

Diğer 80 154,38 

Çalışmakta olunan pozisyon grupları açısından, iş güvencesizliği algısı, lider-üye etkileşimi ve kontrol odağı 
ölçeklerine ilişkin sorulara verilen cevapların ortalamaları dikkate alınarak yapılan Kruskal-Wallis testi 
sonucunda çalışmakta olunan pozisyon gruplarının sıra ortalamaları arasındaki farklar istatistik olarak 
anlamlıdır (İGA için p<0,01, p=0,003, KO için p<0,01, p=0,003, YLT için p<0,05, p=0,011).  Yapılan Bonferroni-
Dunn testi sonucunda İGA boyutuna ilişkin olarak, yönetici pozisyonunda çalışanlar diğer tüm gruplara göre 
farklı ve daha düşük ortalamaya sahip olup, bu sonuç istatistik olarak anlamlıdır (p<0,05). YLT için, yönetici 
ve pazarlama pozisyonunda çalışanların ortalamaları, “diğer” grubundakilere göre daha yüksektir. KO için 
ise, pazarlama ve operasyon pozisyonlarında çalışan kişiler diğer grubuna göre daha yüksek sıra 
ortalamalarına sahiptir. İGA Nicel, YLT Etkileme, YLT Katkı, YLT Saygı, KO İç, İGA Nitel ve KO Dış alt 
boyutuna ilişkin sorulara verilen cevapların ortalamaları dikkate alınarak yapılan Kruskal-Wallis testi 
sonucunda çalışmakta olunan pozisyon gruplarının sıra sayı ortalamaları arasındaki farklar istatistik olarak 
anlamlıdır (İGA Nicel için p<0,01, p=0,002, YLT Etkileme için p<0,01, p=0,008, YLT Katkı için p<0,01, p=0,000, 
YLT Saygı için p<0,01, p=0,007, KO İç için p<0,01, p=0,000, İGA Nitel için p<0,05, p=0,048, KO Dış için p<0,05, 
p=0,040).  Yapılan, Bonferroni-Dunn testi sonucunda toplam bankacılık tecrübesi grupları sıra sayı 
ortalamaları arasındaki farklar incelenmiştir. İGA Nicel alt boyutu bakımından, yöneticiler, pazarlama ve 
diğer pozisyonlara göre daha düşük değerler almıştır. Çalışılan pozisyonu yöneticilik olan katılımcılar, diğer 
tüm pozisyonlara göre Niceliksel İş Güvencesizliğini daha düşük algılamaktadır. İGA Nitel alt boyutu 
bakımından, yöneticiler diğer pozisyonda çalışanlara göre daha düşük değerler almıştır (p<0,05). Çalışılan 
pozisyonu diğer seçeneğini işaretlenmiş olan katılımcılar, yönetici pozisyonundaki çalışanlara göre Niteliksel 
İş Güvencesizliğini daha yüksek algılamaktadır. YLT Etkileme alt boyutu açısından, yöneticiler ve pazarlama 
pozisyonunda olanlar, YLT Etkileme alt boyutu açısından diğer pozisyonlarda çalışanlara göre daha yüksek 
değerler almıştır. YLT Katkı alt boyutu bakımından incelendiğinde, YLT Katkı alt boyutu açısından çalışılan 
pozisyonu yöneticiler, operasyon ve diğer pozisyonlara göre daha yüksek değerler almıştır. Yine YLT Katkı 
alt boyutu açısından, çalışılan pozisyonu pazarlama pozisyonunda olanlar, diğer pozisyonlarda çalışanlara 
göre daha yüksek değerler almıştır. YLT Saygı alt boyutu açısından çalışılan pozisyonu “diğer” kategorisinde 
olanlar yönetici, pazarlama ve operasyon pozisyonunda olanlara göre daha düşük değerler almıştır. KO İç alt 
boyutu açısından, çalışılan pozisyonu diğer grubuna dâhil olanlar, pazarlama ve operasyon pozisyonuna 
dâhil olanlara göre daha düşük iç kontrol odağı değerleri almıştır. KO Dış alt boyutu bakımından çalışılan 
pozisyonu diğer pozisyon olanlar, pazarlama ve operasyon pozisyonuna dâhil olanlara göre daha düşük dış 
kontrol odağı değerleri almıştır. Yapılan analizler sonucunda H1, H2 ve H3 hipotezleri kısmen kabul edilmiştir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Banka çalışanlarının tümü, çalıştıkları departman ile ilgili, yönetim seviyesinin vermiş olduğu kararlardan 
etkilenerek bir miktar iş güvencesizliği algısı hissederken, kimi çalışanda bu etki daha kişisel bir hal alarak 
kendisini başarısız, mutsuz ve yakında işsiz olarak düşünmesine yol açabilmektedir. Yönetim seviyesinin 
verdiği kararlar, kişisel bir hal alıp aynı anda hem organizasyonel değişiklikler hem de kendi hissettiği iş ile 
ilgili olumsuz düşünceler ile savaşmaya gayret eden çalışan, psikolojik olarak başta kendisini, ailesini, yakın 
çevresini hatta işteki çevresini bile olumsuz etkileyebilmektedir. Bu algının daha uzun vadeli olması da çeşitli 
fiziksel ve sosyal sorunları beraberinde getirmektedir. 

Çalışan iş güvencesizliği algısı ile savaşırken hayatını daha da zorlaştıran koşullarla karşı karşıya 
kalabilmektedir. Yöneticisi ile olan ilişkisi, kimi zaman bu savaşta karşı görüş olarak başı çekebilir. Yöneticinin 
içtenlikle kötü bir insan olması bir yana, yönetici kendisi iyi bir kişi olsa dahi takındığı liderlik tarzı çalışanı 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle, üst yönetimin aldığı kararlarda etki sahibi olacak düzeyde 



P. Tüzün – M. Öztürk 13/1 (2021) 549-568 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 564 

olmasa bile yöneticinin sergilediği liderlik tarzı sonucunda, çalışan yönetimin kararlarına, bağlı olduğu ilk 
kademe yöneticinin de dâhil olduğunu düşünebilmektedir. Bu sebeple, liderlik tarzının kişinin algıladığı iş 
güvencesizliğini etkilediği söylenebilir. Örgütsel değişimin, artan iş yükü, iş güvencesizliği ve otokratik 
liderlik stilleri gibi çeşitli stres faktörleri aracılığıyla işyerinde zorbalığı dolaylı olarak etkileyebileceği 
konusunda alan yazında bazı çalışmalar mevcuttur (McCarthy vd., 1995; Baillien vd., 2009; Salin, 2003). Huang 
vd. (2016), iş güvencesizliği, ahlaki çözülme ve bu sonuçlar arasındaki pozitif ilişkinin gücünün, çalışanların 
kuruluş dışındaki algılanan istihdam fırsatları ve lider-üye etkileşiminin kalitesine bağlı olduğunu önerdikleri 
araştırmada, iş güvencesizliğinin örgütsel ve kişilerarası sapma ve ahlaki ayrılma yoluyla işten ayrılma 
niyetleri üzerindeki dolaylı etkisini, lider-üye etkileşiminin daha düşük olduğu durumlarda, anlamlı 
bulunmuştur.  

Yapılan analizler neticesinde, cinsiyetin kadın ya da erkek olması lider üye etkileşimi, kontrol odağı ve iş 
güvencesizliği algısı boyutlarında herhangi bir farklılık göstermemiştir. Tüm boyutlar değerlendirildiğinde 
cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Kinnunen ve Natti (1994), Hellgren ve Sverke (2003) 
yaptıkları çalışmada, bu araştırmada bulunan sonuçlarla benzer sonuçlar elde etmiştir. Ancak Rosenblatt vd. 
(1999) ve Naswall ve De Witte (2003) erkeklerin iş güvencesizliği algısını kadınlara göre daha yüksek 
bulmuştur. Bunun yanında, De Witte (1999), Sümer vd. (2013) ve Polat (2019) kadınların iş güvencesizliği 
algısının erkeklere göre daha yüksek olduğuna dair bulgular elde etmiştir. Çalışmanın başında kadınların 
erkeklere göre daha yüksek iş güvencesizliği algılamaları beklenmekte olmasına rağmen, böyle bir sonuç 
boyutlar düzeyinde ortaya çıkmamıştır. İşveren bakış açısıyla bakıldığı zaman, kadınların genel olarak aileyi 
ikincil derecede geçindiren kişiler olması, hamilelik durumunda uzun süreli işten ayrı kalıyor olması, çocuklar 
ve aile ile ilgili sorumluluklarının yüksek olması, aynı anda birçok farklı sorumluluğu üstlenmek zorunda 
olması gibi sebeplerle işveren tarafından daha kolay vazgeçilebilecek bir grup olarak algılanmaktadır. Ancak 
şaşırtıcı olan daima banka çalışanları içerisinde oransal olarak kadınların daha çok istihdam edilmesidir (TBB). 
Küçükkaragöz (1998), Kinnunen vd. (2000), De Witte ve Naswall (2003), Tümkaya (2000), Başol ve Türkoğlu 
(2009), Erdem (2014) bu çalışma ile benzer sonuçlar bulmuş olmasına rağmen, Aslan (2011) aksine erkek 
katılımcıların iş güvencesizliği algısını daha yüksek gerçekleştiğini bulmuştur. Alt boyutlar bağlamında, 
cinsiyet ile iç kontrol odağı algısının arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş ve kadınların erkeklere göre daha 
fazla iç kontrol odağına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, kadınların, erkeklere göre yaşadıkları 
olayların sebeplerini daha çok kendilerinde aradıklarına işaret etmektedir. Özbezek (2018), yapmış olduğu 
çalışmada çalışmamızla benzerlik gösteren bir sonuç bulmuştur. 

Yaş değişkeni ile ilgili olarak, niceliksel iş güvencesizliği algısını en yüksek derecede hisseden kesim 26-30 yaş 
aralığındaki çalışanlar olarak bulunmuştur. 26-30 yaş grubunda bulunan çalışanlar diğer yaş gruplarına 
mensup banka çalışanlarına göre işlerini tamamen kaybedeceklerini (niceliksel iş güvencesizliği) 
düşünmektedir. Genel olarak çalışma hayatının başında sayılabilecek ve kendisini o iş yerinde kalmaya 
yetecek kadar tecrübeye sahip görmedikleri için, bu beklenen bir sonuçtur. Nitekim daha büyük yaş 
gruplarında iş güvencesizliği algısı giderek düşme eğilimindedir. Yapılmış olan bazı araştırmalarda bu 
çalışma ile benzer sonuçlar elde edilmiştir (Karkoulian vd., 2013; Kinnunen vd., 2014: 245). Ancak bazı 
çalışmalarda, yaş arttıkça hissedilen iş güvencesizliği algısının da artış gösterdiği bulunmuştur (Kuhnert ve 
Vance, 1992; Finegold vd., 2002; Cheng ve Chan, 2008). Bunun yanında, Dede (2017)’nin yapmış olduğu 
çalışmada iş güvencesizliği algısının yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucunu elde 
edilmiştir. Dikkat çekici başka bir bulgu ise, kontrol odağı olgusunda 20-25 yaş aralığı çalışanlar iç kontrol 
odağına sahipken, 26-30 yaş aralığında ise dış kontrol odağı daha etkin hale gelmekte ancak bu durum 31 ve 
üstü yaş gruplarında devam etmemektedir. 20-25 yaş aralığındaki çalışanlar olayların nedenlerini 
kendilerinde arama eğilimindeyken, bir üst yaş grubunda durum tersine dönmektedir. İş güvencesizliği algısı 
ile birlikte düşünüldüğünde, işten çıkarılacaklarını daha sık düşünen 26-30 yaş grubunun, bu düşüncelerinin 
sebeplerini daha çok kader, kısmet, şans gibi kavramlarla özdeşleştirmeye başladıkları söylenebilir.  

Eğitim seviyesi yükseldikçe iş güvencesizliği algısının azalması genel eğilim olarak beklenmektedir (Hartley 
vd., 1991; De Witte, 1999; Yıldırım ve Yirik, 2014; Gültekin, 2019). Ancak, bu çalışmada iş güvencesizliği algısı 
ile eğitim seviyesi arasında hem ana boyut hem de alt boyutlar bakımından anlamlı bir ilişki ortaya 
çıkmamıştır. Ruvio ve Rosenblatt (1999) ve Tilakdharee vd. (2010), bu çalışma ile benzer sonuçlar ortaya 
koymaktadır. Bunun yanında, genel kanının aksine iş güvencesizliği algısının eğitim seviyesi arttıkça artış 
gösterdiğini bulan çalışmalar da mevcuttur (Roskies ve Guerin, 1990; Probst, 1998; Kinnunen vd., 2010).  
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Amaç – Çalışmanın amacı 2018 yılı itibariyle başlıca dünya borsaları arasındaki karşılıklı etkileşimleri 
inceleyerek ilgili araştırmacılar için faydalı çıkarımlar yapmak ve yatırımcılara portföylerini 
oluşturmada yol göstermektir.  

Yöntem – Çalışmada borsalara ait endeks kapanış değerleri kullanılmış ve bunlar arasındaki ilişkiler 
sosyal ağ analizi yöntemi ile incelenmiştir. Sosyal ağ analizi, herhangi bir alanda birimler arası ilişkilerin 
incelenmesi,  bağlantıların tanımlanması ve yorumlanması için kullanılan ve bünyesinde görsel bir aracı 
da barındıran güçlü bir yöntemdir. 

Bulgular – Yapılan analizler doğrultusunda, ABD (NYSE), Avusturya, Almanya, Belçika, Fransa, 
Euronext100, Avustralya borsaları analiz edilenler arasındaki en önemli borsaları yani diğerleri ile 
pozitif yönde en fazla etkileşim halinde olan borsaları oluşturmaktadır. Birbirleri ile negatif ilişki olanlar 
arasında ise en önemli olanlar Brezilya, Rusya, Arjantin, Hindistan ve Endonezya borsalarıdır. Ayrıca, 
Borsası en bağımsız hareket eden ülke Türkiye’dir. Bulgulara göre Türkiye özellikle Hollanda, Belçika, 
İngiltere (FTSE100 ve FTSE250), Kanada, Japonya, Finlandiya ve ABD (DJI ve SP500) borsalarından 
tamamen bağımsız hareket etmektedir. 

Tartışma – Bulgulara göre, 2018 yılı için ele alınan borsaların büyük bir çoğunluğu birbirleri ile aynı 
yönde yani sürü kuralına göre hareket etmektedirler. Dolayısıyla yatırımcıların hisse senedi portföyü 
oluşturmada seçeneklerinin oldukça sınırlı olduğu söylenebilir.   
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Purpose – This study aims to make useful inferences for related researchers and to guide for investors 
by examining the interactions between the stock markets of various countries by the year 2018. 

Design/methodology/approach - In the study, the closing index values of the stock markets were used, 
and the relationships among them were analysed through the social network analysis method. Social 
network analysis which includes a visual tool is a powerful method that is used to examine relationships 
between units, to define and interpret connections. 

Findings – As a result of the analysis, it was found that the US (NYSE), Austria, Germany, Belgium, 
France, Euronext100, and Australia stock exchanges were the most important exchanges, because they 
have the most positive interaction with the others. The most important ones among those who have 
negative relationship with each other are Brazil, Russia, Argentina, India and Indonesia stock 
exchanges. Besides, the country whose stock exchange moves the most independently is Turkey. 
According to the findings, Turkey moves fully independent of especially the Netherlands, Belgium, the 
UK (FTSE100 and FTSE250), Canada, Japan, Finland and the United States (DJ and SP500). 

Discussion – According to the findings, it is seen that most of the stock markets move in the same 
direction each other, so they move with herd rule. Therefore, investors have limited options for creating 
stock portfolios.  
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1. Giriş 

Özellikle ulusal kriz dönemlerinde hisse senedi portföy riskini azaltmak için ulusal hisse senedi 
çeşitlendirmesinin yanı sıra uluslararası hisse senetlerine de yatırım yapılması etkin bir yatırımcı davranışı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak yatırımcıların bundan arzu ettikleri faydayı sağlayabilmeleri için farklı 
borsalar arası ilişkilerin özellikle yönünün bilinmesi gerekmektedir. Çünkü birbirine zıt yönde hareket eden 
borsalar yatırımcılara portföy oluşturmada önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu nedenle hisse senedi piyasaları 
arasındaki etkileşimlerin incelenmesi daima ilginç ve önemli bir araştırma konusu olmuştur.   

Finansal serbestleşme ve iletişim olanaklarının artması ile günümüzde uluslararası yatırımcılar farklı ülke 
borsaları arasında rahatlıkla ve hızlı bir şekilde hareket edebilmektedirler. Borsaları birbirinden ayıran coğrafi 
ve fiziksel engellerin ortadan kalkmış olması hem borsalar arası etkileşimi arttırmakta hem de yatırımcılara 
varlıklarını değerlendirmede çok geniş olanaklar sunmaktadır. Böylece yatırımcılar portföylerini özellikle 
uzun dönemde birbirine zıt yönde hareket eden borsalarla çeşitlendirerek riskten kaçınma ve yüksek getiri 
sağlama imkânı elde etmektedirler.  

Literatüre bakıldığında borsalar arası etkileşimlerin incelenmesinde ekonometrik ve istatistiksel pek çok 
çalışma ile karşılaşılmaktadır. Bu çalışmalara ilaveten finansal piyasalar gibi karmaşık sistemlerdeki karşılıklı 
ilişkilerin bir ağ yapısı şeklinde ele alınması ve ağların görsel üstünlüklerinden yararlanılması söz konusu 
sistemin anlaşılırlığını büyük ölçüde kolaylaştırabilir. Graf teorisini kullanan ağlar, düğümler ve düğümleri 
birbirine bağlayan kenarlardan oluşmaktadır. Borsalar arası etkileşimlere dair bir ağda düğümler borsaları, 
kenarlar ise bu borsalar arasında ki tek veya çift yönlü etkileri göstermektedir. Bu grafiksel gösterim konuyu 
bütünüyle görmeyi ve kıyaslama yapmayı sağlama, öngörüyü kolaylaştırma ve dolayısıyla karar verme 
sürecini etkinleştirme gibi avantajlara sahiptir.  

Bu çalışmada borsalar arası etkileşimi incelemek için kullanılan sosyal ağ analizi, sosyal yapılar içindeki 
bağlantıları, ilişkileri ve işleyişi incelemek için ağları ve graf teorisini kullanan bir veri analizi yöntemidir. 
Karmaşık sistemleri çözümlemek amacıyla kullanılan sosyal ağ analizi herhangi bir bütünün onu oluşturan 
parçaların toplamı dışında bir başka boyutunun da var olduğu mantığına dayanmaktadır. Bu ilave boyut 
parçalar arası ilişkilerden kaynaklanmaktadır. 1980’lerde bazı sosyologlar sosyal ağ analizini sosyal ve 
ekonomik olayları incelemek için analitik bir teknik olarak kullanmaya başlamışlardır (Alkan, 2019). Yöntemin 
adı sosyal ağ analizi olmasına karşın bu yöntemle sadece bireyler değil ekonomi ve işletme gibi alanlarda 
firmalar veya ülke ekonomilerinin oluşturduğu yapılar da derinlemesine incelenebilmektedir.  

Sosyal ağ analizi özetle gruptaki birimler arasındaki önceden bilinen veya öngörülen yapısal bağlantılara dair 
ampirik verilerin toplanması, ilişkilerin matematiksel ve/veya istatistiksel olarak ölçülmesi ve farklı yoğunluk 
derecesindeki ilişkilerin grafiksel gösterimi ve yorumlanması şeklinde de ifade edilebilir.  

Bu çalışmada yukarıda ifade edilen özellikleri nedeniyle sosyal ağ analizi, Borsa İstanbul’un da içinde 
bulunduğu başlıca dünya borsaları arasındaki etkileşimlerin incelenmesi ve birlikte veya birbirine zıt yönde 
hareket eden borsaların belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır.  

Bu amaçla öncelikle literatürdeki belli başlı sosyal ağ analizi çalışmalarına yer verilmiştir. Sonrasında borsalar 
arasındaki karşılıklı etkileşimleri inceleyebilmek için analizlerde kullanılan veri seti ve yöntem kısaca 
tanıtılmıştır. Daha sonra elde edilen bulgular sunularak çalışma sonlandırılmıştır. 

2. Literatür 

Sosyal ağ analizi çok çeşitli alanlarda yapılan ampirik çalışmalarda ağ yapısı aracılığıyla görsel bir araç 
içermesi nedeniyle son zamanlarda yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Çeşitli alanlarda yapılan bazı 
çalışmalar şöyle özetlenebilir: 

Al vd. (2012), Hacettepe Üniversitesi’nin atıf dizinlerine ilk yayının girdiği yıldan (1968) 2009 yılına kadar olan 
yayınları çeşitli bibliyometrik özellikleri açısından incelemiş ve elde edilen verileri sosyal ağ analizi 
yöntemiyle değerlendirmiştir. Knoke (2012) ise ABD ordusunun sosyal ağ analizi fikirlerinden büyük ölçüde 
faydalandığını ve sosyal ağ analitik fikirlerinin askeri politika ve uygulamalarda devam ettiğini vurgulamıştır. 
Karagöz ve Kozak (2014), turizm bilgi ağ yapısını ve kurumsal iş birliği yapısını ortaya çıkarmak, araştırma 
konularını ve kurumlar arası iş birliği ağı içerisindeki rollerini belirlemek ve bağlantıları incelemek için sosyal 
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ağ analizini kullanmışlardır. Baykal ve Gürbüz (2016), Türkiye’de savunma sanayinde faaliyet gösteren bir 
şirketteki çalışan kişilerden elde ettikleri anket verilerine dayanarak sosyal ağ analizi ile sosyal sermayeye 
yönelik inceleme yapmışlardır. Bekiari ve Pachi (2017), zorbalık ve sözlü saldırganlığa yönelik olarak 
gerçekleştirdikleri çalışmada Thessaly Üniversitesi yüksek eğitim bölümündeki 245 öğrenciyi sosyal ağ analizi 
ile incelemişlerdir.  Fırat vd. (2017), sosyal medyada (Facebook) açık öğretime yönelik araştırmaları için sosyal 
ağ analiziyle 207 grup ve 521 sayfayı ele almışlardır. Depren vd. (2017), Web of Knowledge veri tabanında yer 
alan ve borsalarda oynaklığı inceleyen yayınların bibliyometrik analizi için sosyal ağ analizini kullanmışlardır.  

Sosyal ağ analizini iktisadi çerçevede uygulayan literatür incelendiğinde ise ticaret, işgücü, üretim, tüketim, 
finans piyasaları gibi alanlar üzerinde yapılan dikkate değer  bazı çalışmalar aşağıda gibidir. 

Mizruchi (2007), politik, ekonomi alanıyla ilgili çalışmalarda ağ tekniklerinden yararlanılabileceğini ve 
dolayısıyla sosyal ağ analizinin bu alanla tamamen uyumlu bir yaklaşım olduğunu iddia etmiştir. Bir başka 
çalışmada Cetorelli ve Peristiani (2009), dünya çapındaki finans merkezlerinin göreceli önemini 
değerlendirmek için sosyal ağ analiz yöntemini kullanmışlardır. Bunlara ilaveten işletme yönetimi ve ekonomi 
alanında da sosyal ağ analizinin yapısal kavramlarını ve uygulamalarını alıştırmalarla sunmuş olan bir 
çalışma da Nooy vd. (2011)’dir. Yazarlar bu çalışmaları ile araştırmacılara sosyal ağ analizini uygulamak için 
değerli bilgi, yetenek ve araç sağlamışlardır. Toomet vd. (2012) ise açıklanamayan ırksal/etnik ücret 
farklılıkları arasındaki ilişkileri sosyal ağ analizi kullanarak incelemişlerdir. Caracausi ve Jeggle (2014), şehir 
ekonomilerini yaratmada ve sürdürmede akrabalık, köken, din ve iş dünyasının rollerine odaklanarak ticari 
ağlara sosyal ağ analizini uygulamışlardır. Bir diğer dikkat çeken çalışma Walther (2015)’e aittir. Bu çalışmada 
özellikle gelişmekte olan Afrika ülkelerinin gayri resmi ticaretlerini derinlemesine anlayabilmek için sosyal 
ağlar yaklaşımının nasıl uygulanabileceğini göstermeye çalışılmış ve sosyal ağ analizi uygulamalarının ticaret 
politikaları üzerindeki etkileri vurgulanmıştır. Dimitrios ve Vasileios (2015), 2007-2012 yılları arasında ki 
Yunanistan menkul kıymet borsasındaki hisse senedi ilişkilerini ağ analizi ile incelemişlerdir. Yeni bir çalışma 
olarak Alkan (2019), 17. yüzyılda İstanbul’da yürütülen finansal (kredi) ve ticari işlemlerin kimler tarafından 
daha yaygın olarak gerçekleştirildiğini inanca bağlı bir sınıflandırma çerçevesinde sosyal ağ analizi yöntemi 
ile değerlendirmiştir. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmada dünya borsaları arasındaki karşılıklı etkileşimler 2018 yılı için incelenerek aynı ve zıt yönde 
hareket eden borsalar belirlenmeye çalışılmaktadır. Çalışmanın bulgularının uluslararası hisse senedi 
piyasalarında minimum riskli portföy oluşturma konusunda faydalı bilgiler sağlaması amaçlanmaktadır. 
Ayrıca yerli ve yabancı literatürdeki hisse senedi bazında sosyal ağ analizi çalışmalarına ilaveten, bu 
çalışmada borsalar arası etkileşim konusunun sosyal ağ analizi ile ele alınmasının literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

3.2. Veri Seti ve Analiz Yöntemi 

Çalışmada 2018 yılı verilerine ulaşılabilen 31 hisse senedi piyasası ele alınmış ve endeks günlük kapanış 
değerleri tek tek ilgili ülke borsalarından derlenmiştir. Ülkeleri temsilen kullanılan endeksler Tablo 1’de 
gösterilmektedir.  

Analizlere başlamadan önce verilerin normal dağılıma uygunlukları kontrol edilmiştir. Bir sosyal ağ 
analizinde birimleri birbirine bağlamak için bir ilişki ölçütüne ihtiyaç vardır. Bunlar korelasyon katsayıları, 
kovaryans değerleri vb. ölçütler olabilir. Bu çalışmada endeksler arasındaki ilişkilerin yaklaşık olarak doğrusal 
oldukları varsayımının geçerliliği gözlemlenerek ilişki ölçütü olarak pearson doğrusal korelasyon katsayıları 
kullanılmıştır. Son aşamada korelasyon için farklı eşik değerleri belirlenerek bu değerlerin her biri için ayrı 
ayrı piyasalar arası ilişkilerden oluşan ağlar (16 adet) NodeXL programı ile oluşturulup yorumlanmıştır. 
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Tablo 1: Ülkelere İlişkin Borsa Endeksleri  

Ülke Endeks Ülke Endeks 

ABD 

DJI Türkiye BIST100 
S&P500 Almanya DAX 
NYSE İtalya FMIBD 
NASDAQ İngiltere 

 
FTSE250 

Kanada GSPTSE FTSE100 
Brezilya BOVESPA İsviçre SSMI 
Şili IPSA Avusturya ATX 
Çin HANG SENG Avustralya AORD 
Endonezya JAKARTA Belçika BEL 20 
Malezya KLSE Fransa CAC40 
Arjantin MERVAL Finlandiya OMXH25 
Meksika MXX İsveç OMX 
Tayvan TWII Rusya IMOEX 
Japonya NIKKEI225 Euronext N100 
Hindistan NSEI NIFTY50 Hollanda AEX 
Yunanistan ATHEX COMPOSITE 

Eşik değer, hisse senedi piyasalarını birbirine bağlanabileceği en düşük korelasyon değerini ifade etmektedir. 
Korelasyon eşiği mutlak değerce küçüldükçe birbiriyle aynı yönde hareket eden piyasaların oluşturduğu ağlar 
karmaşıklaşırken eşik değeri büyüdükçe durum tam tersi olmaktadır. Bu karmaşıklığın düzeyi grafiklerden 
görsel olarak izlenebileceği gibi yoğunluk ölçütü ile de ölçülebilmektedir. Bir grafın yoğunluğu gerçek 
bağlantı sayısının düğümler arasında mümkün olabilecek bütün bağlantıların sayısına oranı olarak 
tanımlanabilir.  Tam yoğun bir grafta yoğunluk ölçüsü 1’dir ve bu graftaki bütün düğümlerin birbirine 
bağlanmış olduğunu gösterir. 

Sosyal ağ analizindeki ağlar yönlü ve yönsüz olabilir. Yönsüz ağlar, sadece birimler arasında ilişki olup 
olmadığını gösterirken, yönlü ağlar ise ilişkinin yönünü de göstermektedir. Yönlü ağlar bu özellikleri 
itibariyle karşılıklı ve asimetrik ilişkileri sergileyebilmektedir. Bu çalışmada esas olarak hisse senedi piyasaları 
arası etkileşimin varlığı ele alınmış olduğu için yönsüz ağlar tercih edilmiştir.  

Bir ağın karakteristik yapısının ve hangi düğümlerin daha önemli olduğunun belirlenmesi için çeşitli ölçütler 
kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygın kullanılanlar yakınlık, arasındalık ve derece ölçütleridir. Yakınlık 
ölçütü, bir düğümün diğer düğümlere olan uzaklığının bir göstergesidir ve o düğümün ağdaki tüm 
düğümlere olan en kısa mesafelerinin ortalamasının veya toplamının tersidir (Freeman, 1979). Bir diğer ölçüt 
olarak arasındalık, herhangi bir düğümün ağ içerisindeki diğer düğümleri dolaylı olarak birbirine bağlama 
özelliğinin bir ölçüsü olarak tanımlanabilir ve söz konusu düğümün ağdaki tüm düğüm çiftleri arasındaki en 
kısa yolların kaç tanesinde yer aldığını gösterir (Freeman,1977). Derece ölçütü ise hesaplanması en kolay olan 
ölçütlerden biridir ve bir düğümün derecesi o düğüme bağlanan düğümlerin sayısıdır. Derece ölçütü 
düğümün ağdaki önemini gösterir ve derece arttıkça düğümün önemi de artar (Freeman, 1979). Bu çalışmada 
borsalar arası etkileşimi incelerken en önemli borsaları belirlemek amacıyla derece ölçütü kullanılmıştır.  

4.Bulgular 

Uygulama aşamasında öncelikle pozitif ilişkiler için eşik değerini 0.1 den başlatarak ve her bir aşamada 0.1’er 
arttırarak 0.9’a kadar (negatif ilişkiler için -0.1’den -0.7’ye kadar) bütün eşik değerleri ile ağlar 
oluşturulmuştur. Bu aşamada 16 adet ağ oluşturulup analiz edilmiştir.  

Aşağıda örnek olarak 0.2, 0.8, -0.2 ve -0.7 eşik değerlerine ait sosyal ağlar gösterilmektedir. 
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Şekil 1: 0.2 Eşik Değeri İçin Sosyal Ağ 

Şekil 1’de aralarındaki korelasyonlar 0.2 veya daha büyük olan hisse senedi piyasaları birbirine 
bağlanmaktadır. 0.2 korelasyon değeri çok küçük olduğu için 31 hisse senedi piyasasının tamamı sosyal ağda 
yer almaktadır. Bu durum Tablo 2’de maksimum düğüm sayısı ile ifade edilmektedir. Şekil 1’de yuvarlaklar 
derece ortalamasının altında kalan piyasalara ilişkindir. Buradaki ortalama derece kavramı, bütün 
düğümlerin bağlantı sayılarının ortalaması olarak hesaplanmakta ve grafın karmaşıklığının bir ölçüsü olarak 
kullanılmaktadır. Kareler ise daha fazla hisse senedi piyasası ile etkileşimi olanları ifade etmektedir. Şekil 
1’den de görüldüğü gibi diğerleriyle en az pozitif ilişkili olanlar Rusya ve Brezilya hisse senedi piyasalarıdır.  

Tablo 2: 0.2 Eşik Değeri İçin Ağ Göstergeleri 

Graf Ölçüleri Değer 
Maksimum düğüm sayısı 31 
Maksimum bağlantı sayısı 351 
Yoğunluk 0.75483871 
Minimum Derece 2  
Maksimum Derece 28  
Ortalama Derece 22.645 

Tablo 2’ de Şekil 1’e ilişkin çeşitli göstergeler verilmektedir. Hisse senedi piyasaları arası toplam ilişki sayısı 
351’dir (maksimum bağlantı sayısı). Mümkün olan toplam bağlantı sayısının maksimum bağlantı sayısına 
yakınlığının bir ölçüsü olan graf yoğunluğu 0.75’dir. Bu değer bir başka ifadeyle grafiğin karmaşıklığının bir 
ölçüsüdür.  

En az bağlantılı olan düğümün bağlantı sayısını ifade eden en düşük derece 2’dir (Rusya). En fazla bağlantılı 
olan düğümün bağlantı sayısını ifade eden en büyük derece ise 28’dir (İsviçre, ABDNYSE). Ortalama derece ise 
22.645 olarak bulunmuştur.  

 

 



T. Yakıcı Ayan – N. Değirmenci 13/1 (2021) 569-577 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 574 

 
Şekil 2: 0.8 Eşik Değeri İçin Sosyal Ağ 

Korelasyon eşik değeri 0.8’e çıktığında maksimum düğüm sayısı 31’den 24’e düşmüştür. Çünkü bu kadar 
güçlü, yüksek pozitif ilişkiye sahip olan piyasa sayısı azalmıştır. Doğal olarak bağlantı sayıları da azalarak 
98’e düşmüştür. Burada en düşük dereceli olanlar Brezilya, Arjantin, Hindistan, İsviçre ve Rusya hisse senedi 
piyasalarıdır. Buna karşın en yüksek dereceli olan piyasa ise Avusturya’dır. Graf yoğunluğunda ise 0.75’den 
0.18’e ciddi bir azalma görülmüştür. Ancak graf yoğunluğundaki değişimin her zaman bu yönde olması 
zorunlu değildir. Sosyal ağ karmaşıklaşabilir veya hiçbir değişiklik olmayabilir. Bu durum düğüm sayısıyla 
değil bağlantı sayısıyla ilgilidir. Düğüm az olsa da bağlantı çok olursa yoğunluk ve dolayısıyla karmaşıklık 
artabilir. Ortalama derece ölçüsünde de (5.55) durum aynı şekilde izah edilebilir. 

Tablo 3: 0,8 Eşik Değeri İçin Ağ Göstergeleri 

Graf Ölçüleri Değer 
Maksimum düğüm sayısı 24 
Maksimum bağlantı sayısı 98 
Yoğunluk 0.184946237 
Minimum Derece 0  
Maksimum Derece 12 
Ortalama Derece 5.548 

Şekil 3 ve Tablo 4’e bakıldığında ise, -0.2 eşik değeri için en büyük düğüm sayısının 29, en düşük derecenin 1, 
en yüksek derecenin 18 (Rusya, Brezilya), ortalama derecenin ise 3.241 olduğu görülmektedir. Graf yoğunluğu 
ise yaklaşık 0.12’dir. Bu sosyal ağdaki bulgular 0.2 eşik değerli ağ ile karşılaştırıldığında, ortalama derece ve 
graf yoğunluğu düzeylerinde çok belirgin küçülmeler gözlenmektedir. Bunun sebebi birbirine zıt yönde 
hareket eden hisse senedi piyasa sayısının aynı yönde hareket edenlere göre çok daha az olması şeklinde 
açıklanabilir.   
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Şekil 3: -0.2 Eşik Değeri İçin Sosyal Ağ 

Tablo 4: -0.2 Eşik Değeri İçin Ağ Göstergeleri 

Graf Ölçüleri Değer 
Maksimum düğüm sayısı 29 
Maksimum bağlantı sayısı 47 
Yoğunluk 0.115763547 
Minimum Derece 1 
Maksimum Derece 18  
Ortalama Derece 3.241 

Son olarak Şekil 4 ve Tablo 4’e bakıldığında, -0.7 eşik değeri için sadece Brezilya’nın Kanada ve Hollanda ile 
bağlantılı olduğu görülmektedir.  Bir başka ifade ile Brezilya hisse senedi piyasası Kanada ve Hollanda 
piyasaları ile tamamen zıt yönde hareket etmektedir denilebilir. 

 
Şekil 4: -0.7 Eşik Değeri İçin Sosyal Ağ 
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Tablo 4: -0.7 Eşik Değeri İçin Ağ Göstergeleri 

Graf Ölçüleri Değer 
Maksimum düğüm sayısı 3 
Maksimum bağlantı sayısı 2 
Yoğunluk 0.2 
Minimum Derece 1  
Maksimum Derece 2  
Ortalama Derece 1 

Pozitif ilişki açısından denenen dokuz ağ üzerinden ortalama derecesi en yüksek olan hisse senedi piyasaları 
ABD NYSE, Avusturya, Almanya, Belçika, Fransa, Euronext100 ve Avustralya olarak bulunmuştur.  Birbirleri ile 
negatif ilişkili olan piyasalara ait ağlar incelendiğinde ise görülmektedir ki ortalama derecesi yüksek olanlar 
Brezilya, Rusya, Hindistan ve Endonezya hisse senedi piyasalarıdır.  Burada ilginç bulgulardan biri İsviçre’nin 
0.2 eşik değerinde derecesi en yüksek hisse senedi piyasası iken 0.8 eşik değerinde en düşük dereceliler 
arasında yer almış olmasıdır. Türkiye açısından bulgular incelendiğinde ise en düşük pozitif ve negatif 
bağlantı sayılarına sahip olan piyasa olduğu görülmüştür.  

5. Sonuç  

Farklı ülkelerin hisse senedi piyasaları arasındaki etkileşimlerin incelendiği bu çalışmada istatistiksel ilişki 
analizinin yanı sıra sosyal ağ analizinin görsel özelliklerinden yararlanılmıştır. Oluşturulan grafiklere göre 
ABDNYSE, Avusturya, Almanya, Belçika, Fransa, Euronext100, Avustralya hisse senedi piyasaları analiz edilenler 
arasındaki en önemli piyasaları yani diğerleri ile pozitif yönde en fazla etkileşim halinde olan hisse senedi 
piyasalarını oluşturmaktadır. Negatif ilişki olanlar arasında ise en önemli olanlar Brezilya, Rusya, Arjantin, 
Hindistan ve Endonezya hisse senedi piyasalarıdır. Türkiye açısından bulgular incelendiğinde en düşük 
pozitif ve negatif bağlantı sayıları ile en bağımsız hareket edenin Borsa İstanbul olduğu ve özellikle Hollanda, 
Belçika, İngiltereFTSE100, İngiltereFTSE250, Kanada, Japonya, Finlandiya, ABDDJI ve ABDSP500 hisse senedi 
piyasalarından tamamen bağımsız hareket ettiği ortaya çıkmıştır. İsviçre hisse senedi piyasasının ise diğer 
piyasaların çoğuyla pozitif ilişkisi vardır ancak bu ilişkiler çok güçlü değildir. 

Her ne kadar riski minimize etmek için başka faktörler de mevcut olsa bile bu çalışmada elde edilen bulgular 
özellikle uluslararası yatırımcılar tarafından etkin şekilde kullanılabilirler. Bu bağlamda negatif ilişkili hisse 
senedi piyasaları yatırımcılara portföylerini oluştururken yol gösterici olacaktır. Bu çalışmada ele alınan 
piyasalar arasındaki negatif korelasyonlar pozitif korelasyonlara göre çok daha az sayıdadır. Dolayısıyla ele 
alınan hisse senedi piyasalarının genellikle sürü kuralına göre hareket ettikleri ifade edilebilir. Ayrıca ağların 
çekirdeğinde yer alan az sayıdaki önemli piyasa ise sadece birkaç güçlü piyasanın diğerlerinin hareketleri 
üzerinde büyük etkiye sahip olduklarını göstermektedir. 

Bu çalışmada elde edilen bulguların geçerliliği sadece 2018 yılı ile sınırlıdır. Esasen geçmiş yıllara ait verilerde 
analize dahil edilerek çok daha zengin ve faydalı karşılaştırmalar yapılabilir.  Ayrıca bu çalışmadaki veriler 
normal dağılım ve doğrusal ilişki varsayımlarını karşıladığı için pearson doğrusal korelasyon katsayıları 
kullanılmıştır. Diğer çalışmalarda varsayımların karşılanamaması halinde başka ilişki ölçüleri de rahatlıkla 
kullanılabilir.  
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, akademisyenler, pazarlamacılar ve marka yöneticilerinin dikkatini, 
etkileyici pazarlama uygulamalarında çok yeni bir trend olan nano-etkileyicilerle çalışmanın önemine 
çekmek ve nano-etkileyicilerin Z kuşağı içerisinde yer alan 18-24 yaş arasındaki grubun marka 
farkındalığı üzerine etkisini anket verileriyle destekleyerek ortaya çıkarmaktır. 

Yöntem – Veriler 18-24 yaş arasında yer alan ve sosyal medyayı kullanan 328 kişiden elde edilmiş ve 
SPSS 25 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular – Bulgular, gençlerin satın alma kararlarında en güvenilir kaynak olarak nano influencer'ları 
gördüklerini ve nano influencer'ların sosyal etkinin normatif ve bilgilendirici boyutları aracılığıyla 
marka bilinci oluşturmada çeşitli düzeylerde etkiye sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca nano ve 
mega influencer'lar arasında pozitif bir ilişkinin ortaya çıkmış olması, pazarlama yöneticilerine hatırlı 
pazarlama stratejilerinde nano ve mega influencer'larla eş zamanlı olarak çalışma seçeneği de 
sunmaktadır. 

Tartışma – Bu araştırmanın sonuçları, etkileyici pazarlama çalışmalarında çok yüksek ücretler ödeyerek 
bir ya da iki fenomen ya da mega etkileyici ile çalışmak yerine hem daha uygun ücretlerle hem de aynı 
anda çok sayıda nano etkileyici ile çalışmanın, hedef kitleye iletilmek istenen mesajın etkinliğini, 18-24 
yaş grubu tüketicileri üzerinde oluşturduğu güvenilirlik algısını ve marka farkındalığını olumlu yönde 
etkileyeceğini göstermektedir.  
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Purpose – The aim of this study is to draw the attention of academics, marketers and brand managers 
to the importance of working with nano-influencers, which is a very new trend in influencer marketing 
practices and to reveal the effect of nano-influencers on the brand awareness of the 18-24 age group in 
the Z generation by supporting the survey data. 

Design/methodology/approach - The data were obtained from 328 people between the ages of 18-24 
who use social media and analyzed using the SPSS 25 program. 

Findings – The findings show that young people conisder nano-influencers as the most reliable source 
in their purchasing decisions and that nano-influencers have various levels of influence in building 
brand awareness through the normative and informative dimensions of social impact. In addition, the 
finding of a positive relationship between nano and mega influencers, offers marketing managers the 
option to work simultaneously with nano and mega influencers in their marketing strategies. 

Discussion – The results of this research show that instead of working with one or two celebrities or 
mega-influencers by paying very high fees in influencer marketing practices, working with a large 
number of nano influencers with more affordable prices, will positively affect the effectiveness of the 
message to be conveyed to the target audience along with the perception of reliability and brand 
awareness it creates on consumers in the 18-24 age group. 

1. Giriş

Son yıllarda sosyal medya, insanların yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olmuş ve markaların kitlelere 
ulaşması için önemli bir araç haline gelmiştir. Sosyal medya uygulamalarını kullananların sayısının artmasıyla 
ve kullanıcıların kendi hikâyelerini, fotoğraflarını ve videolarını hazırlayarak içerik oluşturucu haline 
gelmesiyle, sosyal medya etkileyicileri ortaya çıkmıştır. Markalar farkındalık yaratmak için sosyal medya 
etkileyicileri ile daha fazla işbirliği yapmaya başlamışlar ve ilk önceleri yardımcı bir pazarlama taktiği olarak 
kullanılan hatırlı pazarlama,  günümüzde milyarlarca dolarlık bir bütçeye ulaşmıştır. 
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Hatırlı pazarlamanın ilk günlerinde markalar, içeriği mümkün olan en çok kişiye ulaştırabilmek için büyük 
takipçi sayılarına sahip etkileyicilerle çalışma yoluna gitmişlerdi. Ancak zamanla sektör geliştikçe ve bu iş 
artık etkileyiciler için bir geçim kaynağı haline gelmeye başladıkça, markalar daha fazla para kazanmak 
isteyen, sahte takipçilere sahip olan etkileyicilere karşı daha temkinli hareket etme zorunluluğunu 
hissetmişlerdi. Sosyal medyada büyük takipçi sayılarına sahip etkileyicilerin çoğalması, bu etkileyicilerin 
takipçileri ile olan etkileşim ve paylaşımlarının özgünlüğünün arka planda kalmasıyla sonuçlanması, 
günümüzde gittikçe artan sayıda markanın, daha az takipçi sayısına sahip mikro-etkileyicilerle işbirliği 
kurmasına neden oldu.  Henüz yeni yeni önemi anlaşılmaya başlanan nano-etkileyiciler, hala büyük ölçüde 
kullanılmayan bir grup olarak kalmakta ve pazarlama ajansları tarafından keşfedilmeyi beklemektedirler. 

Daha düşük takipçi sayısına rağmen nano-etkileyiciler, niş kitlelere sahiptirler. Takipçileri, belirli bir bölgeden 
veya aynı ilgi alanını paylaşan kişilerden oluşabilir. Nano-etkileyiciler; daha fazla özgün paylaşım sunma, bu 
paylaşımlara daha iyi katılım sağlama, takipçilerine daha yüksek düzeyde güven verme, markalar için çok 
daha uygun fiyatlarda çalışma ve son derece spesifik bir hedef kitleye ulaşma yeteneğine sahiptirler. Nano-
etkileyiciler, yüksek derece ilgi çekici oldukları için, mega-etkileyicilere olan azalan güvenin bir çözümü 
olarak görülebilirler. Sınırlı erişime sahip olsalar bile, bir mega-etkileyici yerine, yüzlerce nano-etkileyiciyle 
çalışılarak, çok daha büyük sonuçlar elde edilebilir ("The Rise of Nano-Influencers," 2020).  

Literatürde nano-etkileyicilerin hatırlı pazarlamada hak ettiği önemini inceleyen çalışmalara henüz nadiren 
rastlanılması bu araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Instagram’ın gençler arasında kullanımının 
gittikçe artması bu platformu hatırlı pazarlamada ön plana çıkarmaktadır. Markaların bu gelişmeleri henüz 
yeterince farkında olmaması, etkileyici seçimini yalnızca takipçi sayısına bakarak yapması, hatırlı pazarlama 
çalışmalarının istenilen etkiye ulaşmalarını engelleyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı nano-etkileyicilerin 
takipçileri üzerinde oluşturdukları marka farkındalığı etkisini ortaya çıkarmak, bu bağlamda hatırlı 
pazarlama uzmanlarının dikkatini nano-etkileyicilerin üzerine çekerek, nano-etkileyicilerden daha fazla 
faydalanmaları halinde pazarlama çalışmalarının daha verimli olacağı yönünde onlara yol göstermektir.  

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Hatırlı pazarlama ve Instagram 

Çevrimiçi sosyal ağların yaygınlığı, “İnternet ünlüleri” olarak adlandırılan sosyal medya fenomenlerinin 
ortaya çıkmasına neden olmuştur (Xu ve Pratt, 2018: 958). Influencerlar bir diğer adıyla etkileyiciler, sosyal 
medyada belirli bir takipçi kitlesine sahip olan ve bu kitleyi fikir ve önerileri ile etkileme güçleri bulunan 
kanaat önderi olarak kabul edilen kişilerdir (Kıran vd., 2019: 101). Sosyal medya etkileyicileri olarak da 
adlandırabileceğimiz bu kitle içerisinde yüzbinlerce takipçisi olan kişiler olabildiği gibi, arkadaşları ve aile 
bireylerinden oluşan çok daha küçük bir takipçi kitlesine sahip bireyler de yer alabilir. 

Influencer marketing, dilimizdeki karşılığı ile hatırlı pazarlama, dijital pazarlama yöntemleri içerisinde 
firmalara günden güne daha fazla fırsatlar sunmaktadır. Sosyal medya etkileyicileri, yaptıkları tanıtımlarla 
ilgili ürün ya da hizmetin tüketiciler tarafından satın alınmasını olumlu yönde etkileyebilmektedirler. Bu yeni 
pazarlama yöntemi, reklam verimliliğinin kısa sürede ölçülebilmesi, tüketicilere ulaşmayı kolaylaştırması gibi 
sunduğu pek çok faydadan dolayı her geçen gün pazarlama dünyasında daha da tercih edilir olmaktadır (Örs, 
2018: 201). İşletmeler için pazarlama stratejilerinin bir parçası haline gelen hatırlı pazarlama yönteminde, 
sosyal medya ünlülerinin paylaşımlarına ürün yerleştirilerek hedef pazarlara ulaşılmaya çalışılmaktadır 
(Aktaş ve Şener, 2019: 399). Sosyal medya kullanımı o kadar yaygınlaşmıştır ki, kullanıcılar günlük hayatta 
hatırlı pazarlamayı fark etmeden ilgili reklama maruz kalabilmektedirler (Özkan, 2018: 46). Instagram'a giriş 
yaptınız ve tanınmış bir kişi elinde ünlü bir hamburger markası ile paylaşım yapıyor. Daha sonra Twitter'da 
geziniyorsunuz ve arkadaşlarınızdan biri Starbucks’da bir görüntüsünü tweetliyor. Bunların her ikisi de 
hatırlı pazarlama örnekleri; birincisi reklam verenler tarafından karşılığında ücret ödenerek yaptırılıyor, 
diğeri ise genelde ücretsiz, gönüllü şekilde yapılıyor. Sosyal medya platformları aracılığıyla gerçek bir 
paylaşım ile ücretli bir paylaşım arasındaki çizgilerin bu kadar bulanıklaşması, hatırlı pazarlamayı daha cazip 
hale getirmektedir (Woods, 2016: 6). Çünkü ürün ya da hizmet paylaşımların reklam olarak algılanmaması, 
takipçiler üzerinde markanın inandırıcılığını arttırmaktadır.  

İşletmelerin, sosyal medya etkileyicileri ile çalışmayı tercih etmelerinin nedenlerinden biri de işletmelerin 
sosyal medyayı doğrudan kullanırken karşılaştıkları zorluklardır (Kapitan ve Silvera, 2016). Bu zorluklardan 
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biri, işletmenin sosyal medyada yayınlayacağı bir reklamı, diğer milyonlarca reklam arasında nasıl öne 
çıkaracağı, eğer bunu yapamazsa diğer reklamlar arasında kaybolabileceğinin farkında olmasıdır.  

Hatırlı pazarlama, verimli bir şekilde yapıldığında, süreçten elde edilen gelir, etkileyici için ödenen maliyetten 
çok daha fazladır. Tüketicilerin %88’i satın alma kararı verirken sosyal medya paylaşımlarından 
etkilendiklerini belirmişlerdir (John, 2019: 125-126). Etkileyicilerin karakteristik özelliği, ürünleri veya 
hizmetleri Instagram, YouTube ya da diğer sosyal medya hesapları üzerinden önererek, başkalarının satın 
alma kararlarını etkileyebilmeleridir. Bu nedenle markalar pazarlama stratejilerini güçlendirmek için sosyal 
medya etkileyicileri ile çalışma yolunu tercih etmektedirler  (Lokithasan vd., 2019: 25). Benzer şekilde, sosyal 
medya platformlarında artan sayıda kullanıcı da yapmış oldukları paylaşımlardan gelir elde etme isteği ile 
markalar ile çalışma eğilimdedirler. 

Ancak sosyal medya etkileyicisi olmak aynı zamanda belirli bir yaşam tarzı ve sosyal statü yaşamak anlamına 
gelmektedir. Giderek daha fazla insan bunu bir meslek olarak görmekte, bazı etkileyiciler sosyal medya 
becerilerinden geçimini sağlarken, diğerleri ise bunu ekstra bir iş ve tutku olarak görmektedirler (Szczurski, 
2018: 1). Bu nedenle, işletmenin hatırlı pazarlama için ayırması gereken bütçe, birlikte çalışacağı sosyal medya 
etkileyicisinin statüsüne göre oldukça farklılık gösterebilmektedir.  

Instagram, çeşitli coğrafyalarda, hatırlı pazarlama uygulamaları arasında en popüler sosyal ağlardan biri 
haline gelmiştir. Bu nedenle, hatırlı pazarlama uygulamalarında takipçilerin satın alma kararlarının 
incelenebileceği en verimli platformlardan biridir (Gorgulu, 2019: 119). Günümüzde sosyal medya 
etkileyicileri, kitlelerine ürün tanıtarak pazarlamada önemli bir rol oynamaktadırlar. Yapılan bir araştırmada 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 18-34 yaş arasında olup internetten bir ürün satın alan tüketicilerin %44.7’si 
YouTube ya da Instagram’da gördükleri bir etkileyicinin tavsiyesi üzerine satın alma kararını verdiklerini 
söylemişlerdir. Bununla birlikte, takipçilerin son satın alma kararlarında, arkadaşların tavsiyelerine güvenin 
%78.6 ile tüketicilerin satın alma kararlarını en çok etkileyen unsur olduğu ortaya çıkmıştır (Levin, 2020: 10-
11). 

Aralık 2018 itibariyle Instagram kullanıcıların %78,44’ü 18-34 yaş arasında ve %55,14’ü kadındır. Takipçi sayısı 
açısından, etkileyicilerin yarısından çoğunu, %52’sini, 1.000 ile 5.000 arasında takipçisi olan nano-etkileyiciler 
oluşturmaktadır ve yine bu grup, takipçileri en aktif olan grubu meydana getirmektedir. Bununla birlikte 
sahte takipçi probleminin en az görüldüğü etkileyici grubunu yine nano-etkileyiciler oluşturmaktadır 
(HypeAuditor, 2019). Çünkü nano-etkileyicinin takipçileri, tanıdığı ve iletişim halinde olduğu kişilerden 
oluşmaktadır, bu nedenle nano-etkileyicinin yaptığı paylaşımlar mega ya da makro-etkileyicilerde görülebilen 
sahte takipçilere değil gerçek kişilere ulaşabilmektedir. 

Instagram büyümeye devam etmektedir ve kullanıcıların çoğunu gençler oluşturmaktadır. Instagram’ın diğer 
sosyal medya platformlarından daha fazla kullanılmasının en önemli sebeplerinden biri kaliteli görsel 
paylaşımlara imkan vermesidir. Bununla birlikte, yapılan paylaşımlar, gençlerin satın alma davranışlarına etki 
edebilmekte ve ürün veya hizmet hakkında az sayıda takipçiye sahip kişilerin paylaşımları, binlerce takipçisi 
olan kişilere göre daha güvenilir olarak algılanmaktadır (Djafarova ve Rushworth, 2017: 1-5). Bunun nedeni, 
çok sayıda takipçiye sahip kişilerin paylaşımları eğer marka barındırıyorsa takipçiler tarafından reklam olarak 
algılanabilmekte ve organik paylaşımlarda sağlanan güveni oluşturamamaktadır. 

Bir sosyal medya etkileyicisinin takipçi sayısını arttırmasının temel nedenleri arasında; ele aldığı konulara 
takipçilerin ilgi duyması, oluşturdu topluluğa ait olma hissi ve topluluk içinde etkileşimin olması, yaşam tarzı 
veya siyasi görüşlerinin takipçileri ile benzer özelliklere sahip olması gösterilebilir (Coco ve Eckert, 2020: 12). 
Bu ve benzeri nedenlerden dolayı takip edilen etkileyici, çizgisi dışında bir paylaşım yaptığında, ilgili 
paylaşım için takipçilerinden beklediği olumlu tepkiyi ve ilgiyi görmeyebilir.  

Bugün 'Instafamous' terimi, Instagram'daki profili aracılığıyla ünlü olmuş kişiyi tanımlamak için 
kullanılmaktadır (Djafarova ve Trofimenko, 2019: 1432). Büyük çoğunluğunu kadınlardan oluşan ve 18-24 
arasında yer alan katılımcılarla yapılan bir çalışmada katılımcıların yarısından çoğunun gün içerisinde en az 
bir saat Instagram’da vakit geçirdikleri ve kadınların satın alma kararlarında Instagram’dan daha fazla 
etkilendikleri belirlenmiştir (Kıran vd., 2019: 109). Gençlerin Instagram’a olan bu ilgileri ve paralelinde gün 
içerisinde yoğun şekilde yaptıkları paylaşımları, ister istemez kendilerini de birer nano-etkileyici haline 
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getirmektedir. Ancak içlerinden çok azı nano-etkileyici terimi ya da etkileyici pazarlama içerisinde artan 
önemlerinin farkında olup bu konuda kendilerini geliştirmektedir. 

2.2. Nano ve Mega etkileyicilerin Takipçilerinde Oluşturdukları Sosyal Etki ve Marka Farkındalığı 

Sosyal medya kullanımının günden güne artması, hatırlı pazarlamayı markalar için giderek daha önemli hale 
getirmiştir. Artan sayıda işletmeler, hedef pazarlarına doğrudan reklam yapmak yerine, yüksek sayıda 
takipçiye sahip mega-etkileyicileri, işletmenin ürün ya da hizmetleri hakkında sosyal medya platformlarında 
tavsiyelerde bulunmaya teşvik etmektedir. Takipçi sayısı, sosyal medya etkileyicisinin ne kadar popüler 
olduğunun göstergesidir, bu yüzden daha fazla takipçi sayısı, iletilecek mesajın daha geniş bir kitleye 
erişmesini sağlayabilir. Bu nedenle, takipçi sayısı, sıklıkla etkileyici seçimini belirleyen faktör olmaktadır. 
Ancak daha geniş kitleye ulaşmak, iletilmek istenen mesajın etkisini arttırmayabilir, mesajın etkisi arttırmak 
ancak en uygun etkileyicinin seçilmesi ile gerçekleşebilir. Seçenekler arasından, çok sayıda takipçisi olan bir 
etkileyiciyi seçmek cazip gibi görünse de her tür ürün için en iyi pazarlama seçeneği olmayabilir. Bu nedenle, 
etkileyicinin ulaştığı kitlenin büyüklüğü yerine, etkileyicilerin etki gücünü dikkate almak daha yerinde bir 
karar olabilir. Öte yandan, çok sayıda takipçisi olan bir etkileyicinin paylaşımına az sayıda beğeni alması, 
takipçiler üzerinde negatif bir etki oluşturabilir, ancak daha az sayıda takipçisi olan bir etkileyici için böyle bir 
risk bulunmamaktadır (De Veirman vd., 2017: 799-815). Bu nedenle bir markanın hangi etkileyici ile 
çalışacağına karar verirken, takipçi sayısından çok etkileyicinin ve takipçilerinin ilgi alanlarını dikkate alması 
daha sağlıklı olacaktır. 

Mega-etkileyiciler, sosyal medyada, 1 milyon veya daha fazla, makro-etkileyiciler ise 100.000 ile 1 milyon 
arasında takipçiye sahip olan etkileyicilerdir. Mikro etkileyiciler 10.000 ile 100.000 arasında takipçi sayısına 
sahip iken nano-etkileyiciler henüz kariyerlerinin başlangıcındadırlar ve takipçileri çoğunlukla arkadaşları, 
aile bireyleri veya yakın çevresindeki diğer kişilerdir. Nano-etkileyiciler, takipçilerine kişisel erişilebilirlik ve 
yüksek özgün içerik avantajları sunduğundan, genellikle tüm etkileyiciler içerisinde en yüksek katılım 
oranına sahiptirler. Nano-etkileyiciler, sektörde önemli oyuncular haline gelmek isteyen bireyler veya sıradan 
sosyal medya paylaşımları yoluyla organik olarak büyüme yaşayan kişiler olabilirler ve genelde 10.000'den az 
takipçisi olan kişilerdir. Nano-etkileyiciler genellikle ücretsiz ortaklıklara veya ücretsiz ürün karşılığında 
paylaşımda bulunmaya daha açık oldukları için marka ortakları için kazançlı ve en aktif etkileyiciler olma 
eğilimi göstermektedirler (Au-Yong-Oliveira vd., 2019: 2; Campbell ve Farrell, 2020: 3-4; Vodák vd., 2019: 152-
153). Tek bir paylaşım için yüzbinlerce lira isteyen bir mega ya da makro etkileyici ile çalışmak yerine, çok 
daha uygun bir maliyetle yüzlerce nano-etkileyici ile ayna anda çalışmak mümkündür. 

Bir nano etkileyiciye, sosyal medya hesaplarından, ürün veya hizmet tanıtımı karşılığında ilgili marka 
tarafından ürünlerinde indirim sağlanabilmekte veya farklı fırsatlar sunulabilmektedir (Ribeiro, 2018: 29). 
Nano etkileyicilerle çalışmanın birçok avantajı vardır. Nano etkileyiciler takipçileriyle çok daha samimi bir 
iletişime sahiptirler, çünkü onları kişisel olarak tanımaktadırlar. Kendi mesajlarına yapılan yorumları okur ve 
her birine cevap yazarlar. Dolayısıyla, markalar için ürün veya hizmetleri hakkında geri bildirim almanın en 
iyi yoludur. Katılım oranları çok daha yüksektir, katılım oranı ne kadar yüksekse, takipçiler paylaşılan 
gönderiyi o kadar tepkide bulunurlar. İnsanlar küçük etkileyicilere daha fazla güvenmektedirler. Bir nano-
etkileyici, takipçilerinin çoğu tarafından bir arkadaş olarak kabul edilir, dolayısıyla etkileyiciye duyulan 
güven de yüksektir. Nano-etkileyiciler çok daha düşük maliyetlidirler, çünkü hatırlı pazarlamayı başlıca gelir 
kaynağı olarak kullanmayan sıradan insanlardır. Bu nedenle, birçok nano-etkileyici, ücretsiz bir ürün 
karşılığında bile içerik oluşturmaya istekli olabilirler. Ayrıca başarısız veya etkisiz bir pazarlama 
kampanyasının ortaya çıkma riskleri de bu şekilde azalmış olur (Komok, 2020). Buna ek olarak, nano-
etkileyiciler satış komisyonları ile de telafi edilebilirler, bir başka deyişle nano-etkileyiciler, paylaştıkları özel 
promosyon veya indirim kodunu kullanan müşterilere yapılan satışlardan satış yüzdesi alabilirler. Ayrıca 
nano-etkileyiciler, makro veya mega-etkileyicilere göre, markanın çalışma şartlarını çok daha kolay kabul 
edebilir olma eğilimindedirler (Mediakix, 2020). Tüm bu avantajlarına rağmen, nano-etkileyicilerin değeri 
henüz tüm dünyada tam olarak anlaşılamamıştır. Ülkemizde de, nano-etkileyiciler ile çalışan profesyonel 
reklam ajansı sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir.  

Literatürde normatif ve bilgilendirici olmak üzere iki tür sosyal etki yer almaktadır. Normatif sosyal etki, 
kişinin davranışlarında, bir diğerinin olumlu beklentilerine uyacak şekilde hareket etmesine neden olan bir 
etki olarak tanımlanabilir. Bilgilendirici sosyal etki ise, bir başkasından elde edilen bilgilerin doğru olarak 
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kabul edilmesine yönelik bir etkidir. Normatif sosyal etki, diğerlerinin beklentilerini karşılamanın, kişide 
saygı ve toplumda kabul edilme duygularına yol açarken, bunun tersi olan uyumsuzluk gösterme durumunda 
ise kişide kaygı veya suçluluk duygularına yol açabilmektedir (Deutsch ve Gerard, 1955: 629-630). 

Sosyal etki, tüketici davranışlarını şekillendiren önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Sosyal etki, satın 
alma öncesinde örneğin ağızdan ağıza iletişim yolu ile veya satın alma sırasında ya da satın alma sonrası 
oluşabilir. Aynı şekilde, genç yaş grubundaki tüketiciler, bilgisel ve normatif olarak arkadaşlarından 
etkilenmeye duyarlıdırlar, çünkü arkadaşlar birbirleriyle sürekli iletişim halindedirler. Bu gruptaki tüketiciler, 
ürünler ve markalar hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğu düşünülen arkadaşlarından gelen bilgisel 
sosyal etkiye açıktırlar. Bununla birlikte, kendilerini arkadaşlarıyla özdeşleştikleri ve davranışlarıyla ilgili, 
arkadaşlarının değerlendirmelerini önemsedikleri için normatif sosyal etkiye de duyarlıdırlar (Mangleburg 
vd., 2004: 102-104). 

Bir ürünü değerlendirme aşamasındaki kişiler, başkalarının o ürün hakkındaki fikirlerini, olumlu ya da 
olumsuz birer kanıt olarak görmektedirler (Burnkrant ve Cousineau, 1975: 213). Bir ürün hakkında olumlu bir 
değerlendirmeyi gözlemleyen kişi, ürünü, bu gözlemin yokluğunda elde edeceğinden daha olumlu 
algılamaktadır. Başkalarının değerlendirmelerini, ürünün gerçekten daha iyi bir ürün olduğu sonucuna 
varmak için bir dayanak olarak kullanır. Normatif etki, bir grubun üyeleri arasında fikir birliği davranışının 
gözlemlenmesinden dolayı kolayca oluşabilir. Bu nedenle, kişiler sık sık kendi çevresinde gözlemlediği ve 
diğerlerinin satın aldıkları ürünleri, iyi birer ürün olarak algıladıkları için aynı ürünleri satın alma davranışı 
gösterebilmektedirler (Burnkrant ve Cousineau, 1975: 214). 

Özellikle, arkadaşlar tarafından yapılan paylaşımlar, güncel bilgiye güvenilir yoldan ulaşmayı sağlar. 
Bununla birlikte, takip ettiği hesap sayısı çok fazla olan bir takipçiye, gün içerisinde gelen çok sayıda paylaşım, 
o kişide aşırı bilgi yüklemesi sorununa yol açabilir. Bu bilgi yüklemesi sorunu, kullanıcıların sosyal ağ 
sitelerine katılma niyetlerini etkileyebilir (Chen vd., 2016: 33). Bu durumda kullanıcılar, daha doğru bilgiyi 
edindiğine inandığı arkadaşları dışındakileri takipten çıkararak, takip ettiği hesap sayısını azaltma yolunu 
tercih edebilir. Bu sayede, takipçiye gelen daha az sayıda paylaşımın etkisi, öncesine göre daha güçlü olabilir. 

İşletmeler, marka farkındalığının, markanın satın alınma olasılığını artıracağını beklemektedirler (Hoyer ve 
Brown, 1990: 141). İnsanlar, gün içerisinde, takip ettikleri kişilerin satın aldıkları ürün ya da hizmeti içeren 
sosyal medya paylaşımlarına maruz kalabilmektedirler. Bunlar sıradan olaylar olarak görülebilir, ancak 
yapılan çalışmalar, bu kısa teşhirlerden elde edilen bilgilerin gözlemcinin marka seçimi üzerinde güçlü bir 
etkiye sahip olabildiğini göstermiştir (Ferraro vd., 2008: 739). Bununla birlikte marka farkındalığının 
yaratılması, ürünün pazardaki performansıyla ilişkili olan markalaşma süreci ile de bire bir ilgilidir (Homburg 
vd., 2010: 208). 

Marka farkındalığı, markaya bir tanıdıklık duygusu kazandırır ve insanlar genelde tanıdıkları ürünleri tercih 
etme eğilimindedirler. Marka bilinci, son derece sağlam ve dolayısıyla sürdürülebilir bir unsurdur. Yüksek 
bir farkındalık düzeyine ulaşmış bir markayı, rakiplerin yerinden oynatması neredeyse imkânsızdır (Aaker 
ve McLoughlin, 2010: 176-177). Marka farkındalığı, güven verici bir mesaj taşır, bireysel düzeyde ölçülmesine 
rağmen, aslında kolektif bir olgudur. Marka farkındalığı çoğunlukla yüksek kalite, güvenilirlik, iyi fiyat ve 
kolay erişilebilirlik gibi unsurlarla ilişkilidir (Kapferer, 2008: 20-21). Marka farkındalığı, markanın olumlu 
haberlerle sık sık tüketiciye görünür olmasıyla oluşabilir ki, sosyal medya, marka farkındalığı oluşturabilecek 
en uygun ortamlardan biridir. 

Marka farkındalığı, markanın tüketicinin zihninde yer aldığını göstermesi açısından önemlidir. Dahası, 
tüketicinin tanıdığı markalara karşı ilgisini ortaya koyan araştırmacılar, marka farkındalığının tek başına bile 
ürün seçimini etkileyebileceğini öne sürmektedirler (Hutter vd., 2013: 351). Kalite bilincine sahip tüketiciler, 
marka farkındalığını, ürün ya da hizmetten dolayı oluşabilecek kalitesizlik riskini azaltma stratejisi olarak 
kullanırlar (Rubio vd., 2014: 295). Hizmetlerin özelliklerinden biri olan dokunulmazlık özelliği, hizmeti 
denemeden önce onun kalitesi hakkında bilgi sahibi olmamızı engeller, böyle bir durumda hizmetin 
markasına olan farkındalığımız, bize hizmeti satın alma konusunda cesaretlendirebilir. 

Marka bilinirliği ne kadar yüksekse, satın alma niyeti de o kadar yüksektir. Aynı zamanda marka bilincinin 
algılanan kalite ve marka sadakati ile olumlu yönde ilişkide olması tüketicilerin aynı markayı satın almaya 
devam edecekleri taahhüdünü temsil etmektedir (Chi vd., 2009: 141). Marka sadakati oluşturabilmek, ürün ya 



A. Ocak 13/1 (2021) 578-590 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 583 

da hizmetlerini her koşulda satın alan tüketicilere sahip olmak, her markanın ulaşmak için çabaladığı en 
yüksek hayalidir.  

Sosyal medya kullanımının gittikçe artması, sosyal medya fenomenlerini hatırlı pazarlama faaliyetlerinin yeni 
gözdesi haline getirmiştir. Yapılan ürün ya da marka tanıtımın takipçiler tarafından reklam olarak 
algılanmaması, tanıtımın güvenilirliğini arttırmaktadır. Instagram hatırlı pazarlama faaliyetlerin en aktif 
olduğu sosyal ağlardan biridir, ayrıca Instagram kullanıcılarının çoğunun gençlerden oluşması Instafamous 
olarak adlandırılan Instagram fenomenlerinin gençlerin satın alma davranışlarına etki edebilme gücünü 
arttırmaktadır. Yapılan araştırmalar Instafamous’ların etki güçlerinin sahip oldukları takipçi sayılarından çok, 
onların takipçileri ile kurdukları iletişimin gücüne bağlı olduğunu göstermektedir. Onlar içerisinde ise, 
10.000’den daha az takipçi sayısına sahip nano-etkileyicilerin en aktif etkileyiciler olarak öne çıktığı öne 
görülmektedir.  Nano-etkileyicilerin gittikçe daha tercih edilir olmaları onların takipçilerin hemen hepsini 
kişisel olarak tanıdıkları ve bu sayede samimi bir iletişim kurabilmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 
nano-etkileyicilerin yaptıkları marka paylaşımları, takipçileri üzerinde marka farkındalığı oluşmasında diğer 
etkileyecilere göre çok daha güçlü olabilmektedir. Bununla birlikte bir nano-etkileyici ile çalışmak, binlerce 
takipçisi olan bir mega-etkileyici ile çalışmaktan çok daha az maliyetli olmaktadır. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli, Ölçekler ve Hipotezler 

Araştırmanın amacı, hatırlı pazarlamada nano-etkileyicilerin paylaşımları sonucunda takipçilerinde 
oluşturdukları normatif ve bilgilendirici sosyal etkinin marka farkındalığı oluşturma ile ilişkisini açığa 
çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada, betimsel model türlerinden olan tarama yöntemi tercih 
edilmiş ve nicel metot kullanılmıştır. Bu noktadan hareketle araştırmanın uygulanabilmesi için üç farklı 
ölçekten oluşan bir ölçme aracı kullanılmıştır. İlk iki ölçek sırasıyla normatif ve bilgilendirici sosyal etkiyi 
ölçerken, üçüncü ölçek takipçiler üzerinde oluşan marka farkındalığını nano ve makro etkileyiciler için ayrı 
ayrı ölçmüştür.  

Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulmuş model Şekil 1’de gösterilmiştir. Normatif sosyal etki ve 
bilgilendirici sosyal etkiyi ölçmek amacıyla, Mangleburg vd. (2004) tarafından geliştirilmiş olan ölçekler 
kullanılmıştır. Marka farkındalığını ölçmek için ise Bilgin (2020) tarafından oluşturulmuş ölçekten 
yararlanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

H1: Katılımcıların algıladıkları normatif sosyal etki ile nano-etkileyici tarafından oluşturulan marka 
farkındalığı arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H2: Katılımcıların algıladıkları bilgisel sosyal etki ile nano-etkileyici tarafından oluşturulan marka farkındalığı 
arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H3: Katılımcıların algıladıkları normatif sosyal etki ile mega-etkileyici tarafından oluşturulan marka 
farkındalığı arasında pozitif bir ilişki vardır. 
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H4: Katılımcıların algıladıkları bilgisel sosyal etki ile mega-etkileyici tarafından oluşturulan marka 
farkındalığı arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H5: Normatif sosyal etki ile bilgilendirici sosyal etki arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H6: Nano-etkileyici tarafından oluşturulan marka farkındalığı ile mega-etkileyici tarafından oluşturulan 
marka farkındalığı arasında pozitif bir ilişki vardır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

X kuşağı 1960 ve 1980 arası, Y kuşağı 1980-1985 arası, Z kuşağı ise 1995’den sonra doğanlar olarak 
sınıflandırılmıştır (Levin, 2020: 12; Sokolova ve Kefi, 2020: 5). Turner (2015), Z kuşağını 1993 ile 2005 arası 
doğanlar olarak sınırlandırmıştır (s. 103). Benzer şekilde 1993 ile 2005 arasında doğanlar Z kuşağı olarak 
tanımlanmakla birlikte, Z kuşağında doğanlar dünya görüşlerini şekillendiren ortak bir değeri 
paylaşmaktadırlar (Seemiller ve Grace, 2017: 21). 

Kuşak araştırmasının, kurumlara etkili politikalar, programlar ve uygulamalar tasarlamak için değerli bilgiler 
sağlayabileceğinden, bu çalışmanın evrenini, Z kuşağı içerisinde yer alan ve sosyal medyayı aktif şekilde takip 
eden 18-24 yaş arasındaki katılımcılar oluşturmaktadır.  

3.3. Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak çevrimiçi katılımına açık nicel veri toplama araçlarından anket formu kullanılmıştır. 
Basit tesadüfi örneklem seçim tekniğiyle belirlenen 332 kişinin katıldığı anket çalışmasında, istenen bilgileri 
eksiksiz olarak dolduran 328 kişinin cevapları değerlendirilmiştir. Uygulanan anket formu; demografik 
özellikleri ortaya çıkarmak amacıyla 5 ifade, normatif sosyal etki ile bilgilendirici sosyal etkiyi belirlemek 
amacıyla 7 ifade, marka farkındalığını ölçmek amacıyla ise 5’er ifade içermektedir. Anket çalışmasının 
uygunluğu, Beykent Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler İçin Yayın Etiği Kurulu tarafından değerlendirilmiş 
ve 16.11.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırma verileri SPSS 25 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada öncelikle demografik 
verilere yer verilmiş, daha sonra elde edilen verilere, frekans dağılımı, güvenilirlik analizi, faktör analizi, 
Anova ve korelasyon analizleri yapılmıştır.  

4. Bulgular 

4.1. Demografik ve Diğer Betimsel Bulgular 

Katılımcıların tamamı 18-24 arasındadır ve %68,9’u kadındır. Demografik bulguları Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet ve Yaş Bulguları 

Cinsiyet Frekans Yüzde % 

Kadın 225 68,6 

Erkek 103 31,4 

Toplam 328 100,0 

 

Yaş Frekans Yüzde % 

18-24 arası 328 100,0 

Katılımcıların çoğu birden fazla sosyal medya uygulaması kullanmaktadır ve en çok kullanılan uygulamalar 
aşağı doğru azalan şekilde Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Katılımcıların En Fazla Kullandıkları Sosyal Medya Uygulamaları 

Sosyal Medya Platformu Frekans Yüzde % 

WhatsApp 316 96 

Instagram 311 95 

YouTube 258 79 

Twitter 191 58 

Snapchat 116 35 

Facebook 91 28 

Pinterest 49 15 

Telegram 29 9 

TikTok 25 8 

Linkedin 22 7 

Tumblr 9 3 

Viber 1 0 

Katılımcıların sosyal medya platformlarında birden fazla kişiyi takip etmektedirler ve en fazla takip ettikleri 
kişiler aşağıya doğru azalan şekilde Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Katılımcıların Sosyal Medyada En Fazla Takip Ettikleri Kişiler 

Takip ettiği kişi Frekans Yüzde 

Arkadaşlar 314 96 

Sosyal Medya Fenomenleri 162 49 

Tanınmış yıldızlar 159 48 

Markalar 132 40 

Diğer 9 3 

Katılımcıların bir ürün ya da hizmet satın alırken en çok kimin önerisine güvendikleri ile ilgili bulgular aşağıya 
doğru azalan şekilde Tablo 4’de gösterilmiştir.  

Tablo 4. Katılımcıların Bir Ürün ya da Hizmet Satın Alırken Tavsiyesine En Çok Güvendikleri Kişiler 

Güvenilen Kişi Frekans Yüzde 

Arkadaşlar 184 56 

Markalar 90 27 

Diğer 27 8 

Internet Fenomenleri 18 5 

Tanınmış Yıldızlar 9 3 

Toplam 328 100 
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4.2. Faktör Analizi 

Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit edebilmek için basıklık ve çarpıklık değerleri 
incelenmiş ve değerlerin -1 ile +1 arasında olması nedeniyle, grupların normal dağılım göstermekte olduğu 
görülmüştür. Güvenilirlik analizi için ise Cronbach’s Alpha testi yapılmış, toplamda 17 ifade için Cronbach’s 
Alpha değeri 0,896 bulunarak, ölçeklerin güvenilir olduğu görülmüştür. Test sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Değişken İsmi İfade Sayısı Cronbach’s Alpha Değeri 

Bilgisel Sosyal Etki 4 0,738 

Normatif Sosyal Etki 3 0,625 

Marka Farkındalığı (Nano-etkileyici) 5 0,833 

Marka Farkındalığı (Mega-etkileyici) 5 0,896 

Toplam 17 0,896 

KMO örneklem yeterliliği ölçütü 0,875 olup, örneklem büyüklüğü açısından veri setinin faktör analizi için 
uygun olduğuna karar verilmiştir. Bir dilden başka bir dile çevrilmiş bir ölçeğin değişkenlerini temsil eden 
ifadelerin altında yatan faktör yapısını ortaya koymayı ve keşfetmeyi amaçladığımız için “Keşfedici Faktör 
Analizi” (Exploratory Factor Analysis) yapılmış, analizi sonucunda ölçeklerimizin dört faktör olduğu 
doğrulanmış ve dört faktörün, değişkenler arasındaki ilişkinin %64,72’sini açıkladığı görülmüştür. 

Katılımcıların cinsiyetleri ile değişkenler arasındaki ilişkiyi görebilmek için yapılan T testi sonuçları, sosyal 
etkinin alt boyutları olan “normatif sosyal etki” ve “bilgilendirici sosyal etki” ile “mega-etkileyicilerin 
paylaşımlarınca yaratılan marka farkındalığının” katılımcıların cinsiyetine göre değişmediğini göstermiştir. 
Ancak “nano-etkileyicilerin paylaşımlarınca yaratılan marka farkındalığı” alt boyutunun Sig. 0,026 değeri 
0,05’den küçük olduğu için cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte olduğu söylenebilir. İlgili 
değişkenin cinsiyete göre ortalamalarına bakıldığında, nano-etkileyicilerin paylaşımlarınca yaratılan marka 
farkındalığının erkeklere göre kadınlar üzerinde daha fazla etkili olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların yaş gruplarına ile değişkenler arasındaki ilişkiyi görebilmek için yapılan Anova testi 
sonucunda, tüm alt boyutlardaki Sig. değerleri 0,05’den büyük olduğu için yaş grupları ile değişkenler 
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Değişkenler arasındaki ilişkiyi görebilmek için yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre, değişkenler 
arasındaki ilişkinin 0,01 düzeyinde pozitif yönde anlamlı olduğu görülmüştür. Analiz sonuçları, normatif 
sosyal etki ile bilgilendirici sosyal etkinin pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğunu, normatif sosyal 
etki ile nano-etkileyicilerce oluşturulan marka farkındalığının pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye sahip 
olduğunu ve yine normatif sosyal etki ile mega-etkileyicilerce oluşturulan marka farkındalığının pozitif yönde 
anlamlı bir ilişkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu analiz neticesinde H1, H3 ve H5 hipotezleri 
desteklenmekte ve analiz sonuçları Tablo 6’da sunulmaktadır. 

Tablo 6. Normatif Sosyal Etki ile Diğer Değişkenler Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları 

Korelasyonlar Bilgilendirici 
Sosyal Etki 

Marka Farkındalığı 
(Nano-etkileyici) 

Marka Farkındalığı 
(Mega-etkileyici) 

Normatif Sosyal Etki 0,525** 0,292** 0,315** 

Ayrıca korelasyon analizi sonuçları, bilgilendirici sosyal etki ile nano-etkileyicilerce oluşturulan marka 
farkındalığının pozitif yönde anlamlı bir ilişkide olduğunu ve yine bilgilendirici sosyal etki ile mega-
etkileyicilerce oluşturulan marka farkındalığının pozitif yönde anlamlı bir ilişkide olduğunu göstermektedir. 
Bu analiz neticesinde H2 ve H4 hipotezleri desteklenmekte ve analiz sonuçları Tablo 7’de gösterilmektedir.  
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Tablo 7. Bilgilendirici Sosyal Etki ile Diğer Değişkenler Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları 

Korelasyonlar Normatif 
Sosyal Etki 

Marka Farkındalığı 
(Nano-etkileyici) 

Marka Farkındalığı 
(Mega-etkileyici) 

Bilgilendirici Sosyal Etki 0,525** 0,375** 0,322** 

Son olarak korelasyon analizi sonuçları, nano-etkileyicilerce oluşturulan marka farkındalığı ile mega-
etkileyicilerce oluşturulan marka farkındalığı arasında da pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu 
göstermekte ve H6 hipotezini desteklemektedir. Analiz sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir.  

Tablo 8. Nano Etkileyici Tarafından Oluşturulan Marka Farkındalığı ile Fenomenlerce Oluşturulan Marka 
Farkındalığı Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları 

Korelasyonlar Marka Farkındalığı (Mega-Etkileyici) 

Marka Farkındalığı (Nano-etkileyici) 0,610** 

Yapılan analizler neticesinde tüm hipotezlerin doğrulanmış olması, nano ve mega etkileyicilerin takipçileri 
üzerinde pozitif yönde normatif ve bilgilendirici sosyal etki oluşturmakta olduğunu doğrulamaktadır. Üstelik 
her iki sosyal etki ve her iki etkileyici türü arasında pozitif bir ilişkinin varlığı, hatırlatıcı pazarlama 
stratejilerinde nano ve mega etkileyiciler ile aynı anda çalışılabileceği seçeneğini de ortaya çıkarmaktadır.  

5. Sonuç ve Tartışma 

Günümüzde dijital platformlar toplum için en büyük iletişim araçları haline gelmişlerdir ve hemen herkes, 
Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter ya da bir başka sosyal medya uygulamasını kullanmaktadır. İster 
bir takipçimiz olsun ister bir milyon takipçimiz, aslında hepimiz birer etkileyiciyiz ve bunun bir ürünü olarak 
etkileme gücümüz sonsuz, ancak bizler bu gücümüzden faydalanmıyoruz. Günde binlerce kişi, gittikleri 
yerleri sosyal medyada paylaşıyorlar ve karşılığında hiçbir şey almıyorlar, oysaki bir restoranın fotoğrafını 
paylaşmak için karşılığında bir şeyler kazanılabilir. Çünkü söz konusu paylaşımı gördükten sonra o restorana 
giden birileri olabilir ve günün sonunda kazan-kazan yaklaşımı ile herkes bir şeyler kazabilir (Au-Yong-
Oliveira vd., 2019: 2-4). 

Bu araştırmanın sonuçlarından birisi, Z kuşağının 18-24 yaş grubunu oluşturan gençlerin bir değil birden fazla 
sosyal medya uygulaması kullandığı ve bu uygulamalar içerisinde WhatsApp ve Instagram’ın öne çıkan ilk 
iki uygulama olduğudur. Bu sonuçlar, kullanıcı sayısı gün geçtikçe artan Instagram’ın Z kuşağına ulaşmak 
isteyen markalar için oldukça iyi bir araç olabileceğini göstermektedir. Ayrıca bu yaş grubundaki gençler ünlü 
kişilerden çok, kendi arkadaşlarının sosyal medya hesaplarını takip etmeyi tercih etmektedirler. Normatif ve 
bilgilendirici sosyal etkiden kolayca etkilenebilen gençler arkadaşlarının davranışlarını örnek almakta, onlara 
güvenmektedirler. Üstelik ürün ya da hizmet satın alma kararlarında da yine en fazla arkadaşlarına 
güvenmektedirler. Yapılan bu çalışma, ünlü kişilerin ya da sosyal medya fenomenlerinin bir diğer ifadeyle 
mega ya da makro-etkileyicilerin sanılanın aksine güven sıralamasında arkadaşların oldukça gerisinde 
olduğunu göstermektedir. Araştırmanın bu sonucu, nano-etkileyicilerin mega-etkileyicilere göre çok daha 
güvenilir bir algı oluşturduklarını, bu nedenle hatırlı pazarlama çalışmalarında özellikle markalar ve 
pazarlama alanında çalışanlar için nano-etkileyicilerle kuracakları işbirliklerinin, hedef kitle üzerinde çok 
daha güvenilir bir etki oluşturacağını ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırma, Ribeiro (2018)’nun çalışmasında 
olduğu gibi, gençlerin sosyal medyada sık sık karşılaştıkları reklamlardan oldukça sıkılmaya başlamış 
olduklarını göstermekte, bu nedenle işletmelerin pazarlama stratejilerinde yenilik yapmaları gerekliliğinin 
altını çizmektedir (51-52).  

Araştırmanın parçası olan sosyal etkinin iki alt boyutu olan normatif ve bilgilendirici sosyal etkinin birbirleri 
ile pozitif yönde korelasyona sahip olması, davranışsal boyutta örnek alınan kişinin aynı zamanda 
bilgilendirme boyutunda da güven duyulan kişi olabileceğini göstermektedir. Öte yandan bu araştırmanın 
sonuçları, bilgilendirici sosyal etkinin marka farkındalığında nano-etkileyiciler ile daha fazla, normatif sosyal 
etkinin ise mega-etkileyiciler ile daha fazla pozitif yönde olumlu bir şekilde ilişkide olduğunu göstermektedir. 
Bu sonuç mega-etkileyicilerin popüler ya da fenomen olma özelliklerinden kaynaklanan ve onun gibi tanınır 
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olma davranışı ile açıklanabilir, aynı zamanda bu sonuç, arkadaşlara duyulan güvenin fenomenlere göre daha 
yüksek olduğunu teyit etmiş olmaktadır. 

Bu çalışma, nano-etkileyicilerin yüzlercesinin bir araya geldiğinde ve markalar için organik paylaşımlar 
yaptıklarında çok yüksek bir etki yaratabileceklerini göstermektedir. Bununla birlikte, fenomenlerin aksine 
nano-etkileyiciler, bir ürün ya da hizmet paylaşımı yaptıklarında, takipçilerinde reklam yapıyor algısı 
oluşturmadıkları için markaların tüketiciye organik şekilde ulaşmalarını sağlayan bir pazarlama yöntemi 
olarak dikkat çekmektedirler. Nano-etkileyicilerin takipçileri ile yüksek bir etkileşim oranına sahip olması, 
aynı anda birden fazla nano-etkileyicinin yapacağı paylaşımların, markalar için hedeflenen etkiyi 
oluşturabilme olasılığını da oldukça yükseltmektedir. Daha fazla sayıda nano-etkileyiciyi ürün ya da hizmet 
tanıtımlarına çekebilmek için markaların onları cezbedecek imkânları sunması gerekmektedir.  

Sonuç olarak, markalar, sosyal medyada çok büyük meblağlar karşılığında çalıştıkları mega veya makro-
etkileyicilerin paylaşımları aracılığı ile tüketicilere ulaşmaya çalışmakta ancak bunu doğal bir şekilde 
yapamamakta, tam aksine bu çabaları oldukça yapay kalmaktadır. Oysaki nano-etkileyiciler ile çalışıldığında 
markaların ilettikleri mesajlar çok daha doğal ve inanılır bir şekilde hedef kitleye ulaştırılabilmektedir. Ayrıca 
herkes bir etkileyici olabilecek ve nano-etkileyicilerin de hatırlı pazarlamaya dâhil olmasıyla hatırlı pazarlama 
uygulamaları önemi, tüm pazarlama faaliyetleri içerisinde daha da çok artacaktır.  

Bu çalışmanın gelecekte yapılan akademik çalışmalar ve bunun yanı sıra yürütülecek hatırlı pazarlama 
faaliyetlerine çeşitli yönlerden katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılan bu çalışma, nano etkileyiciler ile 
henüz çalışmamış ve çalışmakta tereddüt eden pazarlama yöneticilerine, nano ve mega etkileyiciler ile aynı 
anda birlikte çalışılabilecekleri seçeneğini de sunmaktadır. Bu sayede işletmeler hem hatırlı pazarlama 
uygulamalarında henüz yeni yeni keşfedilen nano etkileyiciler ile birlikte çalışma deneyimini yaşama fırsatı 
yakalamış olacaklar hem de pazarlama faaliyetlerini daha verimli ve aktif hale getirebileceklerdir. Sonraki 
çalışmalarda, nano-etkileyicilerin günümüz tüketicilerinin diğer önemli bölümünü oluşturan Y ve Z kuşağı 
tüketicileri üzerindeki etkisine odaklanmak hatırlı pazarlama faaliyetlerinde nano-etkileyicilerin geniş kitleler 
üzerindeki etkisini doğrulama çalışmalarına önemli katkılar sağlayacaktır. 
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bir risk yönetimi sistemi oluşturabilmelerine yol gösterebilmek için mevcut risk yönetimi algılarını 
ölçmektir. 

Yöntem – Araştırma verileri Kütahya ilinde faaliyet gösteren ve istihdam sayısı, kapalı alan büyüklüğü, 
ciro, ihracat hacmi büyüklükleri bakımından kent ekonomisine katkıda bulunan 30 büyük sanayi 
işletmesinden anket yoluyla toplanmıştır. Veriler SPSS 21 istatistiki programı ile analiz edilmiştir. 

Bulgular – Araştırma sonucunda, risklere karşı işletme yöneticilerinin kişisel tutumlarının “risk 
almayan” bir bakış açısı şeklinde olduğu görülmüştür. Bununla birlikte işletmelerin ağırlıklı olarak 
finansal riskleri algıladıkları ve yönettiği geleneksel anlayışın mevcut olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Ulaşılan bulgular sanayi işletmelerinde çağdaş risk yönetimi anlayışının algılanmadığını risk 
yönetiminin henüz belli bir olgunluk düzeyine ulaşmadığını kanıtlar nitelikte olmuştur. 

Tartışma – İşletmelerde çağdaş standartlarda risk yönetimi sistemi oluşturmadan önce risklere karşı 
geliştirdikleri algıların belirlenmesi sistemin etkinliği için önemli bir konudur. İşletmelerde mevcut risk 
ve risk yönetimi algısı ölçülmeden herhangi bir risk yönetimi sistemi başlangıçta ciddi eksiklikler 
oluşturacaktır. Bu anlamda çalışmada geliştirilen ölçek ile sanayi işletmeleri yöneticilerinin çağdaş 
riskleri nasıl algıladıkları belirlenerek, mevcut risk yönetim sistemlerini gözden geçirmelerine, 
geliştirmelerine ve etkin olarak işletmelerine katkı sağlaması beklenmektedir. 
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Purpose – The aim of the research is to measure the current risk management perceptions of industrial 
enterprises in order to guide them to create an effective risk management system in line with 
contemporary risk management standards. 

Design/methodology/approach – The research data were collected through a survey from 30 large 
industrial enterprises operating in the province of Kütahya, contributing to the city economy in terms 
of employment numbers, closed area size, turnover and export volume. The data were analyzed with 
SPSS 21 statistical program. 

Findings – As a result of the research, it was seen that the personal attitudes of business managers 
against risks are in the form of a “risk-free” perspective. Addition to that, it has been concluded that 
there is a traditional understanding that businesses predominantly perceive and manage financial risks. 
The findings have proved that the modern risk management understanding is not perceived in 
industrial enterprises and that the risk management has not reached a certain level of maturity yet. 

Discussion – It is an important issue for the effectiveness of the system to determine the perceptions 
they develop against risks before establishing a risk management system in contemporary standards. 
Without measuring the current risk and risk management perception in businesses, any risk 
management system will create serious deficiencies at the beginning. In this sense, with the scale 
developed in the study, it is expected that the managers of industrial enterprises will determine how 
they perceive contemporary risks and contribute to their businesses in reviewing and developing 
existing risk management systems. 
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1. GİRİŞ 

Risk ve risk yönetimi kavramları yeni gelişmiş olgular değildir. Yeni dünya düzeninde yaşanan değişim 
dinamikleri ile bu kavramlara yönelik algılar değişmiştir. Daha önce algılanan lokal riskler küresel risklere 
dönüşmüştür. Küresel risk ortamı ise her yıl Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan küresel riskler 
raporunda hatırlatılmaktadır. Özellikle Endüstri 4.0’ın temsil ettiği dijital dönüşüm temelli riskler; küresel risk 
ortamının merkezindedir. Değişim ve gelişim temelli sayılabilecek riskler oldukça fazladır ve riskler 
değişimlerden daha hızlı hareket etmektedir. Bu değişim olgusu içerisinde her geçen gün bir önceki günden 
daha fazla olacak şekilde riskler büyümekte ve karmaşıklaşmaktadır. Bu derece riskli bir dünyanın zirvesinde 
işletmelerin bu riskleri algılamaya ve yönetmeye yönelik bir farkındalık bilinci geliştirmeleri artık potansiyel 
bir zorunluluk haline gelmiştir.  

İşletmelerin farkındalık bilinci içerisinde hareket etmeleri; risklerini etkin bir şekilde yönetebilmelerine, 
beklenmedik risklere karşı önceden aksiyonlar geliştirebilmelerine ve işletmelerin potansiyel kayıplarının 
önüne geçilmesine imkan tanımaktadır. Etkin bir şekilde benimsenen ve yürütülen risk yönetim sistemleri 
işletmelerin uzun dönemde sürdürülebilir bir büyüme, rekabet, karlılık ve en önemlisi değer temelli fırsatlar 
elde edebilmesini mümkün kılmaktadır. Bu nedenle işletmelerin “sürdürülebilir değer” hedeflerine 
ulaşmalarında risklerini etkili bir şekilde belirlemek, ölçmek ve yönetmek son derece önemlidir. 

Literatür taramasında, risk yönetiminin farkındalığının birçok araştırmacı (Tillinghast-Towers Perrin, 2006; 
Güneş ve Teker, 2010; Kara ve Yereli, 2012; Beasley ve Diğerleri, 2018) tarafından incelendiği ve araştırmalarda 
risk yönetimi sisteminin yeterli olgunlukta olmadığı tespit edilmiştir. İlgili literatür kapsamında, Türkiye’de 
faaliyette bulunan sanayi işletmelerinde çağdaş normlarda risk yönetimi organizasyonlarının ya eksik olduğu 
ya da etkin bir şekilde çalışmadığı ve Kütahya’da faaliyette bulunan sanayi işletmeleri ile ilgili herhangi bir 
akademik çalışma bulunmaması bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde destekleyici olmuştur. 

Çalışmada iki önemli sorun ele alınmıştır. Birincisi, sanayi işletmelerinin çağdaş risk yönetimi standartlarını 
hangi düzeyde algıladıkları ve ikincisi ise; sanayi işletmelerinin riskleri algılama düzeylerinin ne olduğudur. 
Bu çerçevede bu çalışmanın amacı, değişen risk algısı çerçevesinde dünyada yaygın olarak kullanılan çağdaş 
risk yönetimi standartları doğrultusunda sanayi işletmelerinin etkin bir risk yönetimi süreci 
oluşturabilmelerinde yol gösterebilmek için mevcut risk yönetimi algılarını ölçmektir.  

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1. Riski, Risk Algısı ve Risk Yönetimi  

Risk ile ilgili literatürde oldukça geniş tanımları görmek mümkündür. Bu kavramın kökenine bakıldığında 
Fransızca kökenli bir kavram olup “risque” kelimesinden gelmekte olduğu ve bir zarara, bir kayba, ya da bir 
tehlikeye yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığı” şeklinde sözlükte anlamlandırıldığı ifade 
edilmektedir (Emhan, 2009:210). Risk kavramı bir başka tanımda da “gelecekte karşılaşılabilecek olan 
amaçların gerçekleştirmesini etkileyebilecek olumsuzluklar ve amaçlara ulaşabilmeyi kolaylaştıracak 
fırsatlar” şeklinde aktarılmaktadır (Derici ve Diğerleri, 2007: 152). Literatürde kavrama yönelik ortak bir 
tanımın olmadığı ve risklere karşı geliştirilen yaklaşımların algılar doğrultusunda şekillendiğini söylemek 
isabetli olacaktır. Bu algıların üzerinde kuşkusuz değişen ve gelişen küresel dünyanın önemi oldukça 
büyüktür. Bugün gelinen noktada risklere yönelik algılar global olarak bir dönüşüm kaydetmiştir. Önceleri 
izlenen reaktif bakış açısı bugün yerini daha proaktif bir anlayışa bırakmıştır. Proaktif anlayış riskleri ortaya 
çıkarılması ve yönetilmesi gereken fırsat yaratan bir değer olarak kabul etmektedir. Bu bakış açısıyla önceden 
karşılaşılan risklere bakıldığında daha çok geleneksel bir anlayışın baskın olduğu ve ağırlıklı olarak finansal 
risklerin izlendiği görülürken; bugün ise çağımızın değişimi ve gelişimi sonucunda bu risklerin içerisine 
operasyonel ve stratejik riskler gibi yeni risklerinde alınarak küresel bir boyuta ulaşıldığı görülmektedir 
(Tekgül, 2007: 1-2). 

Küresel riskler, kritik etkiler bırakabilecek lokal risklere dönüşebilme potansiyeli taşımaktadır. Buna en yakın 
örnek olarak Covid-19 virüsünü vermek isabetli olacaktır. Riskli bir ortamın söz konusu olduğu günümüzde, 
işletmelerin risklerini algılamaya ve yönetmeye yönelik bir farkındalık bilinci geliştirmeleri artık potansiyel 
bir zorunluluk haline gelmiştir. Riskler karşısında geliştirilecek farkındalık olgusunu Nassim Nicholas 
Taleb’in ortaya koyduğu Siyah Kuğu (Black Swan) teorisi çerçevesinde irdelememiz mümkündür. Siyah kuğu 
teorisi; tahmin edilemeyen, beklenmeyen ve gerçekleşmesi halinde büyük etki yaratan olaylar olarak dikkat 
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çekmektedir. Farklı bir ifade ile, siyah kuğu teorisinin mantığı, bilmediklerimizin bildiklerimizi çok daha 
önemli kılmasıdır (Taleb, 2018: 11). Gerçekleşme ihtimali daha yüksek olan olaylara odaklanılması ve 
gerçekleşme ihtimali daha düşük olan olayların göz ardı edilmesi stratejik başarısızlıkları beraberinde 
getirebilmektedir. Siyah kuğuların, organizasyonların doğru stratejilerle yönetilmesi ve sürdürülebilirliğin 
sağlanabilmesinde öncülük ettiği düşünülmektedir (Hajikazemi vd., 2016:185). Buradan hareketle 
bildiklerimize aşırı odaklanmak yerine bilmediklerimizin değerine odaklanmamız ve ender kabul edilen 
durumların önemini yok saymayarak bir farkındalık bilinci geliştirmemiz risklerin yönetilebilmesinde ilk 
adım olacaktır. İşletmelerin risklerini başarılı bir şekilde yönetmeleri; ani gelişen olaylara karşı aksiyonlar 
geliştirebilmeleri, oluşabilecek zararları minumum seviyelere indirgeyebilmeleri varlıklarını sürdürülebilir 
kılma noktasında oldukça önemlidir. 

2.2. Geleneksel Risk Yönetiminden Çağdaş Risk Yönetimine Geçiş Süreci ve Çerçevesi 

Geçmişte riskler daha çok sigortacılık faaliyetleri içerisinde sadece finansal risklerin ağırlıklı olarak algılandığı 
bir bakış açısı ile yönetilmiştir. Geçmişte izlenilen bu yaklaşım geleneksel risk yönetimi anlayışının temellerini 
oluşturmaktadır. Bu anlayış kapsamında riskler kaçınılması gereken birer tehdit, kayıp ve zarar olarak 
algılanmaktadır. Bu anlayış zaman içerisinde yerini kurum çapında risklerin bir bütün olarak izlendiği çağdaş 
bir risk yönetimi anlayışına bırakmıştır. Literatürde “entegre ya da kurumsal risk yönetimi anlayışı” adıyla 
da ifade edilen bu anlayış; riskleri birer tehdit olarak görmek yerine fırsat temelli bir değer olarak 
değerlendirmektedir.  

Çağdaş risk yönetimi anlayışı, geleneksel anlayışın temelinde var olan silo tabanlı yaklaşımın yetersizliği ve 
eksikliğine verilen güçlü bir cevaptır (Chapman,2006: 4). Silo tabanlı yaklaşım, işletmelerde bölümler arasında 
iş birliği ve iletişimin olmadığı görünmez duvarların örüldüğü bir yaklaşımdır (Altınay ve diğerleri, 2012:16). 
Geleneksel anlayışın benimsendiği işletmelerde riskler tehlike olarak algılanmakta ve organizasyonel 
silolarda yönetilmektedir. Geleneksel anlayışın algıladığı tehlike risklerinin aksine çağdaş risk yönetimi 
sistemleri yeni risklerin bütünleştirildiği bir risk anlayışı tasarlayarak yeni ortak bir risk dili geliştirmektedir 
(D'Arcy & Brogan, 2001: 19). İki anlayış arasındaki farklar aşağıda tabloda özetlenmiştir. 

Tablo 1. Geleneksel Risk Yönetimi ve Çağdaş Risk Yönetimi Yaklaşımı 

Geleneksel Risk Yönetimi Yaklaşımı 
 

Çağdaş Risk Yönetimi Yaklaşımı (ERM) 

Riskler kontrol altında tutulması gereken olumsuz 
faktörler ve bireysel tehlikelerdir. 

Riskler fırsat temelli değerlerdir. 

Riskler organizasyonel silolarda yönetilir. Riskler bir bütün olarak kurum çapında yönetilir. 
Risk tanımlama ve değerleme faaliyetleri 
gerçekleştirilir. 

Riskler portföy yaklaşımı ile değerlendirilir. 

Risk limitleri vardır. Risk stratejileri vardır. 
Riskleri hafifletme yönünde faaliyetler vardır. Risk optimizasyonu vardır. 
Gelişigüzel risk ölçümleri gerçekleştirilir. Riskler izlenilmekte ve ölçümlenmektedir. 
Yapılanmamış ve tutarsız risk yönetimi 
fonksiyonları bulunur. 

Risk yönetimi bütün kurum yönetim sistemlerine 
tasarlanır. 

Risk benim sorumluluğumda değil algısı vardır. Risk herkesin sorumluluğundadır algısı vardır. 
Yönetim kurulunun iç kontrolünü sağlayan bir 
denetleme komitesi mevcuttur. 

Yönetim kurulunun etkin ve etkili risk yönetimi 
yapısını destekleyecek risk komitesi mevcuttur. 

Kaynak: Pickett S., 2005; PWC, 2006; Hall, 2007 

2.3. Çağdaş Risk Yönetimi Standartları Çerçevesi 

Geleneksel yapının aksine çağdaş risk yönetimi yaklaşımı ile tüm işletme genelinde ortak bir anlayışın 
geliştirilmesinde standartlar tüm dünyada önemli konuma sahiptir. Standartlar, işletmelerin etkin ve etkili bir 
risk profili oluşturabilmelerinde yol gösterici kritik rehberlerdir. Standartlar ile işletmeler; sektörleri, 
vizyonları, misyonları ve kültürleriyle ilintili olarak bir risk çerçevesi oluşturabilmektedir. Risk çerçevesini 
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oluşturan işletmeler; risklerini tanımlama, değerlendirme ve risklere yanıtlar geliştirebilmelerinde başarılı bir 
süreç izleyebilmektedir. Standartlar, tüm kurum çapında entegre bir risk yönetimi sisteminin önemini 
vurgulamakla birlikte esas, ilke ve süreçler açısından birbirinden farklılaşmaktadırlar (Kızılboğa, 2012:83). 
İşletmeler tarafından hangi standart benimsenirse benimsensin, temelde standartlardan sağlanacak faydalar 
önem arz etmektedir. Standartların kuruma sağlayacağı faydalar genel anlamda şu şekilde sıralanabilir 
(AZ/NZS 4360, 2004:1; COSO, 2017:2): 

• Risklerin başarılı bir şekilde yönetilebilmesine yönelik tüm kurum çapında farkındalığı geliştirir. 
• Fırsatların ve tehditlerin etkili bir şekilde analiz edilebilmesini sağlar. 
• Karar alma ve planlama süreçlerinde güvenilir bir temel oluşturur. 
• Etkin bir risk yönetimi ile hedeflere ulaşılma olasılığını arttırır. 
• Kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını destekler ve mevzuata uygunluğu sağlar. 
• Faaliyetlerdeki etkinliği, kurumsal öğrenme, esneklik ve direnci arttırır. 
• Kurumsal yönetişimi ve paydaş güveninin gelişimini destekler. 
• Risklerin etkili bir şekilde yönetildiğine dair güvence sunar. 

Çağdaş risk yönetimi standartları, kuruluşun değerleri ile uyumlu bir risk kültürünün geliştirilmesinin 
önemini vurgulamaktadır. Çağdaş risk yönetimi anlayışının izlenebilmesinde oldukça geniş bir perspektif 
sunan standartlar aşağıda alt başlıklar altında incelenmiştir. 

2.3.1. Avustralya ve Yeni Zelanda Risk Yönetimi Standardı (AS/NZS 4360) 

1995 yılında ilk versiyonu yayınlanan ve 2004 yılında yeniden yapılandırılan Avustralya ve Yeni Zelanda risk 
yönetimi standardı “Risk Yönetimi Esasları AS/NZS 4360:2004” olarak bilinmektedir (Kızılboğa, 2012: 84; 
Özbek, 2012: 269). Standart çerçevesinde etkili bir risk yönetimi süreci yedi adımda ifade edilmektedir. Bu 
adımlar sırasıyla; sürecin her adımında olması gereken iletişim ve danışma adımı ile başlayarak, kapsamın 
oluşturulması, risklerin tanımlanması, risklerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi, risklere uygun 
tutumların(yanıtların) geliştirilmesi, izleme ve gözden geçirme şeklindedir (AS/NZS 4360, 2004: 15). Standart 
2009 yılında ISO 31000 Risk Yönetimi İlke ve Esasları dikkate alınarak AS/NZS ISO 31000:2009” adıyla revize 
olmuştur. 

2.3.2. ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı 

ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı, işletmelerin etkin ve etkili bir risk yönetimi mekanizması 
oluşturabilmeleri için ilk olarak 2009 yılında yayınlanmıştır. Faaliyet gösterdiği sektör ya da iş ne olursa olsun 
her bir işletmenin rahatlıkla benimseyebileceği ve uygulayabileceği şekilde geliştirilen ISO 31000, 2018 yılında 
revize olmuştur. Standart, işletmelere; risklerini etkin ve etkili bir şekilde tanımlayabilme, risklerini minimize 
edecek etkili stratejiler geliştirebilme, riskleri anlama ve geliştirme yönünde adımların desteklendiği bir 
yönetim kültürü, risklerini izleme ve yönetmenin öneminin farkında bir organizasyon yapısının 
geliştirilebilmesi gibi faydalar sağlamaktadır (ISO, 2018: 1-2; Walker & Shenkir, 2018: 8-9). 

2.3.3. FERMA Risk Yönetimi Standardı 

FERMA, İngiltere’de Institute of Risk Management (IRM), The Association of Insurance and Risk Managers 
(AIRMIC) ve The National Forum For Risk Management in The Public Sector (ALARM) kapsamında 
oluşturulmuş risk yönetimi standartlarının ortak bir çalışmasıdır (Özbek, 2012: 270). Standartta risk yönetimi 
sürecinin adımları sırasıyla; organizasyonunun stratejik hedeflerinin tanımlanması ile başlamakta, risk analizi 
(risklerin belirlenmesi, tanımlanması, değerlendirilmesi), risklerin raporlanması (tehditler/ olasılıklar), 
kararların alınması, risk tutumlarının geliştirilmesi, kalan risklerin bildirilmesi (raporlanması) ve izleme 
şeklinde devam etmektedir (Özbek, 2012: 271; FERMA, 2003: 5). 

2.3.4.COBİT 

COBİT, “Control Objectives for Information and Related Technology” nin kısaltılmış hali olup Türkçe açılımı 
“Bilgi ve İlgili Teknoloji İçin Kontrol Hedefleri” şeklindedir. COBİT standardını diğer standartlardan farklı 
kılan nokta bilgi işlemlerinin ağırlıklı olması ve süreçten çok kontrol odaklı bir mekanizma geliştirmiş 
olmasıdır (Sevim ve Koyuncu Eliuz, 2011: 631). COBİT çerçevesi ilk geliştirildiğinde daha çok bankaların 
izlediği bir çerçeve iken artık bütün kuruluşların benimseyebileceği ve izleyebileceği bir boyuta gelmiştir. 
COBİT çerçevesinin işletmeler tarafından benimsenmesi ve uygulanması; işletmelerin risklerinin doğru bir 
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şekilde tanımlanabilmesi ve risklerinin nasıl yönetileceğine yönelik kapsamlı öneriler geliştirmesi hususunda 
işletmelere yol göstericidir (Cantürk S., 2013: 37; ISACA, 2013: 10). 

2.3.5. COSO 

Açılımı “Committee of Sponsoring Organizations” olan COSO, sahte (hileli) finansal raporlamaya neden 
olabilecek unsurların incelenmesi amacıyla 1985 yılında Amerika merkezli beş önemli kuruluşun 
sponsorluğunda kurulmuştur. COSO ilk olarak finansal raporlama üzerine çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 
Sonrasında ise ihtiyaçlar doğrultusunda 1992 yılında iç kontrol modeli geliştirilmiştir. COSO 2004 yılında ise 
hem kurumsal risk yönetimini hem de iç kontrole yer verdiği ilk kapsamlı rehberini “Kurumsal Risk Yönetimi- 
Entegre Çerçevesi” adıyla geliştirmiştir (Hopkin, 2010: 55).  

2004 yılında yayınlanan çerçeve ise en son 2017 yılında “Kurumsal Risk Yönetimi- Riskin Strateji ve 
Performans İle Uyumlaştırılması “adıyla revize edilmiştir (Walker & Shenkir, 2018: 9). COSO güncellenen 
çerçeve ile kuruluşların iş dünyasındaki değişim dinamikleri içerisinde risklerini etkin ve etkili bir şekilde 
yönetebilmeleri hedeflenmektedir. 

3.YÖNTEM 

3.1.Araştırmanın Modeli 

Araştırmada, risk algısı ile “öğrenim durumları”, “konum/pozisyon”, “deneyimler”, “sektör”, “işletme 
yapısı”, “istihdam sayısı” ve “iç denetim biriminin etkinliği” arasındaki ilişkiler incelenmiş ve araştırmanın 
hipotezlerini geliştirmek üzere aşağıda Şekil 1’de görülen araştırma modeli oluşturulmuştur. 

 
Şekil 1.Araştırma Modeli 

Bu çerçevede Şekil 1’de gösterilen model ile araştırılması planlanan değişkenler arasındaki ilişkiler ile ilgili 
olarak yedi hipotez oluşturulmuştur. Oluşturulan hipotezler aşağıda sunulmuştur. 

H1: Risklere karşı geliştirilen tutumlar öğrenim durumlarına göre istatistiksel anlamda bir farklılık 
gösterir. 

H2: Risklere karşı geliştirilen tutumlar konum/pozisyona göre istatistiksel anlamda bir farklılık 
gösterir 

H3: Risklere karşı geliştirilen tutumlar deneyimlere göre istatistiksel anlamda bir farklılık gösterir.  
H4: Risklere karşı geliştirilen tutumlar faaliyet gösterilen sektörlere göre istatistiksel anlamda bir 

farklılık gösterir. 
H5: Risklere karşı geliştirilen tutumlar işletme yapılarına göre istatistiksel anlamda bir farklılık 

gösterir 
H6: Risklere karşı geliştirilen tutumlar istihdam sayılarına göre istatistiksel anlamda bir farklılık 

gösterir. 
H7: Risklere karşı geliştirilen tutumlar iç denetim biriminin etkinliğine göre istatistiksel anlamda bir 

farklılık gösterir. 

RİSK 
ALGILARI

-Öğrenim Durumları

-Konum/Pozisyon

-Deneyimler

-
-

İç Denetim 

-Sektör

-İşletme Yapısı

İstihdam Sayısı

-
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3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı tüm sanayi işletmeleri oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemini bu işletmelerden; istihdam sayısı, kapalı alan büyüklüğü, ciro ve ihracat hacmi 
bakımından büyük olması göz önüne alınarak iradi örnekleme yöntemi ile seçilen 30 işletme oluşturmaktadır.  

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada nicel araştırma yönetimi kullanılarak, veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırmamız için 
elde edilen veriler 2019 yılı Mart ve Nisan ayları arasında toplanmış ve elde edilen verilerin her biri doğrudan 
kaynağından bizzat ulaşılmış birincil verilerdir. Araştırmanın temelini oluşturan anket; katılımcılara yönelik 
kişisel bilgileri, işletme bilgilerini, iç denetim sistemini ve mevcut risk yönetimi algısını belirlemeye yönelik 
soruları kapsamaktadır. Araştırmamız kapsamında anket çalışmamızda yer alan sorular 5’li likert ölçeği baz 
alınarak hazırlanmıştır. Araştırmada yararlanılan ölçek, Deloitte (2014), PWC (2015) ve Pehlivanlı (2015) 
çalışmalarında kullandıkları ölçek olmuştur. 

3.4.Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizleri SPSS 21 istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Analizde tanımlayıcı 
istatistiklerden olan frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak yorumlanmıştır. Araştırmada hipotezlerin 
analizinde parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerden biri olan (nonparametric statistical methods) 
Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Hipotezlerimizin analizlerinde parametrik olmayan testlerin tercih 
edilmesinin nedeni; verilerimizi meydana getiren rassal değişkenlerin olasılık dağılımının belirsizliği ve 
örneklem büyüklüğünün 30 işletmeden oluşmasıdır. Anketin güvenilirlik düzeyi için ise Cronbach Alpha 
katsayısı kullanılmış ve 0,74’ün üzerinde bir değer elde edilmiştir. Bu değer anketimizin oldukça güvenilir bir 
değere sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma kapsamında elde edilen değerin istatistiksel anlamda 0,60 
ile 0,80 değerleri arasında olması yürütülmekte olan bir ölçeğin güvenilir bir ölçek olacağını kabul etmektedir. 

4.BULGULAR  

4.1.Araştırmaya Katılanların Kişisel ve İşletme Bilgilerine Yönelik İfadelerin Genel Analizi 

Katılımcıların kişisel ve işletme bilgilerine yönelik ifadelerin istatistiki sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. 
Tablo çerçevesinde katılımcıların kişisel bilgileri incelendiğinde; öğrenim durumlarının, %6,7’si lise, %73,3’ü 
lisans ve %20’sinin lisansüstü bir eğitim düzeyinde olduğu görülmektedir. Katılımcıların %23,3’ü genel 
müdür, %3,3’ü iç denetim müdürü, %46,7’si mali işler müdürü ve %26,7’sinin diğer ilgili iş birimlerinde 
konumlandığı görülmektedir. Katılımcıların mevcut pozisyonlarında çalışma sürelerine bakıldığında ise; 
%23,3’ünün 1-5 yıl, %53,4’ünün 5 ve 15 yıl, %10’unun 15-20 yıl ve %13,3’ünün 20 yıl ve üzeri deneyime sahip 
olduğu gözlemlenmiştir. 

Tablo 2. Araştırmaya Ait Tanımlayıcı İstatistiki Bilgilerin Dağılımı 

Kişisel Bilgiler F % 
Öğrenim Durumu 
İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Lisans 
Lisansüstü 
Toplam 

 
- 
- 
2 
22 
6 
30 

 
- 
- 
6,7 
73,3 
20,0 
100 

İşletmedeki Pozisyonunuz 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Genel Müdür 
İç Denetim Müdürü 
Mali İşler Müdürü 
Diğer 
Toplam 

 
 
7 
1 
14 
8 
30 

 
 
23,3 
3,3 
46,7 
26,7 
100 

Pozisyondaki Deneyim Süresi   
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1-5 yıl
5-10 yıl
10-15 yıl
15-20 yıl
20 yıl üzeri
Toplam

7 
8 
8 
3 
4 
30 

23,3 
26,7 
26,7 
10,0 
13,3 
100 

İşletme Bilgileri 
İşletmenizin Sektörü 
Gıda 
Maden ve Toprağa Dayalı 
Otomotiv 
Elektrik  
Diğer 
Toplam 

3 
13 
3 
2 
9 
30 

10,0 
43,3 
10,0 
6,7 
30,0 
100 

İşletme Yapınız  
Aile Şirketi 
Kurumsal Şirket 
Uluslararası Şirket 
Halka Açık Şirket 
Diğer 
Toplam 

19 
9 
1 
1 
- 
30 

63,3 
30,0 
3,3 
3,3 
- 
100 

İşletme İstihdam Sayısı 
100 ve altı 
101-250
251-500
501-1000
1001 ve üzeri
Toplam

10 
8 
2 
3 
7 
30 

33,3 
26,7 
6,7 
10,0 
23,3 
100 

İşletmenizin İç Denetim Sisteminin Etkinliği 
Çok Etkisiz 
Etkisiz 
Ne Etkili Ne Etkisiz 
Etkili 
Çok Etkili 
Toplam 

2 
1 
8 
14 
5 
30 

6,7 
3,3 
26,7 
46,7 
16,7 
100 

Tablo çerçevesinde katılımcıların işletme bilgileri incelendiğinde; işletmelerin sektör sıralamalarında 
%43,3’ünün maden ve toprağa dayalı, %20’sinin eşit oranda gıda ve otomotiv ve %30’unun ise diğer şeklinde 
olduğu görülmektedir. İşletme yapılarına bakıldığında %63,3’ünün aile şirketi, %30’unun kurumsal şirket, 
%3,3’ünün uluslararası ve %3,3’ünün de halka açık şirket olduğu görülmektedir. İşletmelerin istihdam hacmi 
incelendiğinde; %33,3’ünün 100 ve altı, %26,7 101-250, %6,7’sinin 251-500, %10’unun 501-1000 ve %23,3’ünün 
1001 ve üzeri şeklindedir. İşletmelerin iç denetim sistemi etkinliğine bakıldığında; %46,7 etkili olduğu 
yönünde dağılım görülmektedir. 

4.2.Araştırmaya Katılanların Risk Yönetimi Algılarına Yönelik İfadelerin Genel Analizi 

Sanayi işletmelerinde çağdaş risk yönetimi anlayışının etkinliğini tespit etmek amacıyla katılımcılara risk 
yönetimi algılarına yönelik yöneltilen ifadelerin genel çerçevede istatistiki sonuçları aşağıda Tablo 3 ile 
sunulmuştur. 

Tablo 3’te katılımcıların risklere yönelik tutumlarının %50’sinin yani katılımcıların yarısının “risk almayan” 
şeklinde eğilim gösterdiği, %20’sinin ise tutumlarının “risk alan” şeklinde olduğu görülmektedir. İşletmelerin 
%30’unun ise risk yönetimi programına yönelik süreç içerisinde oldukları gözlemlenmektedir. İşletmelerin 



Ş. Sevim – K. Koç 13/1 (2021) 591-604 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 598 

%43,3’ünün ise resmi bir risk yönetimi programına sahip olmadığı ve risk yönetimi programını izlemeyi 
gelecek yıllar içerisinde öngördükleri görülmektedir. 

Tablo 3 doğrultusunda işletmelerin %50’sinde risk yönetiminden sorumlu kişi olarak genel müdürün olduğu 
görülmektedir. Risk yönetiminden sorumlu kişi açısından %6,7’si risk müdürü, %3,3’ü finans müdürü, 
%36,7’si iç denetim müdürü ve %3,3’ü diğer olacak şekilde dağıldığı görülmektedir.  

Tablo 3. Risk Yönetimi Algısına Yönelik İfadelerin İstatistiki Dağılımı 

Risk Tutumu F % 
Riskleri Reddeden 
Risk Almayan  
Tarafsız 
Risk Alan 
Risklere Karşı İstekli 
Toplam 

4 
15 
4 
6 
1 
30 

13,3 
50,0 
13,3 
20,0 
3,3 
100 

Resmi Risk Yönetim Programının Varlığı   

Tamamen Entegre 
Kısmen Entegre 
Süreç İçerisinde 
Gelecek Yıllar İçerisinde  
Planlar Arasında Değil 
Toplam 

4 
2 
9 
13 
2 
30 

13,3 
6,7 
30,0 
43,3 
6,7 
100 

Risk Yönetimi Programında Sorumlu Kişi   

CEO/Genel Müdür 
CRO/Risk Müdürü 
CFO/Finans Müdürü 
CAE/İç Denetim Müdürü 
Diğer 
Toplam 

15 
2 
1 
11 
1 
30 
 

50,0 
6,7 
3,3 
36,7 
3,3 
100 
 

Tüm Kurum Çapında Riskin Yönetilmesi   
Çok İyi 
İyi 
Kabul Edilebilir 
Kötü 
Çok Kötü 
Toplam 

 
5 
12 
12 
1 
30 

 
16,7 
40,0 
40,0 
3,3 
100 

Çağdaş Risk Yönetimi Standartlarının 
Uygulanması 

  

COSO 
ISO 
Basel II 
Diğer 
Toplam 

3 
20 
1 
6 
30 

10,0 
66,7 
3,3 
20,0 
100 

Tablo 3’ e bakıldığında çağdaş risk yönetimi anlayışı çerçevesinde tüm kurum çapında risklerin yönetilme 
derecesi sorusuna; katılımcıların %40’ının kötü, %16,7’sinin iyi, %40’ının kabul edilebilir ve %3,3’ünün çok 
kötü şeklinde ifadelerde bulunduğu görülmektedir. Çağdaş risk yönetimi çerçevesinde işletmelere etkin ve 
etkili yol haritası niteliğinde olan standartların benimsenmesi ve uygulanmasına yönelik yöneltilen soruda ise 
katılımcıların %66,7’sinin ISO, %10’u da COSO çerçevesini benimsediği görülmektedir. 
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4.3. Araştırmaya Katılanların Algıladıkları Risklere Yönelik İfadelerin Genel Analizi 

Araştırma çerçevesinde risk yönetimi algısı ile birlikte baz alınan sanayi işletmelerinde algılanan risklerin 
neler olduğunu tespit etmeye yönelik sorulan sorularda katılımcıların verdikleri cevapların istatistiki dağılımı 
aşağıda Tablo 4 ile sunulmuştur. 

Tablo 4. Algılanan Risklerin Belirlenmesine Yönelik İfadelerin İstatistiki Dağılımı 

İşletmenizde en çok 
hangi risklere 

odaklanılıyor ve 
yönetiliyor? 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

 
Katılıyorum 

 
Kararsızım 

 
Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

Finansal Riskler 12 40 18 60 - - - - - - 

Operasyonel Riskler 5 16,7 22 73,3 2 6,7 1 3,3 - - 

Stratejik Riskler 4 13,3 20 66,7 5 16,7 1 3,3 - - 

Bilgi Teknolojileri 
Riskleri 

3 10 11 36,7 5 16,7 3 10 8 26,7 

İtibar Riski 7 23,3 16 53,3 2 6,7 4 13,3 1 3,3 

Düzenleme Riskleri 4 13,3 16 53,3 2 6,7 8 26,7 - - 

Birey Temelli Riskler 5 16,7 16 53,3 5 16,7 4 13,3 - - 

Finansal Raporlama 
Riski 

9 30 17 56,7 2 6,7 1 3,3 1 3,3 

Uyum Riski 7 23,3 15 50 5 16,7 3 10 - - 

Hile (Dolandırıcılık 
Riski) 

11 36,7 15 50 2 6,7 2 6,7 - - 

Tablo 4 incelendiğinde; katılımcıların en çok odaklandığı risklerin finansal riskler olduğu görülmektedir. 
Finansal riskleri %86,7 ile hile(dolandırıcılık) riskinin izlediği sonucuna ulaşılmıştır. Tablo çerçevesinde bu iki 
risk türünü sırasıyla; %80 ile stratejik risklerin, %76,6 ile itibar risklerinin, %73,3 ile uyum risklerinin, %70 ile 
birey temelli risklerin, %66,6 ile düzenleme risklerinin, %56,7 ile finansal raporlama risklerin ve %46,7 ile bilgi 
teknolojileri risklerinin izlediği bulgusuna ulaşılmıştır. 

4.4. Araştırma Hipotezlerinin Kabul/Ret Durumu 

Araştırma kapsamında, parametrik test varsayımı sağlanamadığı için ilişkisiz ölçümlerde iki ya da daha fazla 
örneklemlerde kullanılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yerine Kruskal Wallis H Testi tercih 
edilmiştir. Kruskal Wallis H Testi sonuçlarına göre yedi hipotez için elde edilen sonuçlar sırasıyla aşağıda 
tablolarda sunulmuştur.  

İlk hipotez için Tablo 5’te Kruskal Wallis H testi sonucu incelendiğinde; elde edilen değerin (0,690)> 0,05 ten 
büyük olması sebebiyle H1 hipotezi reddedilmektedir. Bu doğrultuda anketi yanıtlayan katılımcıların riskler 
karşısında geliştirmiş oldukları tutumların katılımcıların öğrenim durumlarına göre farklılık arz etmediği 
görülmektedir.  
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Tablo 5. Risklere Karşı Geliştirilen Tutumların Öğrenim Durumlarına Göre Kruskal Wallis H Testi 

Öğrenim 
Durumları 

N Sıra Ortalaması sd X² p 

İlkokul - - 2 ,743 ,690 
Ortaokul - -    
Lise 2 19,25    
Lisans 22 14,80    
Lisansüstü 6 16,83    

İkinci hipotezin Kruskal Wallis H testi sonucu Tablo 6’da sunulmuştur. Sunulan tablo incelendiğinde; elde 
edilen değerin (0,879)> 0,05 ten büyük olması sebebiyle H2 hipotezi reddedilmektedir. Bu doğrultuda anketi 
yanıtlayan katılımcıların riskler karşısında geliştirmiş oldukları tutumlarının işletmedeki pozisyonlarına göre 
farklılık arz etmediği görülmektedir. 

Tablo 6. Risklere Karşı Geliştirilen Tutumların Konum/Pozisyona Göre Kruskal Wallis H Testi 

Konum/Pozisyon N Sıra Ortalaması sd X² p 
Yönetim Kurulu 
Başkanı 

- - 3 ,677 ,879 

Genel Müdür 7 17,50    
İç Denetim 
Müdürü 

1 12,00    

Mali İşler Müdürü 14 15,00    
Diğer 8 15,06    

Araştırma kapsamında oluşturulan üçüncü hipotezin Kruskal Wallis H Testi Tablo 7 ile sunulmuştur. Tablo 7 
incelendiğinde elde edilen değerin (0,957)> 0,05’ten büyük olması ile hipotez reddedilmiştir. Bu doğrultuda 
risklere karşı geliştirilen tutumların deneyimlere göre herhangi bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşıldığı 
görülmektedir. 

Tablo 7. Risklere Karşı Geliştirilen Tutumların Deneyimlere Göre Kruskal Wallis H Testi 

Deneyim N Sıra Ortalaması sd X² p 
1-5 Yıl 7 15,43 4 ,656 ,957 
5-10 Yıl 8 16,25    
10-15 Yıl 8 16,06    
15-20 Yıl 3 12,00    
20 yıl üzeri 4 15,63    

Araştırmada oluşturulan dördüncü hipotezin Kruskal Wallis H Testi sonucu Tablo 8 ile sunulmuştur. Tabloya 
bakıldığında; elde edilen değerin (0,741)>0.05 ten büyük olması sebebiyle H4 hipotezinin reddedildiği 
görülmektedir.  

Tablo 8. Risklere Karşı Geliştirilen Tutumların Sektörlere Göre Kruskal Wallis H Testi 

Faaliyet Gösterilen 
Sektörler 

N Sıra Ortalaması sd     X²  p 

Gıda 3 21,17 4  1,972 ,741 
Maden ve Toprağa 
Dayalı 

13 15,35    

Otomotiv 3 13,67    
Elektrik 2 12,00    
Diğer 9 15,22    

Tablo 9 incelendiğinde beşinci hipotez için Kruskal Wallis H Testi ile ulaşılan değerin (0,330)>0.05 olması 
sonucu H5 hipotezi reddedilmektedir. Bu anlamda katılımcıların işletme yapılarının geliştirdikleri risk 
tutumlarına göre istatistiksel anlamda bir farklılık göstermediği görülmektedir. 
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Tablo 9. Risklere Karşı Geliştirilen Tutumların İşletme Yapılarına Göre Kruskal Wallis H Testi 

İşletme Yapıları N Sıra Ortalaması sd     X²   p 
Aile Şirketi 19 15,32 3   3,429 ,330 
Kurumsal Şirket 9 14,67    
Uluslararası Şirket 1 30,00    
Halka Açık Şirket 1 12,00    
Diğer - -    

Araştırma kapsamında oluşturulan altıncı hipotezin Tablo 10’da sunulan Kruskal Wallis H Testi 
incelendiğinde; elde edilen değerin (0,425)>0.05 olduğu ve H6 hipotezinin reddedildiği görülmektedir. Bu 
doğrultuda katılımcıların riskler karşısında geliştirmiş oldukları tutumlarının işletmelerinin istihdam 
hacmine göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 10. Risklere Karşı Geliştirilen Tutumların İstihdam Sayısına Göre Kruskal Wallis Testi 

İşletmelerin 
İstihdam Sayıları 

N Sıra Ortalaması sd     X²  p 

100 ve altı 10 13,90 4 3,863 ,425 
101-250 8 13,25    
251-500 2 19,25    
501-1000 3 22,83    
1001 ve üzeri 7 16,14    

Araştırmada oluşturulan son hipotez olan yedinci hipotezin Kruskal Wallis H Testi sonucu Tablo 11’de 
sunulmuştur. Tablo 11’e bakıldığında; elde edilen değerin (0,953)>0.05 olduğu ve kurulan H7 hipotezinin 
reddedildiği görülmektedir. Bu doğrultuda katılımcıların risklere karşı geliştirmiş olduğu tutumlar üzerinde 
işletmelerinin iç denetim sistemlerinin etkinliğinin bir farklılık arz etmeyeceği tespitine ulaşılmıştır. 

Tablo 11. Risklere Karşı Geliştirilen Tutumların İç Denetimin Etkinliğine Göre Kruskal Wallis Testi 

İç Denetimin 
Etkinliği 

N Sıra Ortalaması sd     X²  p 

Çok Etkili 5 16,80 4 ,687 ,953 
Etkili 14 14,68    
Ne Etkili Ne Etkisiz 8 16,81    
Etkisiz 1 12,00    
Çok Etkisiz 2 14,50    

5. SONUÇ VE ÖNERİLER  

İşletmelerin etkin bir risk yönetimi sistemi oluşturmadan önce risklere karşı geliştirdikleri algıların 
belirlenmesi önemlidir. İşletmelerde risk ve risk yönetimi algısı ölçülmeden herhangi bir risk yönetimi 
sisteminin benimsenmesi ciddi eksiklikler oluşturacaktır. Bu anlamda araştırmada işletmeler için önemli bir 
yere sahip olan risk yönetimi sistemlerinin sanayi işletmelerinde çağdaş risk yönetimi standartları boyutunda 
ne ölçüde algılanmış olduğu araştırmanın ana fikrini oluşturmaktadır. 

Geliştirilen risk tutumları ile kişisel ve kurum bilgilerine yönelik yöneltilen sorulardan yararlanılarak karşılıklı 
olarak oluşturulan gruplar arasında farklılıkların bulunup bulunulmadığını tespit edebilmek amacıyla 
oluşturulmuş olan yedi hipotezde kabul edilmemiştir. Bu doğrultuda sanayi işletmelerinde risk yönetiminden 
sorumlu yetkili kişilerin risklere karşı kişisel tutumlarının; öğrenim durumlarının, işletmedeki 
pozisyonlarının, deneyimlerinin, faaliyet gösterdikleri sektörlerin, işletme yapılarının, istihdam sayılarının ve 
iç denetim birimlerinin etkinliğine göre bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Araştırma kapsamında ulaşılan veriler gerçekleştirilen literatür taraması ile karşılaştırıldığında; elde edilen 
sonuçların Tillinghast-Towers Perrin Survey, 2006; Güneş ve Teker, 2010; Kara ve Yereli, 2012; Beasley ve 
Diğerleri, 2018 tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile benzer nitelikte olduğu görülmüştür. Bu çalışmalarda 
gerçekleştirilen ölçek çalışmalarını destekler nitelikte; sanayi işletmelerinde çağdaş risk yönetimi anlayışının 
henüz belli bir olgunluk düzeyine ulaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma da algılanan risklerin 
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çoğunlukla finansal riskler olduğu ve risklere karşı geliştirilen tutumların “risk almayan” yönünde olduğu 
görülmektedir. Bu anlamda araştırma kapsamında ulaşılan veriler sanayi işletmelerinde geleneksel risk 
yönetimi anlayışının benimsendiğini doğrular nitelikte olmuştur.  

Gerçekleştirilen araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlar çerçevesinde; sanayi işletmelerinde olması gereken 
ve olan mevcut risk yönetimi sistemi aşağıda karşılaştırılmalı olarak ifade edilmiştir. Böyle bir karşılaştırma 
sanayi işletmelerinde çağdaş risk yönetimi algısının anlamlandırılmasında etkili olacaktır. 

Sanayi İşletmelerinde Etkin ve Etkili Bir Risk 
Yönetimi Sistemi Nasıldır? 
 

Sanayi İşletmelerinde Etkin ve Etkili Bir Risk 
Yönetimi Sistemi Nasıl Olmalıdır? 
 

• Riskler birer tehlike olarak algılanır ve risk almayan bir 
tutum geliştirilir. 

• Öncelikli olarak finansal riskler algılanır ve yönetilir. 
• Riskler tüm işletme çapında izlenilmesi ve yönetilmesi 

bakımından yetersizdir. 
• Geleneksel Risk Yönetimi Anlayışı mevcuttur. 
• Risk yöneticileri de risk komiteleri de mevcut değildir. 
• Risklerin yönetilmesi yönünde gerçekleştirilecek 

faaliyetler iç denetim tarafından yürütülmektedir. 
• Kurumsal risk yönetimi kültürü gelişmemiştir ve 

kurumsal risk yönetimi çerçeveleri bilinmekte ancak 
uygulanmamaktadır. 

• Yıllık planlanan iç denetim faaliyetleri arasında kurumsal 
risk yönetimi faaliyetleri önemsiz kabul edilir. 

• Kontrol odaklı bir iç denetim yapısı hakimdir. İç denetimin 
rolü kontrolcüdür ve odak noktası geçmiştir. 

• Riskler birer fırsat olarak algılanır ve risk alan bir 
tutum geliştirilir. 

• Değişim dinamikleri ile ilişkili olan küresel riskler 
algılanır ve yönetilir. 

• Riskler bütünsel olarak tüm işletme çapında izlenir. 
• Çağdaş Risk Yönetimi Anlayışı mevcuttur. 
• Risk yöneticileri ve risk komiteleri bulunur. 
• Risk yönetimi faaliyetleri üst yönetim başta olmak 

üzere tüm birimlerin katılımı ile yürütülmektedir. 
• Kurumsal risk yönetimi kültürü gelişmiştir ve 

kurumsal (çağdaş) risk yönetimi çerçeveleri 
uygulanır. 

• Yıllık planlanan iç denetim çalışmalarında kurumsal 
risk yönetimi faaliyetleri de önemli kabul edilir. 

• Risk odaklı bir iç denetim yapısı hakimdir. İç 
denetçinin rolü danışman rolündedir ve odak noktası 
gelecektir. 

Çalışma doğrultusunda elde edilen tüm veriler ile başarılı bir risk yönetimi sisteminin oluşturulmasında etkili 
olabilecek önerilerin aşağıdaki şekilde sıralanabilmesi mümkündür:  

 Değişim dinamiklerini birer kriz olarak görmek yerine, fırsatlar yarattığını anlamak risklerin daha iyi 
algılanması ve yönetilmesini destekleyecektir. 

 Risk yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanmasında ilk adım iletişimdir. Organizasyon boyunca tüm 
birimler arasında şeffaf ve açık bir iletişim kurulmalıdır. 

 Risklerin etkili bir şekilde tanımlanması ve değerlendirilmesi gereklidir. Risklerin tanımlanması kabul 
edilebilir risk seviyeleri (risk iştahı) oluşturabilmede gelişmiş bir yetenek sağlayacaktır. 

 Açık bir risk iştahı oluşturulmalıdır. Etkin bir şekilde risk iştahının sınırların belirlenmesi; ne kadar 
risk alınıp/alınamayacağının öngörüsünü yapabilme ve doğru risk kültürlerinin tasarlanabilmesine 
olanak tanıyacaktır. 

 Kurumsal stratejiler ile uyumlu hedefler belirlenmelidir. Hedeflerin belirlenmesi risk iştahının 
tanımlanabilmesi açısından oldukça önemlidir. 

 Yönetişim, risk ve uyum arasında altın dengenin kurulmuş olması fırsat temelli değer 
geliştirilebilmesi ve bu değerin korunmasını mümkün kılacaktır. 

 Risk yönetiminin organizasyonunun stratejik planlama, hedef belirleme, finansman kararları, 
performans yönetimi süreçleri gibi faaliyetlere dahil edilmesi oldukça önemlidir. 

 Risk yönetimi sistemini etkin bir şekilde uygulanabilmesi için bir risk sorumlusu (CRO) atanmalıdır. 
Bu risk sorumlusu organizasyon boyunca her birim ile açık bir iletişim kurabilmeli ve başka 
bilgilerden yararlanabilmelidir. 

 Sürekli iyileştirmeler yapılmalıdır. Çünkü risk yönetimi devam eden ve gelişen bir yetenektir ve 
sürekli iyileştirmeler yapılması değişim dinamiklerine karşı hazırlıklı kalınmasına imkan verecektir.   

 Risk odaklı iç denetim ve etkin bir iç kontrol mekanizmaları oluşturulmalıdır. Bu sistemler risk 
yönetimi sistemlerinin tamamlayıcı ve destekleyici yapılarıdır. 

 Riskleri anlayabilmek ve yönetebilmek için çağdaş risk yönetimi çerçevelerinin (COSO, ISO) işletme 
genelinde benimsenmesi ve uygulanması yol gösterici olacaktır. 
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 Etkin bir risk yönetimi sistemlerinin temelini tüm organizasyon tarafından benimsenmiş bir risk algısı
oluşturacaktır. Riskler tüm kurum genelinde özümsenmeli ve entegre bir şekilde yönetilebilmelidir.
Bu yüzden tüm kurum çapında risk farkındalığının geliştirilmesine yönelik ayrıntılı eğitimler
gerçekleştirilmelidir.

Gelecek çalışmalar için, geliştirdiğimiz risk algısını belirlemeye yönelik anket kurumsal yönetimi benimseyen 
ve uygulayan işletmeler için gözden geçirilerek genişletilebilir. Risk yönetimi çerçevesi olarak ise sadece belirli 
bir standart çerçevesi (örneğin COSO veya COBİT gibi) yoğunlaşarak anket geliştirme ve uygulama 
yapılabilmesi yönündedir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı otel işletmelerinde görev yapan işgörenlerin sosyal sermayelerinin 
psikolojik sermayeye etkisinde örgütsel sosyalleşmenin aracılık rolünü tespit etmektir. 

Yöntem – Araştırmanın amaçları doğrultusunda sosyal sermayenin ve örgütsel sosyalleşmenin 
psikolojik sermayeye etkisini belirlemek ve örgütsel sosyalleşmenin aracılık rolünü test etmek için bir 
model önerilmiştir. Önerilen bu model regresyon analizleri ve sobel testi ile test edilmiştir. Araştırmanın 
bağımsız değişkenini sosyal sermaye kavramı, aracı değişkenini örgütsel sosyalleşme kavramı, bağımlı 
değişkenini ise psikolojik sermaye kavramı oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemi seçiminde amaca göre 
örnekleme yöntemi olarak da bilinen yargısal örnekleme yöntemi tercih edilmiş ve alan araştırması 
kapsamına Nevşehir ilindeki dört ve beş yıldızlı oteller dâhil edilmiştir. 

Bulgular – Araştırma sonucunda otel çalışanlarının sosyal sermaye ve örgütsel sosyalleşmelerinin 
psikolojik sermayelerini etkilediği ayrıca sosyal sermayenin psikolojik sermayeye etkisinde örgütsel 
sosyalleşmenin kısmi aracılık rolüne sahip olduğu belirlenmiştir. 

Tartışma – Araştırmanın sonuçları daha önce yapılan kısıtlı sayıdaki çalışmalarla benzerlik 
taşımaktadır. Maddi olmayan sermaye türleri arasındaki ilişkiye örgütsel sosyalleşmenin olumlu bir 
etkisinin bulunması literatüre katkı sağlamaktadır. 
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Purpose – The aim of this study is to determine the influence of the social capital and organizational 
socializatio of the employees in the hotel business on psychological capital and also to ascertain the 
mediating role of organizational socialization effect on the psychological capital. 

Design/methodology/approach – Within the scope of this aim, a model has been proposed to determine 
the effect of social capital and organizational socialization on psychological capital and to test the 
mediating role of organizational socialization. The proposed model was tested by regression analysis 
and the sobel test. Social capital is the independent variable, organizational socialization is the mediator 
and psychological capital is the dependent variable of the research. Purposive sampling was used and 
four and five star hotels in Nevşehir were included in the field research. 

Findings – As a result of the research, it has been determined that the hotel employees' social capital 
and organizational socialization influence their psychological capital and also organizational 
socialization has a partial mediating role in the effect of social capital on the psychological capital. 

Discussion – The results of the study are similar to the limited number of studies conducted before. The 
content of a beneficial effect of socialization on the immaterial type of relationship contributes to the 
literature. 
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1. Giriş 

Turizm, kendine özgü dinamikleri olan bir hizmet sektörüdür. Emeğin yoğun olması,  bu sektördeki 
işletmeleri diğer sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerden farklı olmaya yönlendirmektedir. Konuk ile 
sürekli yüz yüze iletişim halinde olan turizm çalışanlarının en küçük hataları işletmelere büyük zararlar 
verebilir. Bu nedenle, yoğun bir rekabet piyasası içinde yer alan turizm işletmelerinin rakiplerinin gerisinde 
kalmadan faaliyetlerini sürdürmeleri sahip oldukları insan sermayesini yönetebilmelerine bağlıdır. Özellikle 
emeğin yoğun olduğu turizm işletmelerinde en önemli kaynak insan kaynağıdır. Çünkü işletmelerin rekabet 
gücünü arttıran ve lider konumuna getiren çalışanlarının kalitesidir. Bu sebeple turizm işletmeleri kaliteli 
personel alma, eğitme ve çalıştırma süreçlerini etkin kullanmalıdır. 

Sermaye kavramı ilk olarak fiziki sermaye anlamında kullanılmıştır. Zamanla sermayenin yalnızca fiziki 
olamayacağı, işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli olan beşeri, sosyal, kültürel ve psikolojik 
birçok unsurun da sermaye kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Gerekli literatür 
incelemesi sonucunda maddi olamayan sermaye ilişkisini inceleyen çalışmaların (Larson, 2004; Larson ve 
Luthans, 2006)  yapıldığı görülmektedir. Ancak gerek yerli gerekse yabancı literatürde otel işletmeleri 
kapsamında maddi olamayan sermaye ilişkisini konu alan herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. İnsana 
dayalı bir sektör olan konaklama endüstrisinde çalışanların sosyal ve psikolojik durumlarını konu alan 
çalışmaların yapılmamış olması bu çalışmanın yapılmasını gerekli kılmıştır. Çalışanların öz yeterlilik, 
dayanıklılık, umut ve iyimserlik düzeylerinin oluşturduğu psikolojik sermaye ile yapısal, ilişkisel ve bilişsel 
durumlarının oluşturduğu sosyal sermaye seviyelerinin bilinmesi ve söz konusu bu sermayelerin çalışan 
davranışlarındaki etkisinin belirlenmesi işletmelerin insan kaynaklarını yönlendirmelerine olumlu katkı 
sağlayacaktır. Buna ek olarak olumlu bir öğrenme ve uyum süreci olan örgütsel sosyalleşme sürecinin 
psikolojik ve sosyal sermaye düzeyi üzerinde olumlu bir etki bırakacağı düşünülmektedir.  Çünkü olumlu bir 
öğrenme ve uyum süreci yaşayan işgörenlerin güçlü bir psikolojik yapıya sahip olmaları beklenmektedir. 
Dâhil olduğu işletmeye uyum sağlayan işgören, zamanla işletmeyle özdeşleşip onun bir parçası halini 
alacaktır. Aksi takdirde, işgörenin davranışları yadırganacak ve işgören iş ortamında dışlayacaktır (Saks ve 
Gruman, 2011). 

Bu çalışmanın temel amacı, otel işletmelerinde sosyal sermayenin, psikolojik sermaye üzerindeki etkisini 
incelemektir. Ayrıca sosyal sermayenin psikolojik sermaye üzerine etkisinde örgütsel sosyalleşmenin aracılık 
rolünün olup olmadığı ele alınarak, değişkenler arasındaki ilişkileri bulmak suretiyle literatüre katkıda 
bulunmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, sosyal sermaye, psikolojik sermaye ve örgütsel sosyalleşme arasındaki 
ilişkiye yönelik bir model geliştirilmiştir. Çalışmada Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren dört ve beş 
yıldızlı otel işletmelerinde görev yapmakta olan işgörenlerin sosyal sermayelerinin psikolojik sermaye üzerine 
etkisinde örgütsel sosyalleşmenin aracıl rolü belirlenmeye amaçlanmıştır. 

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin ve araştırma sonuçlarının yurt içinde yapılacak olan bu alandaki 
araştırmalara öncülük edebilecek olması ve ayrıca yurt dışındaki çalışmalara da gerek ülkeler arası sonuçların 
karşılaştırılması gerekse uygulanan farklı sektörlerdeki verilerin kıyaslanması aşamasında literatüre katkı 
sağlayabilecek olması bu çalışmanın önemini göstermektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Klasik iktisat teorisinin kurucuları olarak kabul edilen Adam Smith ve David Ricardo ile başlayan ve daha 
sonra neoklasik iktisat teorisiyle desteklenen iktisat düşüncesine göre sermaye, üretim amacıyla kullanılan 
fiziki/maddi unsurları ifade etmektedir. Dört temel üretim faktöründen biri olan sermaye “ekonomik güç” 
anlamında kullanılan bir terimdir. Sermaye, klasik iktisat teorisindeki anlamından zamanla Veblen’in “maddi 
olmayan sermaye” olarak tanımladığı yeni bir anlama geçiş yapmıştır. Bu yeni anlam ile ortak kurallar, güven, 
işbirliği gibi gözle görülmeyen, soyut ve kolay ölçülemeyen bireysel ve toplumsal unsurların üretim 
üzerindeki etkisinin anlaşılması ile söz konusu unsurların da sermaye kavramının içinde yer almasına neden 
olmuştur (Schultz, 1961; Bourdieu, 1986). Sermaye kavramını konu alan araştırmaların artması kavramın 
birbirinden farklı alt türlerinin oluşmasına ve bu türlerin arasındaki farklılıkların ortaya konulmasına neden 
olmuştur. Sermayenin ekonomik ve toplumsal faydasının anlaşılması ayrıca katma değerin giderek artması 
sermaye kavramının tanımını her geçen gün genişletmiştir (Lin, 2008). Zaman içinde sosyal bilimler alanında 
merak uyandıran sermaye kavramı “sosyal süreçlerin her aşamasında her bir girişime katkı sağlayıp artı değer 
katan maddi ve manevi tüm imkânlar” olarak tanımlanmıştır (Ekinci, 2010; Svendsen ve Sorensen, 2007). 



E. Örgün – N. Şahin Perçin 13/1 (2021) 605-621 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 607 

2.1.Sosyal Sermaye 

Sosyal sermeyi konu alan çalışmalar incelendiğinde genel olarak; güven, karşılıklılık, sosyal ağlar, normlar ve 
ortak faaliyeti temel alan tanımlamaların yapıldığı göze çarpmaktadır (Redondo, 2002; Tüylüoğlu, 2006). 
Fransız düşünür Pierre Bourdieu sosyal sermaye kavramını sosyolojik acıdan incelemiştir. Bourdieu’ya göre 
sosyal sermaye, “Kimi tanıyorsun?” sorusuna verilen cevaptır. Dahası kurumsallaşmış karşılıklı tanıma ve 
tanınma ölçüsünde ağlara sahip olma ile elde edilebilecek kaynaklarla ilişkilidir (Bourdieu, 1986: 251). 
Amerikalı sosyolog Samuel Coleman’ın (1988) sosyal sermaye teorisi ise karşılıklı güven duygusunu temel 
alan ilişkilere dayanmaktadır. Coleman, güvenin yanında sosyal ağ bağlarına da dikkat çektiği görülmektedir. 
Samuel Coleman bir başka çalışmasında sosyal sermayeyi beşeri sermayenin tamamlayıcısı olarak 
görmektedir. Eserinde insanların beşeri sermayeleri ile kendilerine yeni yollar keşfettiğini, sosyal sermayenin 
ise bu yolları genişletmek için kullandıkları ilişkilerden oluştuğunu belirtmiştir (Coleman, 1990). Putnam 
(1993) çalışmasında, sosyal sermaye ile örgütsel performans arasında doğru orantılı bir ilişkinin bulunduğunu 
savunmuştur. Sosyal sermaye seviyesi yüksek olan toplumların hem mikro düzeyde işletme bazında hem de 
makro düzeyde yönetim bazında performanslarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Devamoğlu, 
2008; Harris ve De Renzi, 2010: 13).  

2.2.Psikolojik Sermaye 

Geçmiş dönemlerde bireylerin tükenmişliği, tatminsizliği gibi olumsuz özellikleri ile ilgilenen psikoloji bilimi 
günümüzde pozitif psikoloji akımı doğrultusunda yaşamın bireylere sağladığı olanaklar ve mutlu bir yaşama 
erişebilme üzerinde durmayı hedeflemiştir (Caprara ve Cervore, 2003). Psikolojide yaşanan bu değişimle 
beraber işletmeler arası rekabette de insan faktörünün önemini ortaya koyan beşeri, sosyal ve psikolojik 
sermaye gibi kavramlar değer kazanmaya başlamış ve bireylerin zayıflıkları veya aksaklıklarından ziyade 
güçlü yanlarını ortaya çıkarmayı amaçlayan yaklaşımlar gelişmeye başlamıştır. Pozitif psikolojiye göre 
insanlar neyin yanlış olduğuna değil, neyin doğru olduğuna ve bu doğrunun nasıl geliştirilmesi gerektiğine 
odaklanmalıdırlar (Luthans ve Yousesef, 2004). Kısacası psikolojik sermaye kişilerin olumlu yönlerini 
inceleyip geliştirmeyi amaçlamaktadır. Onların daha mutlu, daha başarılı ve psikolojik açıdan daha iyi bir 
seviyeye gelebilmeleri için neler yapılması gerektiğine odaklanmaktadır. Seligman ve Csikzentmihalyi (2000) 
pozitif psikolojiyi; kişinin yaşam kalitesini arttıran, hayatın anlamsızlığı ve monotonluğu gibi olguları yok 
eden, pozitif kişisel deneyimler, pozitif kişisel özellikler gibi pozitif olguların tümü olarak tanımlamaktadır. 
İşletmeler açısından değerlendirilecek olursa çalışanların pozitif psikolojik gelişimi olarak ifade edilen 
psikolojik sermaye, iş ile ilgili başarılması zor görevleri başarıyla sonuçlandırmak için ihtiyaç duyulan güvene 
sahip olmayı, gelecekteki görevlerin üstesinden geleceğine dair pozitif inancı taşımayı, hedeflerini 
gerçekleştirebilmek için azimli olmayı ve zorluklar karşısında yılmamayı içine alan bir kavramdır (Luthans 
vd., 2007). 

2.3.Örgütsel Sosyalleşme 

Sosyoloji biliminden uyarlanarak oluşturulan örgütsel sosyalleşme kavramı örgüt içindeki öğrenmeler ve 
örgüte uyum sağlama süreci olarak tanımlanabilir (Çalık, 2006: 3). Feldman (1981) örgütsel sosyalleşmeyi, 
örgüte üye olmayan herhangi bir kişinin örgüte katılarak örgütün bir parçası olma süreci olarak 
tanımlamaktadır. Taormina (1997) ise örgütsel sosyalleşmeyi işgörenlerin iş ile alakalı kabiliyetlerini 
koruyarak, çalışma arkadaşlarıyla karşılıklı yardımlaşma temelli etkileşimler kurma ve örgüt kültürüne ait 
yöntemleri kabul etme süreci olarak belirtmektedir.  Her işletme ve örgüt için oldukça önemli olan bu süreç 
etkili bir şekilde yönetilirse çalışanların örgütü benimsemeleri hızlanacak dolayısı ile performans ve 
verimlilikleri artacaktır (Yüksel, 2004: 201). Aksi halde işletmelerde işgören devir hızı artacak, performans 
düşecek, olumsuz iş davranışları ve iş stresi ile memnuniyetsizlik gibi olumsuz birçok durum oluşmaya 
başlayacaktır (Feldman,1981; Van Maanen ve Schein, 1979).  

İşgörenler her görev aldıkları örgütte o örgüte ait öğrenmeler gerçekleştirir. Daha sonra söz konusu örgütten 
ayrılıp yeni bir örgüte geçtiklerinde daha önceki iş tecrübeleriyle edindiği tavır, tutum, davranış ve 
beklentileriyle birlikte yeni örgüte katılmaktadır. Ancak yeni örgüte de yeni öğrenmeler gerçekleştirerek 
örgütteki işleyişi, örgüt içinde nasıl hareket etmesi gerektiğini, işiyle ilgili kural, prosedür, beceri ve amaçları 
da öğrenmek zorunda kalmaktadır. Söz konusu bu öğrenme, örgütsel sosyalleşme süreciyle 
gerçekleşmektedir (Fisher, 1986; Van Maanen ve Schein, 1979). Hellriegel, Slocum ve Woodman (1998: 566) 
örgütsel sosyalleşmenin bir süreç olduğunu ve bu süreçte başarılı ya da başarısız olmanın birbirinden farklı 
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sonuçlar doğuracağını belirtmektedir. Başarılı örgütsel sosyalleşme; iş tatmini, rol açıklığı, yüksek iş 
motivasyonu, işine yüksek ilgi, örgütsel bağlılık, işte ayrılmama isteği, yüksek performans ve içselleştirilmiş 
değer sonuçlarına başarısız sosyalleşme süreci sonucunda ise iş tatminsizliği, rol belirsizliği, düşük iş 
motivasyonu, işe düşük ilgi, zayıf örgütsel bağlılık, işten ayrılama niyeti, düşük performans ve değerleri 
reddetme sonuçlarına ulaşır. 

2.4.Değişkenler Arası İlişkiler, Hipotezler ve Araştırmanın Modeli 

Günümüz dünyasında işletmelerin başarı sağlayabilmeleri için yalnızca fiziki sermayeye yatırım yapmaları 
yeterli olmamaktadır. Fiziki sermaye ile birlikte diğer maddi olmayan sermaye türlerin de incelenmesi ve bu 
sermaye türlerine de yatırım yapılması olumlu olacaktır (Bourdieu 1986; Yarcı, 2011; Paek vd., 2015). Diğer bir 
deyişle örgütsel başarının yakalanmasında fiziksel sermaye ile birlikte fiziki olmayan sermayelerin de etkili 
olduğu her yapılan çalışma ile daha fazla ortaya çıkmaktadır (Paek vd., 2015). Maddi olmayan sermayenin 
etkisini konu alan bu çalışmalar sonucunda örgütler sahip oldukları maddi olmayan sermayelerini 
geliştirmenin yollarını aramaya başlamışlardır. Çünkü örgüt yöneticileri maddi olmayan sermayenin önemini 
anladıkça bu alana yatırım yapmaya başlamışlardır. Böylelikle faaliyet gösterdikleri alanda rekabet üstünlüğü 
elde edebilmişlerdir (Bourdieu, 1986; Yarcı, 2011). Bu nedenle örgütler maddi sermayeye gösterilen önem 
kadar maddi olmayan sermayeye de önem göstermeye dikkat etmelidirler (Luthans ve Youssef, 2004). 

Sosyal sermaye kavramının yaratıcılarından biri olan Bourdieu (2010) sosyal sermayenin derinlemesine 
incelenmesi ve diğer sermaye türleriyle ilişkisinin ortaya çıkarılması gerekliliğini belirtmektedir. Çünkü 
sosyal sermayeyi işletme bazında inceleyen çalışmalar sosyal sermayenin işgörenlerin tutum, davranış ve 
algıları üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir (Granovetter, 1985; Burt, 1997; Ho vd, 2006). 
Bunun yanında işletmelerde sosyal sermayenin sürdürülmesi ve geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koyan 
çalışmalar da bulunmaktadır (Kramer, 2006; Davenport ve Daellenbach, 2011).  

Sosyal sermaye ve psikolojik sermaye arasındaki ilişkiyi konu edinen çalışmalar incelendiğinde; Boulton vd. 
(2000), Low (2000) ve Lev (2001) sosyal sermaye ve psikolojik sermaye benzeri maddi olmayan varlıkları, 
işletmelere birincil rekabet avantajı sağlayan birer kaynak olarak görmektedir. İşletmelerin yüksek 
performans ile çalışmaları söz konusu sermaye türleri gibi pozitif unsurlara yatırım yapmalarına bağlıdır. 
Luthans ve Youssef (2004)’e göre işletmeler, psikolojik sermayeye yapacakları yatırım ile işgörenlerin 
yeteneklerini, güçlerini ve psikolojik kapasitelerini arttırabilir ve aynı zamanda yüksek verimlilik, 
sürdürülebilir çıktılar ile rekabet üstünlüğü sağlayabilir. 

İlgili literatür incelendiğinde sosyal sermaye ve psikolojik sermaye ilişkisini inceleyen çok az sayıda 
araştırmanın olduğu görülmektedir. Luthans ve Youssef (2004) söz konusu maddi olmayan bu iki sermaye 
türünü konu edinen çalışmaların sayısının artması gerektiğini belirtmektedir. 

Sosyal sermaye ve psikolojik sermayenin işgören davranışlarını açıklamak için önemli iki sermaye türü 
olduğunu vurgulayan Larson (2004) örgütlerdeki sosyal sermaye ile psikolojik sermaye arasındaki ilişkiyi 
incelemiş ve çalışmasında iki sermaye türü arasında orta güçlü bir ilişki olduğunu saptamıştır. Daha sonra 
Larson ve Luthans (2006: 86) tarafından ABD’de orta düzeyde teknoloji üreten bir işletmenin 74 üretim çalışanı 
üzerinde yapılan araştırmada, sosyal sermaye ile psikolojik sermaye arasındaki ilişki incelenmiş ve sosyal 
sermaye ile psikolojik sermaye arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. Tamer, Dereli ve Sağlam 
(2014) ise sosyal sermaye ile psikolojik sermaye ilişkisini konu edinen çalışmaların hem literatüre hem de 
sektöre katkı yapacağını belirtmiştir. Bu sebeple, çalışmada söz konusu iki maddi olmayan sermaye türü 
arasındaki ilişkinin Nevşehir’de faaliyet gösteren otel işletmelerinde de bulunup bulunmadığı, otel 
çalışanlarının sosyal sermayelerinin psikolojik sermayelerine etki edip etmediği sorusuna yanıt aranmak 
istenmiştir. Bu gerekçeyle araştırmanın birinci hipotezi oluşturulmuştur.  

H1:Sosyal sermayenin psikolojik sermaye üzerinde pozitif yönlü etkisi vardır. 

İlgili literatür tarandığında sosyal sermaye ve örgütsel sosyalleşme ilişkisini inceleyen yalnızca birkaç adet 
çalışmaya rastlanılmıştır. Söz konusu çalışmalardan birinde Korte ve Lin (2013) sosyal sermayenin örgütsel 
sosyalleşme sürecine etkisini nitel bir çalışmayla incelemiştir. Çalışmasında işgörenlerin sosyal sermayelerinin 
örgütsel sosyalleşmelerine etki ettiğini, işletmedeki sosyal bağların işgörenlerin işe uyum sürecine katkı 
sağladığını saptamışlardır. Fang, Duffy ve Shaw (2011) ise çalışmalarında örgütsel sosyalleşmenin işletmeye 
katılan işgörenlerin sosyal sermayeye erişimini kolaylaştıracağını bu sayede işgörenlerin daha az çaba 
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harcayarak kariyer başarıları elde edebileceğini savunmaktadır. Çalışmaya göre sosyal sermaye örgütsel 
sosyalleşme sürecinin etkin faktörlerinden biri olup işgörenin işletmeye uyumunu sağlamaktadır. Söz konusu 
çalışmalarda savunulan görüşlerin, otel çalışanlarını da kapsayıp kapsamadığı, otel işletmelerinde çalışan 
işgörenlerin sosyal sermayelerinin örgütsel sosyalleşmelerine etki edip etmediği incelenmek istenmiş ve bu 
noktadan hareketle araştırmanın ikinci hipotezi oluşturulmuştur.  

H2:Sosyal sermayenin örgütsel sosyalleşme üzerinde pozitif yönlü etkisi vardır. 

Yapılan literatür taraması sonucunda örgütsel sosyalleşme ve psikolojik sermaye arasındaki ilişkiyi inceleyen 
çok az sayıda çalışmaya rastlanılmıştır. Bu çalışmalar ve söz konusu aralarındaki ilişkiye dair görüşleri 
şöyledir; Saks ve Gruman (2011) örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sermayeyi etkilediğini ve aralarında bir 
ilişki olabileceğini savunmaktadır. Çalışmaya göre işletmeye yeni katılan işgörenlerin psikolojik sermayeleri, 
örgütsel sosyalleşme süreciyle daha hızlı bir şekilde geliştirilebilir. Ayrıca bu ilişki sonucunda iş doyumu, 
örgütsel bağlılık ve iş performansı artmakta iken işgören devir hızı düşüşü gibi sonuçlar elde edilebilir. 
Örgütsel sosyalleşmenin ile psikolojik sermaye ilişkisini inceleyen bir diğer çalışmayı Jian ve Hanling 2009 
yılında yapmışlardır. Araştırmacılar, çalışmalarında örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sermaye üzerine 
pozitif yönlü bir etkisi olduğunu tespit etmiştir. Jian ve Hanling (2009) ise, çalışmalarında örgütsel 
sosyalleşmeyi psikolojik sermayenin temel koşulu olarak tanımlamaktadırlar. Söz konusu çalışmalarda 
savunulan, örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sermaye üzerindeki etkisinin, otel çalışanlarını da kapsayıp 
kapsamadığı incelenmek istenmiş ve bu gerekçeyle araştırmanın üçüncü hipotezi geliştirilmiştir. 

H3:Örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sermaye üzerinde pozitif yönlü etkisi vardır. 

Yerli ve yabancı literatür incelendiğinde, genel anlamda bu çalışmanın ana değişkenlerinden sosyal 
sermayenin psikolojik sermayeye ve örgütsel sosyalleşmeye, örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sermayeye 
üzerine etkisini ölçen çalışmaların çok az sayıda olduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu bu çalışmaların bir 
kısmında da nitel yöntemler kullanılmıştır. Sosyal sermaye, örgütsel sosyalleşme ve psikolojik sermaye 
arasındaki ilişkiyi, üç değişkeni aynı anda konu edinen hiçbir çalışmaya rastlanılmamıştır. Üç değişken 
arasındaki ilişkiyi ampirik açıdan inceleyen hiçbir çalışmanın bulunmaması nedeniyle daha önceki yapılan 
çalışmalara dayanarak ve bu çalışmanın amaçları doğrultusunda araştırmanın dördüncü hipotezi 
geliştirilmiştir.  

H4:Sosyal sermayenin psikolojik sermaye üzerindeki etkisinde örgütsel sosyalleşmenin aracı rolü vardır. 

Geliştirilen hipotezler Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen aracı değişken koşulları kapsamında analiz 
edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki model çizilmiş ve hipotezler geliştirilmiştir. 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

Sosyal sermaye, psikolojik sermaye ve örgütsel sosyalleşme arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçlayan bu 
çalışma için yukarıda sıralanmakta olan dört adet hipotez geliştirilmiştir. Bu noktadan hareketle farklı 
çalışmalarda birbirleri üzerine etkisi olduğu belirtilen değişkenlerin aynı anda değerlendirilmesi ve sosyal 
sermayenin psikolojik sermaye üzerine etkisinde örgütsel sosyalleşmenin aracılık rolünün saptanması 
amaçlanmıştır. 
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3. Yöntem 

Araştırmanın bu bölümünde çalışmanın yapıldığı evren ve örneklem ile ilgili açıklamalar yapılmış daha sonra 
çalışmada kullanılan veri toplama araçlarına ve öntest uygulama sonuçlarına yer verilmiştir. 

3.1.Evren ve Örneklem  

Bu çalışmanın evrenini Küçük Kapadokya olarak bilinen Nevşehir ilinin merkez ve ilçelerinde faaliyet 
gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin işgörenleri oluşturmaktadır. Nevşehir’de faaliyet gösteren otel 
çalışanlarının araştırma evreni olarak seçilmesinin nedeni bölgenin turizm açısından oldukça büyük bir 
öneme sahip olmasıdır. Nevşehir İl ve Kültür Turizm Müdürlüğü’nün 2016 yılı verilerine göre Nevşehir’de 6 
adet beş yıldızlı, 17 adet 4 yıldızlı otel işletmesi bulunmaktadır. Araştırmanın zaman ve maliyet kısıtları, 
araştırma evreni üzerinde tamsayım yapmak mümkün olmadığı için örneklemeye gidilmiştir. Araştırmada 
örnekleme yöntemi olarak tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan yargısal örnekleme yöntemi 
tercih edilmiştir (Burns ve Bush, 2014). Yargısal örnekleme; araştırmacının araştırma problemlerine cevap 
bulabileceğini düşündüğü, ilgisine, alakasına, uzmanlığına ve belirlediği örneklemin ana kütleyle 
benzerliğine inandığı ana kütlenin bir parçası olan daha küçük bir parçadan örnek seçmesi durumudur (Burns 
ve Bush, 2014; Altunışık vd., 2012). Bu yöntem kullanılan araştırmalarda seçilen örneğin araştırmanın amacına 
uygun olduğu ve araştırmacının ulaşmak istediği bilgiyi sağladığı varsayılır (Churchil 1996). 

2016 yılının Eylül-Kasım ayları arasında Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden sağlanan veriler göz 
önünde bulundurularak toplam yirmi üç adet dört ve beş yıldızlı otel tespit edilmiştir. Tespit edilen bu 
otellerde çalışan işgörenler araştırma kapsamında incelenmiştir. Ancak otel işletmelerinde çalışan işgören 
sayısının turizm sezonu içinde artıp, sezon dışında düşmesi nedeniyle net bir çalışan sayısına ulaşılamamıştır. 
Bu nedenle Özdamar‘ın (2001) sınırsız evrenler (N>10.000) ve nicel araştırmalar için önerilen örnekleme hacmi 
hesaplama formülü kullanılarak örneklem büyüklüğünün en az 384 olması hedeflenilmiştir. 

Anket formları 05.09.2016-05.12.2016 tarihleri arasında otel yöneticilerinden alınan izinle bu otellerde görev 
yapmakta olan otel çalışanlarına uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Toplamda bölgede yer alan dört ve beş 
yıldızlı otel işletmelerine 550 adet anket formu bırakılmış ve bir süre sonra geri toplanmıştır. Soru formuna 
tam olarak cevap verilmemesi ve birden fazla seçeneğin işaretlenmesi gibi nedenlerle geçerliliği olmayan soru 
formları ayıklandıktan sonra 420 adet anket araştırmada kullanılmıştır. 

Araştırmanın veri toplama süreci iki aşamalı saha çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın birinci 
aşamasında, oluşturulan anket formundaki ölçek maddelerinin katılımcılar tarafından anlaşılıp 
anlaşılmadığını, hatalı ifade olup olmadığı gibi sorunların tespiti için 05 Eylül-15 Eylül 2016 tarihleri arasında 
100 kişiye ulaşılmıştır. Yapılan ön değerlendirme sonucunda anketin uygulanmasına engel herhangi bir sorun 
tespit edilmediğinden anket uygulamasının ikinci aşamasına geçilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında ise 
araştırma modelini test etmek için 20 Eylül-05 Aralık 2016 tarihleri arasında 320 çalışana ulaşılmıştır. 
Toplamda 420 anket araştırmada kullanılmıştır. 

3.2.Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

Otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin sosyal sermayelerinin psikolojik sermayelerine etkisinde örgütsel 
sosyalleşmenin aracılık rolünü tespit etmek amacıyla kullanılan ölçekler anket formu aracılığıyla işgörenlere 
uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek maddeleri dil uzmanlarına ve turizm akademisyenlerine 
İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çevirtilerek ifadelerde meydana gelebilecek anlam 
kaymalarının önlenmesine çalışılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan anket formu sosyal 
sermaye, psikolojik sermaye, örgütsel sosyalleşme ve tanımlayıcı özellikleri ölçen sorulardan meydana 
gelmektedir. 

Anketin ilk bölümünde işgörenlerin sosyal sermayelerini ölçmek amacıyla Chow ve Chan (2008) tarafından 
geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçek yapısal, ilişkisel ve bilişsel sosyal sermaye boyutlarını ölçmek üzere 
oluşturulan 9 maddeden oluşmaktadır. Otel çalışanlarının örgütsel sosyalleşme düzeylerini saptamak için, 
Taormina (2004) tarafından geliştirilen, toplam 20 ifadeden oluşan “örgütsel sosyalleşme envanteri” 
ölçeğinden faydalanılmıştır. Anket formunun üçüncü bölümünde işgörenlerin psikolojik sermaye düzeylerini 
tespit etmek amacıyla Luthans ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan psikolojik sermaye ölçeği 
kullanılmıştır (Luthans, Youssef ve Avolio, 2007). Ölçek psikolojik sermaye kavramını toplam 24 ifade ile 
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ölçmektedir. İfadeleri ölçmede “1= Kesinlikle katılmıyorum”,“2= Katılmıyorum”,“3= Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum”,“4= Katılıyorum”,“5= Kesinlikle katılıyorum” 5'li cevap kategorisinden oluşan Likert Tipi 
Ölçek kullanılmıştır.  

Ölçekleri Türkçeleştirme çalışması yapıldıktan sonra ön test uygulaması ile sorunlu ifade olup olmadığı 
araştırılmıştır. Yapılan ön test sonucunda sosyal sermaye ölçeğinin güvenirlik (Cronbach Alfa) kat sayısının 
0,72, örgütsel sosyalleşme ölçeğinin güvenirlik kat sayısının (Cronbach Alfa) 0,88 ve psikolojik sermaye 
ölçeğine ait güvenirlik katsayısının (Cronbach Alfa) 0,82 olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara 
göre sosyal sermaye ölçeği “güvenilir” örgütsel sosyalleşme ve psikolojik sermaye ölçekleri ise “oldukça 
güvenilir” düzeyde olduğu görülmüştür. Yapılan ön test sonuçlarında istatistiki açıdan bir sorunla 
karşılaşılmaması sonucunda nihai uygulaya geçilmiştir. Nihai uygulama sonucunda yapılan güvenilirlik 
analizi sonucunda ise Cronbach Alfa katsayıları sosyal sermaye ölçeğinin 0,78, örgütsel sosyalleşme ölçeğinin 
0,86 ve psikolojik sermaye ölçeğinin 0,89 olarak saptanmıştır.  Kullanılan ölçeğin genel güvenirliği ve iç 
tutarlığını ifade eden Cronbach’s Alpha katsayısı, maddelerin varyansları toplamının genel varyansa 
oranlanmasıyla elde edilen değişim ortalamasıdır. Bu katsayı 0 ile 1 arasında olmaktadır. 0,60-0,80 arasındaysa 
ölçeğin güvenilir olduğu, 0,80-1,00 arasındaysa oldukça güvenilir olduğu ifade etmektedir (Karagöz, 2016) 

Uygulanan analizler sonucunda ankette yer alan ifadelerin standart sapma değerlerinin 1’e yakın olduğu, 
çarpıklık ve basıklık değerlerinin ise -3 ve +3 değerleri arasında olduğu, p-p grafikleri incelendiğinde de 
verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Normal olarak dağılım gösteren bir verinin standart sapma 
derecesi 1’e yakın bir değer alırken, çarpıklık ve basıklık değerleri -3 ve +3 aralığında olması gerekmektedir 
(Tabachnick ve Fidell, 2012). Elde edilen sonuçlara göre verilerin analizinde parametrik testlerin kullanılması 
uygun görülmüştür. 

3.3.Ölçeklere İlişkin Faktör Analizi 

Tablo:1 Sosyal Sermaye Ölçeğine Ait Faktör Yükleri, Madde Toplam Korelasyonları ve Varyans Değerleri 

 
Maddeler 

Faktör 
Yükleri 

Madde Toplam 
Korelasyonları 

1 Çalışma arkadaşlarımla aram genelde iyidir. 0,579 0,567 
2 Çalışma arkadaşlarımla genelde çok yakınımdır.  0,561 0,569 
3 Çalışma arkadaşlarımla her zaman uzun fikir alışverişleri yaparız. 0,634 0,635 
4 Sıkıntıya düştüğüm zaman çalışma arkadaşlarım bana yardım 

ederek her zaman beni sıkıntıdan kurtarır. 
0,626 0,628 

5 İhtiyaç duyduğum zaman çalışma arkadaşlarımın bana yardım 
edeceklerine inanıyorum. 

0,609 0,605 

6 Çalışma arkadaşlarımın işimi her zaman kolaylaştırdıklarına 
inanırım. 

0,631 0,623 

7 Çalışma arkadaşlarım ile çalıştığım otel işletmesinde her zaman 
neyin önemli olduğu konusunda hemfikiriz. 

0,610 0,615 

8 Çalışma arkadaşlarım ile çalıştığım otel işletmesinde her zaman 
aynı amaç ve vizyonu paylaşırız. 

0,584 0,591 

9 Çalışma arkadaşlarım ile çalıştığım otel işletmesinin ortak 
amaçlarına ulaşılması konusunda istekliyiz. 

0,588 0,589 

Açıklanan Varyans Oranları: Faktör 1: 36,376 Faktör 2: 12,761 Faktör 3: 11,589 
Toplam Açıklanan Varyans Oranları: Faktör 1: 36,376 Faktör 2: 49,127 Faktör 3 60,716 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin): ,808, Barlett’s:415,854, Sig: ,000 

Tablo 1 incelendiğinde sosyal sermaye ölçeğinin üç faktörlü yapısı toplam varyansın % 60,716’sını 
açıklamaktadır. Toplam varyansın açıklanmasında birinci faktör %36,376’lık, ikinci faktör %49,127’lik, üçüncü 
faktör ise %60,716’lık paya sahiptir. Varyansların oranları ise birinci faktör için %36,376, ikinci faktör için 
%12,761ve üçüncü faktör için ise %11,589 olarak tespit edilmiştir. Yapılan analizlerde ölçeğin faktör yükleri 
0,579 ile 0,634 arasında değişmektedir. 
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Tablo 2. Örgütsel Sosyalleşme Ölçeğine Ait Faktör Yükleri, Madde Toplam Korelasyonları ve Varyans 
Değerleri 

  
Maddeler 

 
Faktör Yükleri 

 
Madde Toplam 
Korelasyonları 

1 Bu otel işletmesi bana mükemmel bir iş eğitimi 
sağlamaktadır. 

0,681 0,563 

2 Bu otel işletmesinde işlerin nasıl çevrileceğini çok iyi bilirim. 0,650 0,456 
3 Çalışma arkadaşlarım işimde çeşitli yollarla bana yardımcı 

olurlar. 
0,682 0,386 

4 Bu otel işletmesinde iyi bir kariyer yapmak için pek çok fırsat 
vardır. 

0,661 0,651 

5 Bu otel işletmesinde aldığım eğitim işimi çok iyi yapmamı 
sağlamaktadır. 

0,648 0,541 

6 Bu otel işletmesindeki görevlerimi tamamıyla bilmekteyim. 0,784 0,435 
7 İş arkadaşlarım genelde işle ilgili konularda bana yardımcı 

olurlar. 
0,778 0,399 

8 Bu otel işletmesinin sunduğu ödüllerden memnunum. 0,704 0,671 
9 Bu otel işletmesi çalışanlarının mesleki becerilerini 

geliştirmek için kapsamlı bir eğitim vermektedir. 
0,699 0,638 

10 Bu otel işletmesinin hedefleri açıkça belirtilmiştir. 0,488 0,549 
11 İş arkadaşlarımın çoğu, beni bu şirketin bir üyesi olarak 

kabul eder. 
0,519 0,558 

12 Bu otel işletmesinde hemen hemen her çalışan eşit terfi 
fırsatına sahiptir. 

0,533 0,621 

13 Yöneticilerden gelen talimatlar, işimi daha iyi yapmamı 
sağlamaktadır. 

0,561 0,605 

14 Bu otel işletmesinin işleyişiyle ilgili yeterli bilgiye sahibim. 0,753 0,474 
15 İş arkadaşlarım bu otel işletmesine uyum sağlamamda bana 

yardımcı olmaktadır. 
0,770 0,499 

16 Bu otel işletmesindeki terfi şansımı kolaylıkla 
öngörebiliyorum. 

0,581 0,581 

17 Bu otel işletmesi, çalışanlarına çok etkili bir iş eğitimi 
vermektedir. 

0,420 0,540 

18 Bu otel işletmesinin hedefleri hemen hemen her çalışanı 
tarafından bilinmektedir. 

0,534 0,578 

19 Bu otel işletmesindeki diğer çalışanlarla ilişkilerim çok iyidir. 0,483 0,493 
20 Bu otel işletmesinin beni uzun yıllar boyunca istihdam 

edeceğini düşünmekteyim. 
0,639 0,458 

Açıklanan Varyans Oranları: Faktör 1: 28,868 Faktör 2: 9,931 Faktör3:7,565 Faktör 4:6,361 
Toplam Açıklanan Varyans Oranları: Faktör 1: 28,868 Faktör 2:38,779 Faktör3:46,344 Faktör 4:58,880 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin): ,839, Barlett’s:1442,061, Sig: ,000 

Tablo 2 incelendiğinde örgütsel sosyalleşme ölçeği dört faktör altında toplanmıştır. Dört faktörlü yapı toplam 
varyansın % 58,880’ini açıklamaktadır. Toplam varyansın açıklanmasında birinci faktör  %28,868’lik, ikinci 
faktör %38,779’luk, üçüncü faktör 46,344’lük dördüncü faktör ise %58.880’lik paya sahiptir. Varyansların 
oranları ise birinci faktör için %28,868, ikinci faktör için %9,931, üçüncü faktör için %7.565 ve dördüncü faktör 
için ise 6,361 olarak tespit edilmiştir. Madde toplam korelasyonlarının eksi değerler almaması ve 0,25 
değerinden büyük olması gerekmektedir (Alpar, 2016). 
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Tablo 3. Psikolojik Sermaye Ölçeğine Ait Faktör Yükleri, Madde Toplam Korelasyonları ve Varyans 
Değerleri 

 
Maddeler 

Faktör 
Yükleri 

Madde Toplam 
Korelasyonları 

1 Uzun süredir devam eden bir soruna çözüm bulma konusunda 
kendime güvenirim. 

0,749 0,548 

2 Yöneticilerle yaptığım toplantılarda işimle ilgili konularda 
kendime güvenirim.  

0,694 0,525 

3 Çalıştığım otel işletmesinin stratejilerine katkıda bulunma 
konusunda kendime güvenirim. 

0,704 0,610 

4 İşimle ilgili hedefler belirlemede kendime güvenirim. 0,615 0,588 
5 Müşteri ya da tedarikçiler gibi işletme dışı kişilerle yaşanan 

sorunları halletme konusunda kendime güvenirim. 
0,479 0,640 

6 Çalışma arkadaşlarıma bilgi aktarırken kendime güvenirim.  0,591 0,678 
7 Eğer işimle ilgili çıkmaza girersem, bu durumdan kurtulmanın 

mutlaka bir yolunu bulurum.  
0,530 0,681 

8 Şu sıralar işimle ilgili amaçlara ulaşmak için çok sıkı 
çalışmaktayım.  

0,526 0,607 

9 Bir problemi çözmenin pek çok yolu olduğu düşünmekteyim.  0,643 0,676 
10 Şu sıralar kendimi işimde oldukça başarılı görmekteyim.  0,525 0,589 
11 İşimle ilgili amaçlarıma ulaşabilmek için birçok yol bulabilirim.  0,610 0,569 
12 Şu anda işimle ilgili ulaşmayı planladığım hedefleri 

gerçekleştirmekteyim. 
0,780 0,507 

13 İşimde bir terslikle karşılaştığımda onun üstesinden gelmekte 
sıkıntı yaşıyorum.  

0,846 0,379 

14 İşimle ilgili yaşadığım zorlukların üstesinden bir şekilde 
gelebilirim. 

0,466 0,664 

15 Mecbur kalırsam yardım almadan işimi tek başıma da 
yapabilirim. 

0,674 0,588 

16 İşimdeki stresli durumların üstesinden rahatlıkla 
gelebilmekteyim. 

0,622 0,670 

17 Geçmişte edindiğim tecrübeler sayesinde işimde karşılaştığım 
zorlukların üstesinden tek başıma gelebilirim.  

0,694 0,684 

18 Aynı anda, işimle ilgili birçok şeyin üstesinden gelebileceğimi 
düşünüyorum. 

0,790 0,623 

19 İşimle ilgili belirsiz durumlar oluştuğunda, genelde en iyi 
sonucun gerçekleşmesini umut ederim.  

0,427 0,495 

20 Eğer işimde bir şeylerin ters gitme ihtimali varsa kesinlikle ters 
gider.  

0,796 0,351 

21 İşimle ilgili konularda her zaman bardağın dolu tarafından 
bakmayı tercih ederim. 

0,413 0,396 

22 Gelecekte işimle ilgili konularda, başıma iyi şeylerin geleceğini 
umuyorum.  

0,604 0,527 

23 İşimde işler istediğim şekilde gitmemektedir.  0,796 0,312 
24 İşime "her şeyde bir hayır vardır" şeklinde yaklaşırım.  0,326 0,339 

Açıklanan Varyans Oranları: Faktör 1: 32,579 Faktör 2: 8,979 Faktör 3: 5,809 Faktör 4: 4,673 
Toplam Açıklanan Varyans Oranları: Faktör 1: 32,579 Faktör 2: 41,559 Faktör 3: 47,368 Faktör4: 52,042 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin): ,901 Barlett’s:2008,153, Sig: ,000 

Tablo 3 incelendiğinde psikolojik sermaye ölçeğinin dört faktörlü yapısı toplam varyansın %52,042’sini 
açıklamaktadır. Yapılan analizlerde ölçeğin faktör yükleri 0,326 ile 0,796 arasında değişmektedir. Madde 
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toplam korelasyonlarının eksi değerler almaması ve 0,25 değerinden büyük olması gerekmektedir (Alpar, 
2016). 

4. Bulgular ve Hipotez Testleri 

Çalışmanın bağımsız değişkenini ‘‘Sosyal Sermaye (SS)’’, bağımlı değişkenini ‘‘Psikolojik Sermaye (PS)’’ ve 
aracı değişkenini ise ‘‘Sosyalleşme (SOS)’’ oluşturmaktadır. Veriler dâhilinde boyutların birbirleriyle olan 
ilişkilerini belirlemek ve aracılık testini yapabilmek için gerekli aşamalar Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4. Boyutlar Arası ilişkilere Yönelik Aşamalar 

Adım Analiz Gösterim 

Adım1 Sosyal Sermayenin Psikolojik Sermaye Üzerindeki Etkisi SS-------H1------->PS 

Adım2 Sosyal Sermayenin Örgütsel Sosyalleşme Üzerindeki Etkisi SS-------H2-------->SOS 

Adım3 Örgütsel Sosyalleşmenin Psikolojik Sermaye Üzerindeki 
Etkisi 

SOS-------H3-------->PS 

Adım4 Sosyal Sermayenin Psikolojik Sermaye Üzerindeki 
Etkisinde Örgütsel Sosyalleşmenin Aracı Rolü 

 

SS----H1----SOS----H4--->PS 

Tablo 4’de gösterilen aşamalarda 1. ve 3. adımlarda değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlı sonuçlar vermesi 
gerekmektedir. Bu adımlarda anlamlı bir ilişki bulunamazsa aracılık modelinden söz edilemeyecektir (Gürbüz 
ve Şahin, 2016). 

Tablo 5. Sosyal Sermaye, Örgütsel Sosyalleşme ve Psikolojik Sermaye Arasındaki Korelasyon (Pearson) 
Analizi Sonuçları 

Kavram SS OS PS 

SS - ,473** ,458** 

OS ,473** - ,606** 

** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır (çift yönlü). 

Tablo 5 incelendiğinde sosyal sermaye (ss), örgütsel sosyalleşme (os) ve psikolojik sermaye (ps) arasındaki 
korelasyon katsayıları görülmektedir. Tablo 5 göz önüne alındığında 3 sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlar 
şu şekilde ifade edilebilir: 

• Sosyal sermaye ile psikolojik sermaye arasındaki korelasyon katsayısı (,458) pozitif ve orta seviyelidir.  
• Sosyal sermaye ile örgütsel sosyalleşme arasındaki korelasyon katsayısı (,473) pozitif ve orta seviyelidir. 
• Örgütsel sosyalleşme ile psikolojik sermaye arasındaki korelasyon katsayısı (,606)  pozitif ve orta seviyelidir.  

Genel olarak tablo incelendiğinde sosyal sermaye, örgütsel sosyalleşme ve psikolojik sermaye arasında pozitif 
yönlü korelasyon ilişkilerinin olduğu söylenebilir. Korelasyon ilişkileri göz önüne alındığında pozitif yönlü 
en yüksek ilişki örgütsel sosyalleşme ile psikolojik sermaye arasındadır. 

Regresyon analizine geçilmeden önce değişkenler arasında çoklu bağlantı olup olmadığı belirlenmiştir. Çoklu 
bağlantıyı belirlemek için varyans artış faktörü (VIF) ve tolerans değerlerine bakılmıştır. VIF’ın 10,0’dan 
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büyük olması ve tolerans’ın 0,10’dan küçük olması çoklu bağlantı problemi olduğu anlamına gelmektedir. 
Yapılan analizler dâhilinde VIF (1,288) ve tolerans (0,776) değerlerinin uygun olduğu tespit edilmiştir.  

VIF ve tolerans değerleri belirlendikten sonra hipotez testlerine geçilmiştir. Birinci hipotez olan sosyal 
sermayenin psikolojik sermaye üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmış ve bunu belirlemek için basit 
regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 6. Sosyal Sermayenin Psikolojik Sermayeye Etkisini Belirlemeye Yönelik Basit Regresyon Analiz 
Sonuçları 

Sosyal Sermayenin Psikolojik Sermayeye Etkisini Belirlemeye Yönelik Araştırma Modelinin Özet 
İstatistikleri 

R Katsayısı: 0,458, R²: 0,210, Düzeltilmiş R²:0,206, Standart Hata:0,393 

Boyut B SEβ Βeta T Sig 

(Sabit) 2,173 ,244 - 8,903 ,000 

Sosyal 
Sermaye 

,451 ,059 ,458 7,672 ,000 

Tablo 6’da sosyal sermayenin psikolojik sermayeye etkisine ilişkin basit regresyon analizi sonuçları 
verilmiştir. Analizler incelendiğinde sosyal sermayenin psikolojik sermaye üzerinde etkili olduğu ifade 
edilebilir. Sonuçlara göre sosyal sermaye psikolojik sermaye davranışındaki değişimin %21’ini (düzeltilmiş 
R²:0,210) açıklamaktadır. Elde edilen bu oran otel çalışanlarının sosyal sermayelerinin psikolojik sermayeleri 
üzerinde orta seviyede bir role sahip olduğunu göstermektedir. Standardize edilmiş regresyon katsayısına 
göre (beta) sosyal sermaye ile psikolojik sermaye arasında pozitif yönlü ve orta seviyeli bir ilişki tespit 
edilmiştir (β=0,458, p=0,00). Veriler dâhilinde araştırmanın birinci adımı istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. H1 kabul edilmiştir. 

Tablo 7. Sosyal Sermayenin Örgütsel Sosyalleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Basit Regresyon 
Analiz Sonuçları 

Sosyal Sermayenin Örgütsel Sosyalleşme Üzerindeki Etkisini Yönelik Araştırma Modelinin Özet 
İstatistikleri 

R Katsayısı: 0,473, R²: 0,224, Düzeltilmiş R²: 0,220, Standart Hata: 0,426 

Boyut B SEβ Βeta T Sig 

(Sabit) 1,528 ,265 - 5,772 ,000 

Sosyal 
Sermaye 

,509 ,064 ,473 7,996 ,000 

Tablo 7’den elde edilen verilere göre sosyal sermaye örgütsel sosyalleşmede meydana gelen değişimin 
%22’sini (düzeltilmiş R²:0,220) açıklamaktadır. Elde edilen bu oran otel çalışanlarının örgütsel sosyalleşme 
düzeylerinin artmasında sosyal sermayenin etkili olduğunu göstermektedir. Standardize edilmiş regresyon 
katsayısına göre (beta) sosyal sermaye ile örgütsel sosyalleşme arasında pozitif yönlü ve orta seviyeli bir 
ilişkinin olduğu belirlenmiştir. H2 kabul edilmiştir. 
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Tablo 8. Örgütsel Sosyalleşmenin Psikolojik Sermayeye Etkisini Belirlemeye Yönelik Basit Regresyon Analiz 
Sonuçları 

Örgütsel Sosyalleşmenin Psikolojik Sermayeye Etkisine Yönelik Araştırma Modelinin Özet 
İstatistikleri 

R Katsayısı: 0,606, R²: 0,367, Düzeltilmiş R²: 0,364, Standart Hata: 0,352 

Boyut B SEβ Βeta T Sig 

(Sabit) 2,024 ,179 - 11,321 ,000 

Örgütsel 
Sosyalleşme 

,554 ,049 ,606 11,343 ,000 

Tablo 8’de örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sermayeye üzerindeki etkisine ilişkin basit regresyon analizi 
sonuçları verilmiştir. Analizler incelendiğinde örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sermaye üzerinde etkili 
olduğu ifade edilebilir. Sonuçlara göre örgütsel sosyalleşme davranışı psikolojik sermaye düzeyindeki 
değişimin %36’sını (düzeltilmiş R²:0,364) açıklamaktadır. Elde edilen bu oran otel çalışanlarının psikolojik 
sermaye düzeyleri üzerinde örgütsel sosyalleşmenin etkili olduğunu göstermektedir. Standardize edilmiş 
regresyon katsayısına göre (beta) örgütsel sosyalleşme ile psikolojik sermaye arasında pozitif yönlü ve orta 
seviyeli bir ilişkinin olduğu görülmektedir (β=0,606, p=0,00). Veriler incelendiğinde araştırmanın üçüncü 
adımı istatistikî olarak anlamlı bulunmuş ve H3 kabul edilmiştir. 

Bu aşamadan sonra modeli test etmek için gerekli olan dördüncü aşamaya geçilerek sosyal sermayenin 
psikolojik sermayeye etkisinde örgütsel sosyalleşmenin aracılık etkisinin olup olmadığı çoklu regresyon 
analiziyle belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 9. Sosyal Sermaye ve Örgütsel Sosyalleşmenin Psikolojik Sermayeye Etkisini Belirlemeye Yönelik 
Çoklu Regresyon Analizi 

Sosyal Sermaye ve Örgütsel Sosyalleşmenin Psikolojik Sermayeye Etkisine Yönelik Araştırma 
Modelinin Özet İstatistikleri 

R Katsayısı:0,636, R²: 0,405,Düzeltilmiş R²:0,399, Standart Hata: 0,342 

Boyut  B Seβ Β T Sig Tolerans VIF 

(Sabit) 1,473 ,228 - 6,470 ,000 - - 

Sosyal 
Sermaye 

   0,217 ,058 ,221 3,748 ,000  

0,776 

 

1,288 

Örgütsel 
Sosyalleşme 

0,458 ,054 ,501 8,512 ,000 

Sosyal sermaye ve Örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sermayeye etkisini belirlemeye yönelik olarak 
gerçekleştirilen çoklu regresyon analiz sonuçları incelendiğinde sosyal sermaye ve örgütsel sosyalleşme aynı 
anda analize tabi tutulduklarında psikolojik sermaye düzeyinin %39’unu (düzeltilmiş R²:0,39) açıklamaktadır. 
Analizin birinci adımında sosyal sermaye ile psikolojik sermaye arasında pozitif ve orta seviyeli bir ilişkinin 
olduğu (β= 0,458, p=,000), analizin ikinci aşamasında sosyal sermaye ile örgütsel sosyalleşme arasında pozitif 
ve orta seviyeli bir ilişkinin olduğu (β=0,473, p=,000), analizin üçüncü aşamasında örgütsel sosyalleşme ile 
psikolojik sermaye arasında pozitif ve orta seviyeli bir ilişkinin olduğu (β=0,606, p=,000) belirlenmiştir. İlk üç 
adımda değişkenlerin birbirleriyle pozitif ilişkilere sahip olması neticesinde dördüncü adım olan sosyal 
sermayenin psikolojik sermayeye etkisinde örgütsel sosyalleşmenin aracılık rolü tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Ortaya çıkan sonuçlar çerçevesinde bağımsız değişken (sosyal sermaye) ile bağımlı değişken (psikolojik 
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sermaye) arasında pozitif ve düşük zayıf (β=0,221, p=,000) bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Baron ve 
Kenny (1986) belirlemiş oldukları modelde; bağımsız değişken ile aracı değişkenin regresyon analizine birlikte 
dâhil edildiklerinde bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasında anlamsız ilişki çıkmasını tam aracılık 
etkisi, bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkide azalma meydana gelmesini ise kısmi aracılık 
etkisi olarak ifade etmişlerdir. Baron ve Kenny referans alındığında analiz sonuçlarında sosyal sermayenin 
psikolojik sermaye üzerindeki etkisinin (β=0,458’den 0,221’e) düştüğü belirlenmiştir. Bu nedenle sosyal 
sermayenin psikolojik sermayeye etkisinde örgütsel sosyalleşmenin kısmi aracılık etkisinden söz edilebilir. 
Analiz sonucunda H4 kabul edilmiştir. 

Çalışma kapsamında H4’ün kabul edilmesi ve kısmi aracılık etkisinin keşfedilmesinin ardından literatürde 
tanımlanan ve güvenilir sonuçlar ürettiği ifade edilen sobel testi (Şimşek, 2007: 25) ile aracılık etkisinin kesin 
olarak belirlenmesine çalışılmıştır. Sobel testi aracılık etkisinin net olarak belirlenmesinde gerekli görülen bir 
uygulamadır. Sobel testinin kullanımı için Jose (2003) tarafından geliştirilen ve web sayfasında kullanıma açık 
olan MedGraph-I programından faydalanılmıştır. Jose (2003)’a göre öncelikle bağımsız değişken ile aracı 
değişken arasında B ve SEβ değerlerinin belirlenmesi, daha sonra ise bağımsız değişken ile aracı değişkenin 
bağımlı değişkene etkisinin belirlendiği analizde aracılık rolüne sahip değişkenin B ve SEβ değerlerinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Regresyon analizlerinde bu değerler belirlenmiştir. Değiştenler arasındaki 
düşüşün (β=0,458’den 0,221’e) anlamlılığını test etmek amacıyla Sobel testi ile hesaplanan z değerine bakılmış, 
z değeri 5,68 (p< ,01) olarak belirlenmiştir. Z değerinin istatistiksel açıdan anlamlı çıkması h4 hipotezinin 
desteklendiğini göstermektedir. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada otel işletmelerindeki çalışanların sosyal sermaye seviyeleri tespit edilmiş, otel çalışanlarının 
örgütsel sosyalleşme ve psikolojik sermaye düzeyleri belirlenmiş, otel işletmelerinde sosyal sermayenin 
psikolojik sermaye üzerine etkisinde örgütsel sosyalleşmenin etkisi incelenmiştir. Bunun için bir model 
geliştirilmiş ve model Nevşehir ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otellerin işgörenleri üzerinde test 
edilmiştir. 

Araştırma kapsamında sosyal sermaye ile psikolojik sermaye arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Bununla birlikte sosyal sermaye ile örgütsel sosyalleşme arasındaki korelasyon ilişkisi ve 
örgütsel sosyalleşme ile psikolojik sermaye arasındaki korelasyon ilişkileri de pozitif yönlü ve anlamlı olarak 
belirlenmiştir. Korelasyon ilişkileri göz önüne alındığında turizm sektöründe yer alan otel işletmelerinde 
görev yapan işgörenlerin sosyal sermayeleri, örgütsel sosyalleşme ve psikolojik sermayeleri arasında pozitif 
ilişkilerin olduğu ifade edilebilir. 

Model kapsamında; ilk adımda sosyal sermayenin psikolojik sermaye üzerinde etkili olup olmadığını 
belirlemek amacıyla basit regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda işgörenlerin sahip oldukları sosyal 
sermaye düzeyi ile psikolojik sermayeleri arasında pozitif ve orta seviyede bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. 
Ortaya çıkan bu sonuç sosyal sermayenin psikolojik sermaye üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir. İkinci adımda sosyal sermayenin örgütsel sosyalleşme üzerinde etkili olup olmadığını 
belirlenmek amacıyla basit regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda yöneticilerin sahip oldukları 
sosyal sermayenin örgütsel sosyalleşme ile pozitif ve orta seviyede bir ilişki içerisinde olduğunu göstermiştir. 
Ortaya çıkan bu sonuç sosyal sermayenin işgörenlerin örgütsel sosyalleşmesi üzerinde pozitif ve orta güçte 
etkiler meydana getirdiğini göstermektedir. Üçüncü adımda örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sermaye 
üzerinde etkili olup olmadığını belirlemek amacıyla basit regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz 
sonucunda işgörenlerin örgütsel sosyalleşmeleri ile psikolojik sermayeleri arasında pozitif ve orta güçlü 
ilişkiler bulunduğu belirlenmiştir. Ortaya çıkan bu sonuç örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sermaye üzerinde 
pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Dördüncü adımda sosyal sermayenin ve 
örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sermaye üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi 
gerçekleştirilmiştir. Sosyal sermayenin ve örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sermaye üzerindeki etkisini 
belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi etkisini belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen çoklu 
regresyon analiz sonuçları incelendiğinde sosyal sermaye ve örgütsel sosyalleşme aynı anda analize tabi 
tutulduklarında psikolojik sermaye değişimin %39’unu açıkladığını ortaya koymuştur.  

Analizin birinci adımında sosyal sermaye ile psikolojik sermaye arasında pozitif ve orta seviyeli bir ilişkinin 
olduğu analizin ikinci aşamasında sosyal sermaye ile örgütsel sosyalleşme arasında pozitif ve orta seviyeli bir 
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ilişkinin olduğu, analizin üçüncü aşamasında örgütsel sosyalleşme ile psikolojik sermaye arasında pozitif ve 
orta seviyeli bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. İlk üç adımda değişkenlerin birbirleriyle pozitif ilişkilere sahip 
olması neticesinde dördüncü adım olan sosyal sermayenin psikolojik sermayeye etkisinde örgütsel 
sosyalleşmenin aracılık rolü tespit edilmeye çalışılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar çerçevesinde bağımsız 
değişken (sosyal sermaye) ile bağımlı değişken (psikolojik sermaye) arasında pozitif ve düşük zayıf bir 
ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Baron ve Kenny referans alındığında analiz sonuçlarında sosyal sermayenin 
psikolojik sermaye üzerindeki etkisinin (β=0,458’den 0,221’e) düştüğü belirlenmiştir. Bu nedenle sosyal 
sermayenin psikolojik sermayeye etkisinde örgütsel sosyalleşmenin kısmi aracılık etkisi meydana getirdiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar, Larson (2004) ile Larson ve Luthans (2006)’ın yapmış olduğu çalışmalardan 
elde edilen sonuçlarla benzerlikler göstermektedir. Önceki çalışmalarda da işgörenlerin sosyal sermayeleri ile 
psikolojik sermayeleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunduğu belirtilmiştir. Bu sonuç maddi olmayan 
iki sermaye türünün birbirini etkilediğini ortaya koymaktadır. Sosyal ve psikolojik sermaye neoklasik sermaye 
teorisi içinde bulunmaktadır. Dolayısıyla çalışmanın söz konusu bu iki sermaye türü arasındaki ilişkiyi ortaya 
koyması, neoklasik sermaye teorisine sağladığı katkıyı göstermektedir. Öte yandan çalışma sonucunda 
örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sermayeyi pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır bu sonuç Jian ve Hanling 
(2009) ile Nemati (2015) tarafından yapılan çalışma sonuçlarıyla da bire bir örtüşmektedir. Ayrıca araştırma 
sonuçları Saks ve Gruman (2011)’ın çalışmalarında elde ettiği sonuçlarla da uyuşmaktadır. Saks ve Gruman 
(2011) nitel olarak yaptıkları çalışmada örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sermayeyi etkileme olasılığını 
belirtmiştir. Bu çalışmanın nicel verilerinden elde edilen veriler Saks ve Gruman’ın tezini destekler 
niteliktedir. Çalışma sonuçlarından bir diğeri ise sosyal sermayenin örgütsel sosyalleşmeyi etkilediğidir. 
Literatürde bu konuyla ilgili Korte ve Lin (2013)’in çalışması bulunmaktadır. Korte ve Lin’in nitel olarak ele 
aldığı çalışmanın sonucunda işgörenlerin sosyal sermayelerinin örgütsel sosyalleşmelerine etki ettiğini, 
örgütteki sosyal bağların işgörenlerin işe uyum sürecine katkı sağladığını ileri sürmüştür. Son olarak 
araştırmanın üç değişkeni arasındaki ilişki, daha önceki çalışmaların sonuçlarıyla örtüşmektedir. Ancak sosyal 
sermayenin psikolojik sermayeye etkisinde örgütsel sosyalleşmenin aracılık rolü oynadığı daha önceki hiçbir 
çalışmada çalışılmamıştır. Bu nedenle, yapılan bu çalışma literatürdeki boşluğu doldurmaya katkı 
sağlayacaktır. 

Elde edilen verilere göre işletmelerdeki sosyal sermayenin psikolojik sermayeye pozitif yönde etki ettiği 
anlaşılmıştır. Bu sebeple işletme içindeki sosyal sermayeyi oluşturan güven, sosyal ağlar ve paylaşılan amaçlar 
gibi unsurlara önem verilmesi işgörenlerin psikolojik sermayelerini arttıracaktır. Sosyal sermaye 
çalışmalarının hemfikir oldukları bir konu varsa o da örgütsel güvenin sosyal sermayenin en temel unsuru 
olduğudur. Bu sebeple sosyal sermayenin gelişmesi işletme içindeki güven kültürüne bağlıdır. Sosyal 
sermayeyi geliştirmeye “güven”den başlanılırsa ardından işletme içindeki sosyal sermaye buna bağlı olarak 
hızlı bir gelişim gösterecektir. Sosyal sermayenin gelişmesi ile de psikolojik sermaye seviyesi artacaktır. Aynı 
zamanda elde eden verilere göre sosyal sermaye ile örgütsel sosyalleşme arasında pozitif yönlü bir ilişki 
saptanmıştır. Bu sonuç örgütsel bağlamda sosyal sermayenin artması ile örgütsel sosyalleşmenin de artacağını 
göstermektedir. Sosyal sermayenin unsurlarına yapılacak olan yatırım örgüte uyum sağlama ve örgütsel 
bilgiyi öğrenme hızını arttıracaktır. Çünkü güven temelli ilişkiler ile işgörenler daha samimi ilişkiler 
kurabilecek ve bu ilişkiler sayesinde örgüte daha hızlı uyum sağlayabileceklerdir. Diğer yandan sosyal ağların 
inşası ve var olan ağların artması işgörenlerin bilgi kanallarını arttıracağından örgütsel bilgiye daha kolay 
sahip olabileceklerdir. Yine araştırma sonuçlarına göre örgütsel sosyalleşme psikolojik sermayeye olumlu 
yönde etki etmektedir. İşletmeler etkin yönettikleri bir sosyalleşme süreciyle işgörenlerinin psikolojik 
sermayelerine katkı sağlayabilirler. Örgütsel sosyalleşme sürecinin etkin yönetilmesi ise işletmenin örgütsel 
sosyalleşme taktiklerini ne ölçüde doğru kullandığı ile alakalıdır. İşletme uyum aşamasında olan işgörenler, 
kullanılan doğru taktikler ve etkin yönetilen bir sosyalleşme süreciyle psikolojik yönden olumlu hale 
geleceklerdir. Doğru kanallardan doğru örgütsel bilgileri öğrenen işgören işletmeden biri olacak ve kendini 
psikolojik açıdan tam hissedecektir. Son olarak araştırma kapsamında ulaşılan sonuca göre işletmelerdeki 
sosyal sermayenin psikolojik sermayeye etkisinde örgütsel sosyalleşme aracılık etkisi göstermektedir. 
İşletmeler işgörenlerinin sosyal sermayeleri ile psikolojik sermayelerini arttırırken örgütsel sosyalleşmelerini 
de göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Çünkü otel işletmeleri çalışanlarının psikolojik açıdan iyi olmalarını 
istiyorlarsa hem sosyal sermayeye hem de örgütsel sosyalleşmeye birlikte önem gösterip gelişmelerini 
sağlamalıdırlar. Otel içinde güvene dayalı bir kültür kurmaları etkin sosyal ağlar oluşturulmasına ve otel 
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içinde birlik duygusunun oluşup ortak amaçlarda birleşmelerine neden olacaktır. Otele yeni gelen ya da yeni 
bir görev üstlenen işgören var olan güven kültürüne dayalı etkin sosyal ağlarla birlikte örgütsel bilgiye kolay 
ulaşıp başarılı bir uyum süreci yaşayacaktır. Tüm bunların sonunda psikolojik yönden iyi ve güçlü işgörenler 
oluşacaktır. 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ve ileride yapılacak olan akademik çalışmalar ve işgörenlerin işletme 
içerisinde başarılı olmaları açısından önemlidir. İşgörenler sosyal sermaye ve örgütsel sosyalleşme gibi 
unsurların profesyonelce yönetilmesiyle işletmelerde görev yapan diğer işgörenler ile daha etkin ilişkiler 
kurabileceklerdir ve bunun sonucunda da işletmeler sürdürülebilir rekabet avantajı yakalayacaklardır. 
Psikolojik açıdan yeterli ve iyi durumda olan işgörenler sayesinde otel işletmeleri karlılıklarını artıracak ve 
örgütte stresi arttıran işgören devir hızı gibi olumsuz durumlarla karşılaşma olasılıklarında bir azalma 
meydana gelecektir. İşletmenin karşılaşacağı olumsuzlukların azalması neticesinde işgörenler stresten uzak 
bir iş hayatı yaşayacaklardır. Bu sayede işletmeye bağlılıkları sürecek ve daha verimli olabilecektir. Sonuç 
olarak örgütsel bağlılıkları ve verimlilikleri yüksek işgörenlerin performansları artacaktır. Artan performans 
ise işletmelerin rakiplerine karşı sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kazanmasına ve daha uzun bir yaşam 
süresine olanak sağlayacaktır. 

Bu çalışma Nevşehir ilindeki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerine yapılmıştır. Araştırma sonuçların diğer sektörlere 
de genelleştirilebilmesi için araştırmanın değişik meslek gruplarına yapılmasında yarar vardır. Yiyecek içecek 
işletmesi ya da seyahat acentası gibi turizm sektörü içinde faaliyet gösteren farklı işletmelere uygulanabileceği 
gibi turizm dışındaki, sağlık ve güvenlik gibi hatta sanayi, inşaat ve teknoloji gibi üretim işletmelere de 
uygulanabilir. Bu sayede maddi olmayan sermaye türlerinin farklı sektörlerde nasıl işlediği öğrenilebilir ve 
sektörler arası kıyaslama yapılabilir. Psikolojik sermayenin ulusal ve uluslararası literatürde ölçülebilen ve 
geliştirilebilen yeni bir değişken olması nedeniyle, özellikle bu değişkenin diğer öncüllerle olan ilişkilerinin 
ve hangi tutum ve davranışlara yol açtığının kapsamlı bir şekilde araştırılmasının literatüre önemli katkılar 
sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca sosyal ve psikolojik sermayenin entelektüel sermaye, örgütsel 
yenilikçilik, örgütsel yaratıcılık, örgüt sağlığı, örgütsel performans, çalışan performansı, örgütsel öğrenme, 
bilgi yönetimi ve işgören-iş uyumu gibi konularla ilişkisi gelecekte yapılacak çalışmalarda incelenebilinir.  
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, 2007-2019 döneminde BİST’te işlem gören bankaların hisse senetlerinde 
yaşanan fiyat gecikmesinde opaklığın etkisini belirlemektir.  

Yöntem – Fiyat gecikmesinin belirleyicilerini ortaya koymak için hisse senetlerinin günlük kapanış 
fiyatı, beta katsayısı, hisse senetlerinin alış ve satış fiyat farkı, piyasa değeri, defter değeri ve firma 
riski verileriyle birlikte bankaların opak varlıkları ile ilgili olarak; yatırım amaçlı menkul kıymetler, 
krediler, toplam varlıklar, mevduatlar, uzun vadeli borçlar ve özsermaye gibi bilanço kalemleri 
verileri kullanılarak panel veri regresyon modellerinden yararlanılmıştır. Genelleştirilmiş en küçük 
kareler (GLS) tahmincisi yardımıyla panel regresyon modelinin parametreleri tahmin edilmiştir. 

Bulgular – Banka hisse senetlerinde yaşanan fiyat gecikmesinde opaklığın etkileri incelendiğinde; 
hisse senetlerinin fiyatı, likiditesi, piyasa hareketlerine duyarlılığı daha düşük; firmaya özgü riski, 
piyasa değeri, konut kredisi haricindeki kredileri, diğer opak varlıkları (türev finansal varlıklar, sabit 
varlıklar, maddi olmayan varlıklar, vb.), mevduatları, uzun vadeli borçları, özsermayesi ile toplam 
borcunun özsermayeye oranı daha yüksek olan bankaların daha opak olduğu ve opaklığın hisse 
senetlerinin fiyat etkinliğini bozarak fiyat gecikmesini arttırdığı görülmüştür. 

Tartışma – Hisse senedi devir hızı arttıkça fiyat gecikmesinin azalması beklenirken analiz 
sonuçlarında fiyat gecikmesinin arttığı görülmüştür. Yüksek hacim değerlerinin gerçek alıcıları ve 
satıcıları yansıtmayabileceği, sığ piyasalarda spekülatif işlemlerin olabileceği, çift taraflı kotasyonlar 
ile çalışmadaki veri sayısının sınırlı olmasının, beklentinin tersine sonuç bulunmasına sebep olduğu 
düşünülmektedir. 
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Purpose – The purpose of this study is to determine the effects of opacity on the stock price delay in 
banks traded on BIST in the 2007-2019 period.  

Design/methodology/approach – This research uses the data of stock price, bid-ask spread, share 
turnover, market capitalization, book-to-market ratio, beta, idiosyncratic volatility, and also for 
opacity analysis it uses the data of investment securities, deposits, total assets, loans, long-term debt, 
shareholder equity, debt-to-equity ratio. The parameters of the panel regression model were 
estimated using the generalized least squares (GLS) estimator. 

Findings – According to the results, it was observed that the banks which have lower stock price, 
liquidity, beta; higher idiosyncratic volatility, firm value, non-mortgage loans, other opaque assets 
(derivative financial assets, fixed assets, intangible assets etc.), deposits, long-term debts, equity and 
total debt to equity ratio are more opaque, and opacity disrupts the price efficiency of stocks and 
increases the price delay. 

Discussion – While the price delay is expected to decrease as the stock turnover rate increases, it is 
seen in the analysis results that the price delay has increased. It is thought that in inefficient and 
shallow markets speculative transactions may occur, high volume values may not reflect real buyers-
sellers, and the limited number of data in the study causes results contrary to expectations. 
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1. Giriş 

Piyasa katılımcılarının karşılaştığı sorunların önüne geçilmesi ve gelişmekte olan ekonomilerde tasarrufların 
ekonomiye kazandırılması ancak etkin bir aracılık sistemi ile mümkün olabilir. Bu sebeple finansal sistemin 
yapı taşı olan ve yatırımcılar ile tasarruf sahipleri arasında fon transferine aracılık eden bankaların, şeffaflığı 
ön planda tutarak, finansal sistemin etkin bir şekilde işlemesine katkı sağlayan, güvenilir kuruluşlar olmaları 
gerekmektedir. Bankaların şeffaf olması, güven duygusunu arttırmakla birlikte; opak olması, piyasaların 
etkinliğini bozmaktadır. Dolayısıyla genel anlamda bilgi belirsizliği, yetersizliği, diğer bir ifadeyle bilgi 
asimetrisi olarak tanımlanan opaklığı ve opaklığa yol açan faktörleri belirleyebilmek, bunun piyasaya olan 
etkisini anlayabilmek önem arz etmektedir. 

Bankaların hükümet müdahalelerine daha fazla maruz kalmaları, doğası gereği karmaşık yapıları, krediler 
başta olmak üzere sahip oldukları varlıkların riskleri, türev araçlarla risklerin devredilmesinin kolay olması 
(Morgan, 2002; Flannery, Kwan ve Nimalendran, 2004), mevduat sigorta sisteminden kaynaklanan ahlaki 
tehlike (moral hazard) ve yüksek kaldıracın yol açabileceği temsil sorunları (agency problems), bankaların 
diğer finansal kuruluşlara göre daha opak olmasına sebep olmaktadır. Bankalardaki opaklık, diğer firmaların 
hisse senedi fiyatlarının etkinliğine kıyasla banka hisse senedi fiyatlarının etkinliğinin daha düşük olmasına, 
dolayısıyla fiyat gecikmesinin daha yüksek olmasına ve yatırımcıların bankaların değeri ile riskini belirlerken 
zorlanmalarına sebep olmaktadır (Morgan, 1998, 2002; Flannery, 1998; Levine, 2004; Flannery vd., 2004, 2013; 
Jones, Lee ve Yeager, 2013; Gu, 2011; Dai, Huang ve Keppo, 2019). Banka opaklığı ayrıca piyasaları ve hisse 
senedi fiyatlarının bilgisel etkinliğini olumsuz etkileyerek, ekonomide faaliyet gösteren diğer firmaların 
sistemik risklere maruz kalmalarına yol açmaktadır (Morgan, 2002; Blau, Brough ve Griffith, 2017). 

Hisse senedi fiyatlarının etkinliği, şeffaflığa ve güvene dayalı olarak firmalar hakkında eksiksiz ve zamanında 
bilgi edinmeye bağlıdır. Teoride, etkin piyasalarda yatırımcıların tam bilgiye sahip ve rasyonel olduğu, hisse 
senetlerinin yeni bilgileri hızlı bir şekilde fiyatlarına yansıttığı ve piyasa katılımcılarının aynı bilgiye, aynı 
anda erişebildiği (Fama, 1970:387) varsayılmakla birlikte, literatürde piyasaya gelen yeni haberlere göre hisse 
senetlerin fiyatlarını ayarlama (yansıtma) hızlarının aynı olmadığı, piyasa katılımcılarının bilgi edinme ve 
kullanma yeteneklerinin birbirinden farklı olduğu, dolayısıyla bazı hisse senetlerinde yeni bilginin fiyatlara 
yansımasında gecikme yaşandığı (Hou ve Moskowitz, 2005; Lim ve Hooy, 2010; Blau vd., 2017) görülmektedir.  

Hisse senedi fiyatlarının, bilgiye geç tepki vermesinin; yatırımcıların firmalar hakkında zamanında ve doğru 
bilgi edinmeleri, uygun önlemleri alma becerileri ile yatırım kararlarını etkilemesi (Flannery vd., 2004:420) 
sebepleriyle, banka hisse senetlerinde fiyat gecikmesine yol açan opaklığı anlamak önemlidir. Bu bağlamda 
çalışmanın ikinci bölümünde opaklık kavramı, opaklık ile ilgili literatürdeki çalışmalar ve bankalarda 
opaklığa sebep olabilecek faktörlere; üçüncü bölümünde fiyat gecikme ölçüsü, veri seti ile ekonometrik 
yönteme; dördüncü bölümünde analiz bulgularına; beşinci bölümünde ise sonuç ve tartışma kısmına yer 
verilmiştir.   

Bu çalışmanın motivasyon kaynağını, bir ekonominin yapı taşını oluşturan bankaların hisse senetlerinin 
piyasaya gelen yeni haberlere duyarlılığını ve hisse senedi fiyatlarında gecikmeye yol açan opaklığı 
incelemenin, literatüre katkıda bulunacağı düşüncesi oluşturmaktadır. Ayrıca bu çalışma, Türk Bankacılık 
sisteminde hisse senetlerinde yaşanan fiyat gecikmesi ile opaklık arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışma 
olması bakımından mevcut literatürden farklılaşmaktadır. 

2. Bankalarda Opaklık 

2.1. Opaklık Kavramı 

Finansal piyasalarda şeffaflık; mevcut durum ve olaylar hakkındaki tüm bilgilerin anlaşılır, güvenilir, somut 
ve karşılaştırılabilir olacak şekilde zamanında kamuya açıklanma sürecini ifade etmektedir (Bushman, 
Piotroski ve Smith, 2004:207). Ulusal literatürde finans alanında şeffaflık ya da saydamlık kavramlarının 
tersini ifade eden bir terim bulunmadığı, uluslararası literatürde ise opak (opaque) ve opaklık (opacity, 
opaqueness) terimlerinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Opaklık, yapılan yetersiz açıklamalar ya da 
firmaların karmaşık yapıları sebebiyle firma değerini belirlerken yatırımcıların karşılaştığı bilgi yetersizliği, 
belirsizliğidir (Jin ve Myers, 2006:281). Opaklığın tanımı için Greenspan (1996) varlıkların gerçeğe uygun 
değerinin belirlenebileceği doğruluk derecesi; Borgia (2005) şeffaflığın tam tersi olarak anlaşılması zor olma 
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durumu; Stenzel ve Wagner (2014), varlıkların getirileri hakkındaki bilgi eksikliği; Flannery vd. (2013) ise 
asimetrik bilginin bir bileşeni olarak, bilginin kullanılabilirliği ve ulaşılabilirliği ifadelerini kullanmışlardır.    

Yukarıdaki tanımlardan görüleceği üzere opaklık için üzerinde anlaşılmış kesin bir tanım bulunmamakla 
birlikte, mevcut tanımların değindiği ortak noktalardan hareket ederek; bir varlık, kuruluş ya da olay, kısaca 
bir “şey” hakkında kesin kararlar verilemiyorsa, ortada bir belirsizlik, yetersizlik veya risk unsuru 
bulunuyorsa, o “şey” için “opaklık” söz konusudur, diyebiliriz. Şeffaflık, firmaların etkin olacağını garanti 
edemese de opaklık, belirsizlik yarattığı için firmaların nihai başarısızlığına sebep olacaktır. Yatırımcılar için 
opaklık bilgi belirsizliğinden kaynaklanmakta, firmaların eksik bilgi sunması taraflar arasında bilgi asimetrisi 
yaratmaktadır.  

2.2. Opaklıkla İlgili Literatür İncelemesi  

Banka opaklığını belirlemek için yapılan araştırmalarda piyasa mikroyapısı, analistlerin getirileri doğru 
tahmin etme yeteneği, derecelendirme farklılıkları (split ratings), banka stres testleri ve yöntemlerinden 
yararlanıldığı görülmektedir.  

Morgan (1998 ve 2002), opaklık ölçütü olarak S&P ve Moody’s derecelendirme kuruluşlarının ABD 
firmalarının tahvil derecelendirme puanlarından (split ratings) yararlanarak, opaklığın derecelendirme 
kuruluşları arasında sebep olduğu görüş farklılıklarını araştırmıştır. 1983-1993 döneminde bankaların, sanayi 
sektöründe faaliyet gösteren firmalara göre daha opak olduğunu; fakat sigorta sektöründe faaliyet gösteren 
firmalara göre daha şeffaf olduğunu, derecelendirme kuruluşlarının bankaların aracılık süreciyle ilgili 
risklerini anlamakta güçlük çektiğini belirtmiştir. Bankaların, nakit ve alım-satım amaçlı menkul kıymetler 
gibi kolayca değiştirilebilen varlıkları ile krediler gibi opak varlıkları arttıkça, derecelendirme kuruluşlarının 
görüş farklılıklarının arttığını; sermaye ve banka büyüklüğü ile bina, arsa gibi sabit varlıkların artmasıyla 
görüş farklılıklarının (derecelendirme farkının) azaldığını belirtmiştir. 

Flannery vd. (2004), 1990-1997 yılları arasında AMEX ve NYSE’de işlem gören finansal olmayan kuruluşlar ile 
büyük bankaların opaklık karşılaştırmasını yaparken analist tahminleri ve mikroyapı verilerini 
kullanmışlardır. Finansal olmayan kuruluşlar ile büyük bankaların varlıklarının opaklık yapılarının benzer 
olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Iannotta (2006), 1993–2003 yılları arasında farklı sektörlerdeki firmalar ile bankaları opaklık bakımından 
karşılaştırmıştır. Avrupa firmalarının ihraç ettikleri tahvilleri değerlendiren derecelendirme kuruluşlarının 
görüşleri üzerine yaptığı çalışmada, araştırmacı, bankaların diğer firmalardan daha opak olduğunu, opaklığın 
sabit varlıklar ile azaldığını, finansal varlıklarla ve banka büyüklüğü ile arttığını belirtmiştir.  

Haggard ve Howe (2007), 1993-2002 döneminde bankalar ile banka dışı kuruluşların opaklığını 
karşılaştırdıkları çalışmalarında NASDAQ’ta işlem gören bankaları, AMEX ya da NYSE’de işlem gören 
bankalardan daha şeffaf, diğer kuruluşlardan daha opak bulmuşlardır. Bankalardaki tüketici kredileri ile 
tarım kredilerinin diğer kredi türlerinden daha şeffaf olduğunu ve daha opak bankaların iflas riskine daha 
fazla maruz kaldıklarını, genel olarak değerlendirildiğinde ise bankaların banka dışı kuruluşlardan daha opak 
olduklarını belirtmişlerdir. 

Gu (2011), 1991-2010 döneminde bankalar ile banka dışı kuruluşların opaklık karşılaştırmasında 
derecelendirme kuruluşlarının görüş farklılıklarından yola çıkarak bankaların diğer kuruluşlardan daha opak 
olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, alım-satım amaçlı menkul kıymetler ile kredileri daha fazla, sermayesi daha 
az olan bankaların daha opak olduğunu; mülkiyet, yönetim teşvikleri ve yönetim kurulu yapıları gibi 
kurumsal yönetim unsurlarının bankaların opak varlık seçimlerini etkilediğini, bankaların sahip olduğu opak 
varlıkların ise yatırımcılar ile toplumun daha fazla riske maruz kalmalarına sebep olduğunu belirtmiştir.  

Jones, Lee ve Yeager (2012), opaklığın banka birleşmelerinde hisse senedi fiyatlarının yeniden değerlemesine 
olan etkilerini, birleşen bankalar ile diğer bankalar arasında karşılaştırma yaparak incelemişlerdir. 2000-2006 
döneminde birleşme duyurularının sadece birleşen bankaların hisse senedi fiyatlarını etkilemediğini, 
yatırımcıların özellikle yüksek opaklık gösteren diğer bankaları da tekrar değerlendirmelerine sebep 
olduğunu belirtmişlerdir. 

Flannery vd. (2013), 1993-2009 yılları arasında bankalar ile hisse senedi fiyatı, piyasa değeri ve işlem hacmi 
benzer olan finansal olmayan kuruluşları opaklık bakımından karşılaştırmışlardır. Normal (stressiz) 



I. Gürbüzer Yıldırım – C. Tanrıöven 13/1 (2021) 622-638 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 
625 

zamanlarda finansal olmayan kuruluşlar ile NYSE'de işlem gören büyük bankaların opaklık bakımından 
farklılaşmadığını belirtmekle birlikte, 2007-2009 kriz döneminde bankalardaki opaklığın, finansal olmayan 
kuruluşlara göre daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 

Eren (2013), 2003-2008 döneminde Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların opaklığını incelemiştir. Opak 
varlıkların banka kârı üzerinde şeffaf varlıklardan daha fazla etkisi olduğunu; opaklığın, sermaye maliyetini, 
değerleme iskontosunu ve hisse senedi fiyatlarının eşzamanlılığını (price synchronicity) arttırdığını 
belirtmiştir.  

Dewally ve Shao (2013), 1995-2010 döneminde türev finansal araç kullanımının banka opaklığına olan etkisini 
incelemişlerdir. Toplam varlık tutarı yüksek olan bankalarda, faiz oranı ile döviz türevlerinin banka opaklığını 
arttırdığını; faiz oranı türevlerinin kullanımındaki artışın bankaların hisse senedi fiyatlarında ani düşüş riski 
ile anlamlı ve pozitif ilişkili olduğunu belirtmişlerdir.  

Mbarek ve Hmaied (2012), firmaların ilan etmeleri gereken zorunlu açıklamaların firma opaklığı ve piyasa 
oynaklığı üzerindeki etkilerini inceleyerek, 2003-2009 döneminde Tunus’ta faaliyette bulunan bankalar ile 
banka dışı kuruluşlar arasında opaklık karşılaştırmasını yapmışlardır. Banka hisse senedi fiyatlarının, banka 
dışı kuruluşların hisse senetleri fiyatlarından daha az özel bilgi içerdiğini, banka hisse senetlerinde ani fiyat 
düşüşlerinin ve eşzamanlı fiyat hareketlerinin diğer kuruluşların hisse senetlerine göre daha fazla olduğunu, 
diğer bir ifadeyle bankaların diğer kuruluşlara göre daha opak olduklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte 
2006 yılından itibaren kurumsal bilgilendirmenin artmasıyla ilişkili olarak bankalarda ve banka dışı 
kuruluşlarda opaklığın azaldığını ifade etmişlerdir. 

Wen (2016), 1986-2013 yılları arasında ABD bankalarının sahip oldukları opak varlıkların, banka iflas riski 
üzerindeki etkisini incelemiştir. Ticari varlıklar ile kredileri opak varlık olarak ele aldığı çalışmasında, 
bankalarda opak varlıkların artışının banka iflas riskini arttırdığını belirtmiştir. 

Spargoli ve Upper (2018), 1990-2015 yılları arasında kurum içinde, içeriden bilgi edinen yatırımcıların 
(corporate insiders) hisse senedi alım-satım işlemlerine göre bankalar ile diğer kuruluşların opaklığını 
karşılaştırmışlardır. Bankalarda, kurum içi yatırımcıların hisse senedi satış işlemlerinde olmasa da alış 
işlemlerinde kurum dışındaki yatırımcılardan daha yüksek getiri elde ettiklerini ve bankaların genel anlamda 
opak olduğunu belirtmişlerdir. Diğer firmalar ile bankaların opaklığını karşılaştırdıklarında, bankalarda 
kurum içi yatırımcıların, diğer firmalardaki kurum içi yatırımcıların elde ettiklerinden daha yüksek getiri elde 
etmediklerini dolayısıyla bankaların diğer firmalardan daha opak olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca, 2007-
2009 kriz dönemi de dahil olmak üzere banka opaklığının zamana bağlı değişmediği sonucuna varmışlardır.  

Banka opaklığı ile ilgili yapılan literatür incelemesinde opaklığın, bankacılık ve finansal sisteme olan etkisinin, 
araştırmacılar arasında tartışmalı bir konu olduğu görülmektedir. Jones vd. (2012) opaklığın, bankacılık 
sistemini olumsuz etkileyerek, finansal istikrarsızlığa ve sistemik risklere yol açtığını savunurken; Myers ile 
Rajan (1998), opak varlıkların likiditesinin düşük olduğunu ve yöneticilerin opak varlıkları yatırımcıların 
çıkarlarına uygun olmayacak şekilde kolayca dönüştüremediklerini, bu sebeple opaklığın belirtildiği kadar 
olumsuz sonuçlar yaratmadığını savunmaktadırlar. Ayrıca varlık yapılarından dolayı bankaların diğer 
kuruluşlara göre daha opak olduğu kabul edilmekle birlikte (Morgan, 1998 ve 2002; Iannotta, 2006; Haggard 
ve Howe, 2007; Gu, 2011; Mbarek ve Hmaied, 2012), düzenleyici-denetleyici otoritelerin bankalar üzerinde 
daha fazla baskı kurması sebebiyle bankalar ile diğer kuruluşlar arasında opaklık açısından fark olmadığını 
savunan (Flannery vd., 2004 ve 2013; Spargoli ve Upper, 2018) çalışmaların da olduğu görülmüştür. 
Dolayısıyla banka opaklığı konusunun hala tartışmaya açık olduğu söylenebilir. 

2.3. Bankalarda Opaklığa Sebep Olan Faktörler 

Halka açık bankalar öncelikli olmak üzere, finansal piyasalardaki tüm firmaların güvenilir, şeffaf, anlaşılabilir 
ve karşılaştırılabilir olması, finansal piyasaların temel fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri 
için önemlidir. Mbarek ve Hmaied (2012) ile Dai vd. (2019), bankalara özgü açıklanan bilgilerin yeterli 
olmadığını ve piyasa katılımcılarının bankaların finansal durumlarını değerlendirmekte zorlandığını 
belirterek, finansal krizlerde meydana gelen paniğin kaynağını banka opaklığına dayandırmaktadır.  

Piyasa katılımcılarının banka varlıklarını doğru değerlendirememesi, banka yöneticileri ile büyük hissedarları 
izlemekte zorlanması, banka hisse senetlerinde daha yüksek alış-satış fiyat farkına ve daha az işlem hacmine 
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sebep olmaktadır. Bu nedenlerle opaklık, banka hisse senetlerinde fiyat etkinliğini bozmaktadır (Morgan, 
2002:882).   

Bankaların özü itibarıyla karmaşık yapıları, özellikle bankalara fon sağlayan mevduat sahipleri ile hissedarlar 
tarafından bankaların faaliyetlerinin, finansal durumlarının izlenmesini, anlaşılmasını ve değerlendirilmesini 
zorlaştırmaktadır (White, 2011:15-16). Bankalarda opaklık arttıkça bankaların hisse senetlerinin negatif 
getirileri artmakta, eşzamanlı hareketlerin artmasıyla ise banka iflaslarında artış yaşanmaktadır (Jin ve Myers, 
2006:259).  

Bankalarda opaklığa sebep olan faktörler: 

 Bilgi asimetrisi  
 Banka varlık-kaynak yapıları  
 Likidite yetersizliği 
 Mevduat sigortaları 
 Finansal durum tablolarına müdahale edilmesi 
 Yüksek kaldıraç ve sınırlı sorumluluk 
 Kurumsal yönetim yapısı olarak sıralanabilir.  

Bu çalışmada banka varlık-kaynak yapılarından kaynaklanan banka opaklığı üzerinde durulacaktır.  

Banka Varlık-Kaynak Yapılarından Kaynaklanan Banka Opaklığı 

Bankaların varlıklarının büyük bir kısmı kredilerden, fon kaynakları ise mevduatlar ve tahvil ihracından 
oluşmaktadır. Morgan (2002), Flannery vd. (2004), risklerinin gözlenmesi zor veya değiştirilmesi kolay olması 
sebebiyle krediler ile alım-satım amaçlı varlıkların bankalarda opaklığa yol açtığını ve içeriden olmayan 
piyasa katılımcıları tarafından izlenmelerinin zor olduğunu belirtmektedir.  

Flannery vd.  (2004), içeriden bilgi edinenlerin bir varlığın gerçek değerini kolaylıkla belirleyebilirken diğer 
yatırımcıların zorlandığı varlığı “opak varlık” olarak tanımlamış ve banka varlıklarındaki bilgi opaklığının 
hisse senedi likiditesi, alış-satış fiyat farkı ile işlem hacmi gibi önemli unsurları etkilediğini belirtmiştir. Opak 
varlıklar ve kısa vadeli mevduat yükümlülüklerinin kombinasyonu, banka değerlemesinde belirsizlikleri 
arttırırken, farklı bilanço kompozisyonlarına sahip bankaların opaklık dereceleri birbirinden farklılaşmaktadır 
(Flannery, 1998:277). Firmaların sahip oldukları opak varlıklar, yatırımcıların banka hakkında doğru 
değerleme yapmalarına engel olurken, finansal analistlerin getiri tahminlerini de etkilemektedir. Bu durum 
daha opak varlıklara sahip bankalarda, analistlerin getiri tahminlerinde daha fazla sapmaya sebep olmaktadır 
(Flannery vd., 2004:420-424). 

Opak varlıkların şeffaf varlıklardan daha riskli olması sebebiyle genel olarak getirisi de daha yüksektir (Jones 
vd., 2013:694). Ayrıca yöneticilere sunulan teşvikler, mülkiyet ve yönetim kurulu gibi kurumsal yönetim 
yapıları, bankaların opak varlık seçimlerini etkilemektedir. Daha fazla opak varlıklara yönelen bankalar 
benzer risklere daha fazla maruz kalarak, yatırımcılar ile toplumun daha fazla sistemik riske katlanmasına 
sebep olmaktadır (Wagner, 2010:373; Gu, 2011:2). 

Bankaların nakit değerleri de dahil olmak üzere neredeyse tüm varlık kalemleri değişen derecede belirsizlik 
ve risk barındırmaktadır. Dolayısıyla; 

 İhraç eden kuruluşların finansal sorunlar yaşaması durumunda menkul kıymetler,  
 Borç alan tarafların yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda krediler, 
 Piyasadaki dalgalanmalar sebebiyle değer kaybı yaşaması muhtemel gayrimenkuller, 

opak varlıklar olarak değerlendirilebilir. 

Opak varlıklara yapılan yatırımlar, bankaların finansal kriz dönemlerinde dışarıdan likidite sağlama 
yeteneklerini etkilemekte; finansal araçların opaklığı, bu araçlara yatırım yapanların finansal durumları ve 
risk profili hakkında belirsizlik yaratmaktadır. Ayrıca banka varlıklarının opak yapısı, piyasa disiplininin 
etkinliğini bozarak, risk üstlenme iştahını etkilemektedir (Greenspan, 1996:10; Kahn ve Wagner, 2010:18). 

Literatürde incelenen çalışmalar ve yapılan opaklık tanımları doğrultusunda banka varlıkları opaklık 
seviyelerine göre en opak olandan en şeffaf olana doğru sıralanmasını; krediler, türev ürünler, alım-satım 
amaçlı menkul kıymetler, ortaklık yatırımları, maddi olmayan duran varlıklar, maddi duran varlıklar, nakit 
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ve benzerleri, diğer varlıklar (Campbell ve Kracaw, 1980; Berlin ve Loeys, 1988; Greenspan, 1996; Morgan, 
1998; Flannery vd., 2004, 2013; Iannotta, 2006, Wagner, 2007; Haggard ve Howe, 2007; Gu, 2011; Jones vd., 
2012, 2013; Dewally ve Shao, 2013; Wen, 2016) şeklinde yapılabilir.   

Krediler: Bankaların sağlamış oldukları kredilerin, banka ile borçlu arasında müzakere edilen özel işlemler 
olması sebebiyle çoğu banka için krediler birinci seviyede opak varlıklardır (Campbell ve Kracaw, 1980; Berlin 
ve Loeys, 1988:410). İçeriden bilgi edinenlerin, kredi sözleşmeleri ile kredi kullananlar hakkında daha fazla 
bilgiye sahip olmasını dayanak gösteren Campbell ve Kracaw (1980), banka varlıklarının opak yapısının, 
kredilerle ilişkilendirilen gizli ve özel bilgilerden kaynaklandığını belirtmektedir. Ayrıca, kredi borçlarının 
vadesi gelen müşterilerin yükümlülüklerini karşılayamamaları durumunda, bankaların kredilerinin vadesini 
uzatarak sorunlu kredilerini kolaylıkla gizleyebilmeleri, bankaların diğer kuruluşlara göre daha opak kabul 
edilmelerine sebep olmaktadır. Bankaların sahip olduğu bu sorunlu krediler, banka likiditesini, aktif 
kalitesini, sermaye yeterliliğini ve faaliyetlerini, dolayısıyla finansal durum tablolarını da olumsuz yönde 
etkilemektedir (Dai vd., 2019:369). 

Alım-satım amaçlı varlıklar: Bankaların kullandıkları karmaşık türev ürünler ve kısa süreli alım-satım işlemleri 
ile pozisyonların kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilebilmesi, banka içerisinden (insider) olan kişilerin bile 
bankanın risklerini belirlerken zorlanmalarına sebep olmaktadır (Morgan, 1998:4-5). Bu sebeple alım-satım 
amaçlı varlıklar (trading assets), bankalar için bir diğer önemli opaklık kaynağını temsil etmektedir. 
Kredilerden farklı olarak, daha likit olan finansal araçların elden çıkarılmasının kolay olması ve bankaların 
belirli alım-satım pozisyonlarına bağlı kalmamaları da banka opaklığına sebep olan etmenler arasında yer 
almaktadır. Myers ve Rajan (1998), bankaların likit fonlara ulaşımının kolay olduğunu ve yatırımcıların banka 
portföylerindeki likit fonların dağılımını bilmemelerinin yarattığı belirsizliğin opaklığı arttırdığını belirterek, 
likit varlıkların bu özelliğini “likidite paradoksu” olarak tanımlamaktadır. 

Sabit varlıklar: Likiditesi yüksek alım-satım amaçlı varlıkların elden çıkarılması ile dönüşüm riskinin 
(transformation risk) yüksek olması, pozisyonlarının hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilmesi, bankaların 
değerinin belirlenmesi konusunda belirsizliği arttırmaktadır. Bununla birlikte gayrimenkul, arsa gibi sabit 
varlıkların pozisyonlarının değiştirilmesi ya da elden çıkarılmasının daha zor olması, bu varlıkların dönüşüm 
riskini azaltmaktadır (Myers ve Rajan, 1998:737). Sabit varlıklardaki opaklık unsuru, değerlerindeki 
dalgalanmalardan kaynaklanmaktadır. Sabit varlık değerlerindeki bu dalgalanmaların ise yönetici 
müdahalesinden ziyade piyasadaki değişiklikler sebebiyle olma ihtimali daha yüksektir (Morgan, 1998:6). 
Dolayısıyla piyasalarda meydana gelebilecek dalgalanmaların bankaların sahip oldukları sabit varlıkların 
değerinde yaratacağı değişimler, bu varlıkların da göreceli olarak opak kabul edilmesine sebep olmaktadır. 

3. Yöntem 

Bu bölümde 29.06.2007 ve 31.07.2019 tarihleri arasında, BİST’te işlem gören bankalarda1 opaklığın hisse senedi 
fiyat gecikmesi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla öncelikle piyasaya gelen yeni 
bilgilerin hisse senedi fiyatlarına yansıma hızını belirleyebilmek için Hou ve Moskowitz’in (2005) 
geliştirdikleri fiyat gecikme ölçüsü (price delay measurement) hakkında bilgi verilecektir.  

3.1. Fiyat Gecikme Ölçüsü 

Piyasaya gelen haberleri hisse senedi fiyatlarına yansıtmakta zorluk yaşayan hisse senetlerini tespit etmek için 
kullanılan bir ölçü olarak tanımlanan fiyat gecikme ölçüsünden, hisse senedi fiyat oluşum sürecini etkileyen 
faktörleri belirlemek için de faydalanılmaktadır (Hou ve Moskowitz, 2005: 982).  

Fiyat gecikme ölçüsünün hesaplanabilmesi için iki regresyon modelinden yararlanılmıştır. Bu regresyon 
modelleri; denklik (1) ve (2)’de gösterilen kısıtlanmamış ve kısıtlanmış modellerdir.  

Kısıtlanmamış model:  

 
1 Akbank T.A.Ş, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Denizbank A.Ş., Garanti BBVA, Türkiye Halk Bankası 
A.Ş., ICBC Turkey Bank A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., QNB Finansbank A.Ş., 
Şekerbank T.A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve Kredi 
Bankası A.Ş. 
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𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡 + �𝛿𝛿𝑖𝑖,(−𝑘𝑘)𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡−𝑘𝑘

4

𝑘𝑘=1

+ 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 (1) 

𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑡𝑡: 𝑖𝑖 hisse senedinin 𝑡𝑡 haftasındaki getirisini,  
𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡: yurtiçi piyasa endeksinin 𝑡𝑡 haftasındaki getirisini, 
𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡−𝑘𝑘: yurtiçi piyasa endeksinin geçmiş dört haftalık gecikmeli getirisini (𝑘𝑘 = 1,2,3,4) göstermektedir.   

Piyasaya gelen yeni haberlere hisse senedi fiyatının gecikmeli yanıt vermesi durumunda bazı 𝛿𝛿𝑖𝑖,(−𝑘𝑘) değerleri 
sıfırdan farklı olacaktır. Diğer bir ifadeyle, piyasaya gelen yeni bilgilere, hisse senedi fiyatı hızlı bir şekilde 
tepki verirse 𝛽𝛽𝑖𝑖 önemli ölçüde sıfırdan farklı olurken, 𝛿𝛿𝑖𝑖,(−𝑘𝑘)  değerleri sıfır olacaktır. Dolayısıyla, tüm gecikmeli 
piyasa getiri katsayılarının (𝛿𝛿𝑖𝑖,(−𝑘𝑘)(𝑘𝑘=1,2,3,4) değerlerinin) sıfır olduğu kısıtlanmış model denklik (2)’deki 
gibidir: 

𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 (2) 

Eş zamanlı piyasa getirisi ile hisse senedi getirisini ölçen 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘ş2  ile piyasa endeksinin geçmiş dört haftalık 
ve eş zamanlı getirilerinin toplamı ile hisse senedi getirisini ölçen 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘ş2  değerleri, denklik (1) ve 
denklik (2)’den elde edilmektedir. 

Elde edilen bu değerler yardımıyla hesaplanan fiyat gecikme ölçüsü (𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑡𝑡), denklik (3)’te verilmiştir: 

𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑡𝑡 =  1 −
𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘ş
2

𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘ş2  (3) 

𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘ş2  ve 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘ş2  değerleri arasındaki oran 1'e yaklaştıkça, “𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑡𝑡” gecikme değeri azalacaktır. “𝐷𝐷𝑖𝑖 ,𝑡𝑡” 
gecikme değeri yüksek çıkmış ise piyasaya gelen yeni haberleri hisse senedinin, fiyatına yansıtma hızının 
yavaş olduğu, geçmiş haftalardaki piyasa getirileri kullanılarak hisse senedi getirilerinin açıklandığı ve fiyat 
gecikmesinin daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir.    

3.2. Veri Seti ve Betimsel İstatistikler 

Hesaplamalarda günlük getirilerin kullanılması durumunda yanıltıcı bilgiler bulunma ihtimalinin yüksek 
olması ve piyasaya yeni gelen bilgilerin ortalama bir ay içinde hisse senedi fiyatlarına yansıması sebepleriyle 
fiyat gecikme ölçüsü hesaplamasında aylık ve günlük getiriler yerine haftalık getirilerin kullanılması tercih 
edilmiştir. Bankaların hisse senetlerinin fiyat gecikmesi, denklik (3) yardımıyla hesaplanmıştır. Bir bankanın 
t yılındaki hisse senedi fiyat gecikmesini elde edebilmek için denklik (1) ve denklik (2)’de verilen kısıtlanmış 
ve kısıtlanmamış regresyon modelleri  (t-1) yılının Temmuz ayı ile t yılının Haziran ayı arasındaki haftalık 
gözlemlerden yararlanılarak tahmin edilmiştir. Örnek olarak; 𝑖𝑖 hisse senedinin 2011 yılı fiyat gecikmesi, 2010 
Temmuz – 2011 Haziran döneminin haftalık verileri kullanılarak bulunmuştur. 

Hisse senedi kapanış fiyatlarında pazartesiden pazartesiye veya cumadan cumaya volatilitenin yüksek olması 
nedeniyle haftayı temsil edecek günlük getiriler çarşambadan çarşambaya (Chordia ve Swaminathan, 2000; 
Hou ve Moskowitz, 2005) alınmıştır.  Hisse senedi çarşamba günü işlem görmemiş ve kapanış fiyat verisi 
bulunmuyorsa, çarşamba günü kapanış fiyat verisi olarak, bir önceki ve bir sonraki işlem günü hisse senedinin 
kapanış fiyatlarının ortalaması alınmıştır. Her bir banka için fiyat gecikme ölçüsü ayrı ayrı hesaplanmıştır. 
Hisse senetlerinin günlük verileri İş Yatırım’ın internet sitesi üzerinden; bilanço kalemlerine ait bilgiler ise 
bankaların finansal durum raporlarının ilgili bölümlerinden elde edilmiştir. 

Fiyat gecikmesinin belirleyicilerini ortaya koymak için verilerin ulaşılabilirliğine bağlı olarak, BİST’te işlem 
gören banka hisse senetlerinin günlük kapanış fiyatı, firma riski, beta katsayısı, piyasa değeri,  defter değeri, 
fiili dolaşımdaki hisse sayısı, hisse senedi alış-satış fiyat farkı ve işlem hacmi verileri ile bankaların opak 
varlıkları ile ilgili olarak; yatırım amaçlı menkul kıymetler, krediler, toplam varlıklar, mevduatlar, uzun vadeli 
borçlar ve özsermaye gibi bilanço kalemleri verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlerin 
kısaltmalarında ve adlandırılmalarında, uluslararası literatür ile uyumlu olması adına, İngilizce karşılıkları 
kullanılmıştır. 

Ekonometrik modelde kullanılan değişkenlere dair bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir: 
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Return (Getiri): Günlük getiridir. Hisse senetleri ve BİST-100 endeksi (XU100) için ayrı ayrı denklik (4)’te 
gösterildiği gibi hesaplanmıştır. 

𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑡𝑡 =
𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡−1

− 1 (4) 

𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑡𝑡: 𝑖𝑖 hisse senedinin 𝑡𝑡 zamandaki getirisini, 
𝑃𝑃𝑖𝑖 ,𝑡𝑡: 𝑖𝑖 hisse senedinin 𝑡𝑡 zamandaki fiyatını, 
𝑃𝑃𝑖𝑖 ,𝑡𝑡−1: 𝑖𝑖 hisse senedinin 𝑡𝑡 − 1 zamandaki fiyatını göstermektedir. 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 ,𝑡𝑡 (Marj): Hisse senedinin alış ve satış fiyatları arasındaki farktır ve piyasa likiditesinin bir ölçütü olarak 
kullanılmaktadır. Spread değişkeni, denklik (5)’te gösterildiği gibi hesaplanmıştır.   

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡 =
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑘𝑘𝑚𝑚,𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑘𝑘,𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡,𝑖𝑖,𝑡𝑡
 (5) 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡: 𝑖𝑖 hisse senedinin 𝑡𝑡 zamandaki alış-satış fiyatı arasındaki farkı, 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑘𝑘𝑚𝑚,𝑖𝑖,𝑡𝑡 : 𝑖𝑖 hisse senedinin 𝑡𝑡 zamandaki en yüksek fiyatını, 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑘𝑘,𝑖𝑖,𝑡𝑡 : 𝑖𝑖 hisse senedinin 𝑡𝑡 zamandaki en düşük fiyatını, 
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡,𝑖𝑖,𝑡𝑡 : 𝑖𝑖 hisse senedinin 𝑡𝑡 zamandaki ortalama fiyatını göstermektedir.  

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡 (Turnover, Devir hızı): Hisse senedinin günlük ortalama devir hızıdır. Denklik (6)’da gösterildiği gibi 
hesaplanmıştır.  

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡 =
𝐻𝐻𝑆𝑆𝐻𝐻𝑖𝑖𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑆𝑆ş𝚤𝚤𝐻𝐻𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑖𝑖 ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡
 (6) 

Firmaların fiili dolaşımdaki hisse oranları, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından ve Kamuyu Aydınlatma 
Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. 28.02.2011 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki hisse 
oranları günlük olarak ilan edilmeye başlanmıştır. Örneklem döneminin bu tarihte başlatılması veri kaybına 
neden olacağı için fiili dolaşımdaki hisse sayısı, hisse senetlerinin ilgili dönemdeki halka açıklık oranı ile 
ödenmiş sermayesi çarpılarak hesaplanmıştır. 

𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡 (Likidite yetersizliği): İşlem hacminde meydana gelen bir birimlik artışın, hisse senedi getirisinde ortaya 
çıkardığı etkiyi ölçmek için yararlanılan, Amihud'un (2002) likidite yetersizliği ölçüsüdür. İlgili hisse 
senedinin, günlük getirisinin mutlak değerinin, ilgili hisse senedinin işlem hacmine (milyon TL) bölünmesiyle, 
denklik (7)’de gösterildiği gibi hesaplanmıştır.   

𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑡𝑡 =
 �𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑡𝑡�

𝐻𝐻𝑆𝑆𝐻𝐻𝑖𝑖𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡  
 (7) 

(𝐵𝐵/𝑀𝑀)𝑖𝑖,𝑡𝑡: 𝑖𝑖 hisse senedinin 𝑡𝑡 dönemindeki defter değerinin, piyasa değerine oranıdır. 

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡 (Büyüklük): 𝑖𝑖 hisse senedinin 𝑡𝑡 dönemindeki piyasa değeridir (milyon TL).  

𝐵𝐵𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑖𝑖 ,𝑡𝑡: Sistematik risk faktörüdür ve finansal varlıkları fiyatlama modeli’nden (FVFM) elde edilmiştir. Yıllık 
beta değeri, denklik (2)’de verilen kısıtlı regresyon modelinin tahmin edilen parametresi �̂�𝛽 değeridir. Tüm 
hisse senetleri için her yıl, günlük veriler yardımıyla hesaplanmıştır. 

𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡: Firmaya özgü, sistematik olmayan risktir. Denklik (2)’de verilen kısıtlı regresyon modeli 
kullanılarak günlük veriler yardımıyla her banka için ayrı ayrı yıllık hesaplanan FVFM’den elde edilen 
kalıntıların standart sapmasıdır. 

Bilanço Değişkenleri 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑡𝑡: 𝑖𝑖 bankasının 𝑡𝑡 dönemindeki varlıkları toplamıdır (bin TL).  

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑡𝑡𝐸𝐸𝑖𝑖 ,𝑡𝑡: 𝑖𝑖 bankasının 𝑡𝑡 dönemindeki özsermayesidir (bin TL). 

𝐿𝐿𝑇𝑇𝐷𝐷𝑆𝑆𝐿𝐿𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡: 𝑖𝑖 bankasının 𝑡𝑡 dönemindeki uzun vadeli (1-5 yıl arası, 5 yıldan fazla) borçları toplamıdır (bin TL).  

𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑡𝑡: 𝑖𝑖 bankasının 𝑡𝑡 dönemindeki mevduatları toplamıdır (bin TL).  

𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻𝑖𝑖 ,𝑡𝑡: 𝑖𝑖 bankasının 𝑡𝑡 dönemindeki yatırım amaçlı menkul kıymetleri toplamıdır (bin TL). “Gerçeğe uygun 
değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “Satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “Vadeye kadar 
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elde tutulacak yatırımlar” toplamından oluşmaktadır. 2018 yılında TFRS 9’a geçilmesiyle, “Satılmaya Hazır 
Finansal Varlıklar” kalemi “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar”; 
“Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar” kalemi ise “İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar” 
olarak değişmiştir. 

(𝐷𝐷/𝐸𝐸)𝑖𝑖,𝑡𝑡: 𝑖𝑖 bankasının 𝑡𝑡 dönemindeki toplam borcunun, özsermayesine oranıdır.  

(𝐾𝐾𝑇𝑇𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓)𝑖𝑖,𝑡𝑡: 𝑖𝑖 bankasının 𝑡𝑡 döneminde tüketicilere ve personele kullandırdığı konut kredilerinin (Türk 
parası, dövize endeksli ve yabancı paralı) toplamının toplam aktifine oranıdır. 

(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓)𝑖𝑖,𝑡𝑡: 𝑖𝑖 bankasının 𝑡𝑡 döneminde konut kredisi dışında kullandırdığı tüm kredileri toplamının 
toplam aktifine oranıdır.  

(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝑆𝑆𝑘𝑘/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓)𝑖𝑖,𝑡𝑡: 𝑖𝑖 bankasının 𝑡𝑡 dönemindeki diğer opak varlıkları toplamının toplam aktifine oranıdır. 
Banka varlıkları toplamından, konut kredisi, diğer krediler ve şeffaf varlıkların çıkarılması ile elde edilmiştir. 
Şeffaf varlıklar; Jones vd.’nin (2012) çalışmasında yer aldığı şekilde, “Para Piyasalarından Alacaklar”, “Devlet 
Borçlanma Senetleri”, “Bankalar” ve “Nakit Değerler ve Merkez Bankası” kalemlerinin toplamıdır. 

Her bir hisse senedi için 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇, 𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝐵𝐵/𝑀𝑀 ve 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑖𝑖𝐻𝐻𝑆𝑆 değişkenleri günlük olarak hesaplanmıştır. 
Bu değerlerin yıllık ortalamaları alınarak, tüm hisse senetleri için veriler ayrı ayrı yıllık frekansa 
dönüştürülmüştür. Araştırmanın bundan sonraki bölümünde yıllık frekansları ifade etmek için, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆����������, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇�������, 
𝚤𝚤𝐷𝐷𝐷𝐷𝚤𝚤𝑖𝑖������, 𝑆𝑆𝚤𝚤𝑆𝑆𝑆𝑆������, 𝐵𝐵/𝑀𝑀������ ve 𝑃𝑃𝑟𝑟𝚤𝚤𝐻𝐻𝑆𝑆������� kısaltmaları kullanılacaktır. 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆, 𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 ve bilanço değişkenlerinin yıllık olarak 
hesaplanması sebebiyle kısaltmalarında bir değişiklik yapılmayacaktır. Ekonometrik modelde yer alan 
bağımsız değişkenlerin standart hata, ortalama, maksimum ve minimum değerleri Tablo 1’de  
gösterilmektedir. 

Tablo 1. Değişkenlere Ait Betimsel İstatistikler 

Değişken Ortalama Std Hata Minimum Maksimum 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇������� 0.1887 0.258 0.001 2.016 
𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 0.0197 0.0109 0.0077 0.0763 
𝐵𝐵𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 0.9345 0.3265 -0.0284 1.3873 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆���������� 0.0342 0.0112 0.0077 0.0782 
𝚤𝚤𝐷𝐷𝐷𝐷𝚤𝚤𝑖𝑖������ 0.629 4.6429 0 51.4411 
𝑃𝑃𝑟𝑟𝚤𝚤𝐻𝐻𝑆𝑆�������   3.6038 3.0132 0.13 15.45 
𝑆𝑆𝚤𝚤𝑆𝑆𝑆𝑆������ (milyon TL) 9,332 9,868 66 41,638 
𝐵𝐵/𝑀𝑀������  1.82 2.041 0.2931 20.3108 
𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖 (bin TL) 104,000,000 111,000,000 910,928 433,000,000 
𝐸𝐸𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑡𝑡𝐸𝐸 (bin TL) 11,400,000 12,400,000 379,827 52,500,000 
𝐿𝐿𝑇𝑇𝐷𝐷𝑆𝑆𝐿𝐿𝑡𝑡 (bin TL) 11,600,000 13,800,000 0 59,000,000 
𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 (bin TL) 59,900,000 63,800,000 0 259,000,000 
𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻 (bin TL) 18,600,000 19,300,000 8,877 79,100,000 
𝐷𝐷/𝐸𝐸  7.9433 2.4655 0.949 22.825 
𝐾𝐾𝑇𝑇𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆 (bin TL) 5,936,215 6,468,342 0 24,700,000 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆 (bin TL) 59,500,000 65,800,000 492,081 263,000,000 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝑆𝑆𝑘𝑘 (bin TL) 7,208,324 9,385,225 63,123 59,600,000 

Bankaların hisse senedi devir hızı (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇�������) ortalama %18.9, hisse senetlerinin alış ve satış fiyat farkı (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆����������) 
ortalama %3.4’tür. Hisse senedi fiyatı (𝑃𝑃𝑟𝑟𝚤𝚤𝐻𝐻𝑆𝑆�������) ortalama 3.6 TL, piyasa değeri (𝑆𝑆𝚤𝚤𝑆𝑆𝑆𝑆������) ortalama 9 milyar TL’dir. 
Likidite yetersizliği ölçüsü (𝚤𝚤𝐷𝐷𝐷𝐷𝚤𝚤𝑖𝑖������) ortalama 0.63, 𝐿𝐿𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 katsayısı ortalama 0.93, firmaya özgü risk (𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡) ise 
ortalama 0.0197’dir. 

Bilanço kalemlerinin ortalama değerlerinin; varlıklar 104,000,000,000 TL, özsermaye 11,400,000,000 TL, uzun 
vadeli borçlar 11,600,000,000 TL, mevduatlar 59,900,000,000 TL, yatırım amaçlı menkul kıymetler 
18,600,000,000 TL, konut kredileri 5,936,215,000 TL, diğer krediler 59,500,000,000 TL, diğer opak varlıklar 
7,208,324,000 TL olduğu görülmektedir. Kalkınma bankalarının konut kredisi sağlamaması sebebiyle konut 
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kredileri (𝐾𝐾𝑇𝑇𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆) değişkeni betimsel istatistik değerlerinin, diğer krediler (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆) değişkeni betimsel 
istatistik değerlerinden daha düşük olduğu görülmektedir.  

4. Bulgular 

Bankaların opak varlıkları ile hisse senetlerine ait faktörlerin bulunduğu panel veri modeli denklik (8)’de 
verilmiştir. 

𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐾𝐾𝑇𝑇𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝑆𝑆𝑘𝑘/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇�������𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆����������𝑖𝑖,𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽6𝚤𝚤𝐷𝐷𝐷𝐷𝚤𝚤𝑖𝑖������𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽7𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽8𝐸𝐸𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑡𝑡𝐸𝐸𝑖𝑖 ,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽9𝐿𝐿𝑇𝑇𝐷𝐷𝑆𝑆𝐿𝐿𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽10𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽11𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽12𝐷𝐷/𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽13𝑆𝑆𝚤𝚤𝑆𝑆𝑆𝑆������𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽14𝐵𝐵/𝑀𝑀������𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽15𝐵𝐵𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽16𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽17𝑃𝑃𝑟𝑟𝚤𝚤𝐻𝐻𝑆𝑆�������𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 

(8) 

Burada, bağımlı değişken olan 𝐷𝐷𝑖𝑖 ,𝑡𝑡; 𝑖𝑖 hisse senedinin 𝑡𝑡 dönemindeki fiyat gecikme ölçüsüdür ve denklik (3)’te 
verildiği gibi hesaplanmıştır.  

Modele kontrol değişkenleri olarak eklenen bağımsız değişkenler ise; konut kredisinin toplam aktiflere oranı 
(𝐾𝐾𝑇𝑇𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓), diğer kredilerin toplam aktiflere oranı (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓), diğer opak varlıkların toplam aktiflere 
oranı (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝑆𝑆𝑘𝑘/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓), hisse senedi devir hızı (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇�������), hisse senedinin alış ve satış fiyat farkı (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆����������), likidite 
yetersizliği (𝚤𝚤𝐷𝐷𝐷𝐷𝚤𝚤𝑖𝑖������), varlıklar (𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖), özsermaye (𝐸𝐸𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑡𝑡𝐸𝐸), uzun vadeli borçlar (𝐿𝐿𝑇𝑇𝐷𝐷𝑆𝑆𝐿𝐿𝑡𝑡), mevduatlar 
(𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖), yatırım amaçlı menkul kıymetler (𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻), toplam borcun özsermayeye oranı (𝐷𝐷/𝐸𝐸),  piyasa değeri 
(𝑆𝑆𝚤𝚤𝑆𝑆𝑆𝑆������), defter değerinin piyasa değerine oranı (𝐵𝐵/𝑀𝑀������), firma riski (𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡), 𝐿𝐿𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 katsayısı ve fiyat (𝑃𝑃𝑟𝑟𝚤𝚤𝐻𝐻𝑆𝑆�������) 
değişkenleridir. 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑡𝑡𝐸𝐸, 𝐿𝐿𝑇𝑇𝐷𝐷𝑆𝑆𝐿𝐿𝑡𝑡, 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻 ve 𝑆𝑆𝚤𝚤𝑆𝑆𝑆𝑆������ değişkenleri modele logaritmik formda 
dahil edilmiştir.  

Hisse senetlerinde fiyat gecikmesini etkileyen ve modelde yer alan değişkenler ile beklenen etkileri Tablo 2’de 
verilmiştir. 

Tablo 2. Değişkenler ve Beklenen Etkileri 

Değişken Açıklama Beklenen Etki 
𝐵𝐵𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 Sistematik Risk - 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇������� Hisse Senedi Devir Hızı - 
𝚤𝚤𝐷𝐷𝐷𝐷𝚤𝚤𝑖𝑖������ Amihud’un Likidite Yetersizliği Ölçüsü + 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆���������� Alış-Satış Fiyat Farkı + 
𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 Firmaya Özgü Risk + 
𝐵𝐵/𝑀𝑀������  Defter Değeri / Piyasa Değeri + / - 
𝑆𝑆𝚤𝚤𝑆𝑆𝑆𝑆������ Piyasa Değeri + / - 
𝑃𝑃𝑟𝑟𝚤𝚤𝐻𝐻𝑆𝑆�������  Hisse Senedi Kapanış Fiyatı + / - 
𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖 Varlıklar _ 
𝐸𝐸𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑡𝑡𝐸𝐸 Özsermaye _ 
𝐿𝐿𝑇𝑇𝐷𝐷𝑆𝑆𝐿𝐿𝑡𝑡 Uzun Vadeli Borçlar + 
𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 Mevduatlar + / - 
𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻 Yatırım Amaçlı Menkul Kıymetler + / - 
𝐷𝐷/𝐸𝐸 Borç / Özsermaye + 
𝐾𝐾𝑇𝑇𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓 Konut Kredisi / Toplam Aktif + 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓 Diğer Krediler / Toplam Aktif + 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝑆𝑆𝑘𝑘/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓 Diğer Opak Varlıklar / Toplam Aktif + 

Denklik (8)’de verilen panel veri modeli, opaklığın banka hisse senetlerinin fiyat etkinliğine etkisi üzerine 
kurulmuştur. Model ile ilgili kurulan hipotezler: 

H0: Banka hisse senetlerine özgü etkilerin fiyat gecikmesine etkisi yoktur. 
H1: Banka hisse senetlerine özgü etkilerin fiyat gecikmesine etkisi vardır. 
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Tablo 3. Banka hisse senetlerine özgü etkilerin testi 

F-Değeri p-değeri 
2.52* 0.0053 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 3’te görüldüğü gibi olasılık değerinin %1’den küçük olması sebebiyle sıfır hipotezi reddedilmektedir. 
Dolayısıyla, banka hisse senetlerine özgü etkilerin fiyat gecikmesine etkisi olduğu söylenebilir. Daha sonra bu 
etkinin sabit mi yoksa rassal mı olduğunun test edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla çalışmada kullanılacak 
model Hausman Test istatistiği sonucuna göre belirlenecektir.  

Analizde tutarlı sonuçlar elde edebilmek için sabit etkiler (fixed effects) modelinin mi yoksa rassal etkiler 
(random effects) modelinin mi tercih edilmesi gerektiğine karar vermek için Hausman Testinden 
yararlanılmaktadır. Hausman test istatistiği hipotezleri: 

H0: Rassal etkiler modeli uygundur. 
H1: Sabit etkiler modeli uygundur. 

Tablo 4. Hausman test istatistiği sonuçları 

𝝌𝝌𝟐𝟐 Değeri p-değeri 
174.17* 0.0000 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 4’te görüldüğü gibi Hausman test istatistiği olasılık değerinin %1’den küçük olması sebebiyle sıfır 
hipotezi reddedilmektedir. Dolayısıyla, sabit etkiler modelinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Bir sonraki 
aşama olarak, sabit etkiler modelinde zaman etkisinin varlığı test edilmiştir. Sabit etkiler modelinde zaman 
etkisinin varlığını test etmek için kurulan hipotezler: 

H0 : Zaman etkisi yoktur.  
H1: Zaman etkisi vardır. 

Tablo 5. Sabit etkiler modelinde zaman etkisi test sonuçları 

F değeri  p-değeri 
0.47 0.9170 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 5’te görüldüğü gibi olasılık değerinin %10’dan büyük olması sebebiyle sıfır hipotezi 
reddedilememektedir. Dolayısıyla, sabit etkiler modelinde zaman etkisinin olmadığı söylenebilir. Sabit etkiler 
modelinde değişen varyans (heteroskedastite), otokorelasyon ve birimler arası korelasyon (yatay kesit 
bağımlılığı) sorunları varlığında regresyon tahminleri gerçek değerleri gösterememektedir. Dolayısıyla, bu 
sorunların varlığı test edilmelidir. Modelde yer alan birimler arasında değişen varyans sorunu varlığını tespit 
etmek için Değiştirilmiş Wald Testi (Modified Wald Test); hata terimleri arasındaki ilişki olarak tanımlanan 
birim içi otokorelasyon sorunu varlığını tespit etmek için Wooldridge Testi; birimlerin kendi aralarındaki ilişki 
olarak tanımlanan korelasyon sorunu varlığını tespit etmek için Pesaran (2015) Testi kullanılmıştır.  

Sabit etkiler modelinde varsayımdan sapmalara ilişkin hipotezler Tablo 6’da; varsayımdan sapmaların test 
edilmesine ilişkin sonuçlar ise Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 6. Sabit etkiler modelinde varsayımdan sapmalara ilişkin hipotezler 

 Değişen Varyans Otokorelasyon Korelasyon 

H0 
Birimler arasında değişen varyans 
yoktur. 

Birim içi otokorelasyon 
yoktur. 

Birimler arası korelasyon 
yoktur. 

H1 
Birimler arasında değişen varyans 
vardır. 

Birim içi otokorelasyon 
vardır. 

Birimler arası korelasyon 
vardır. 
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Tablo 7. Sabit etkiler modelinde varsayımdan sapma testleri ve sonuçları 

Testler İstatistikler p- değeri 
Değiştirilmiş Wald Testi 𝜒𝜒2 Değeri 1307.81* 0.0000 
Wooldridge Testi F Değeri 7.807** 0.0162 
Pesaran (2015) Testi CD 5.811* 0.0000 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 7’de verilen sonuçlara göre, değiştirilmiş Wald ve Pesaran test istatistiği olasılık değerlerinin %1’den, 
Wooldridge test istatistiği olasılık değerinin %5’ten küçük olması sebebiyle sıfır hipotezleri reddedilmektedir. 
Dolayısıyla, yapılan test sonuçlarına göre; birimler arası değişen varyans, birim içi otokorelasyon ve birimler 
arası korelasyon yapıları söz konusudur. Bu yapıların dikkate alındığı, denklik (8)’de verilen panel regresyon 
modelinin, Genelleştirilmiş en küçük kareler (GLS) yöntemi ile parametre tahmin sonuçlarına sırasıyla Tablo 
8 ve Tablo 9’da yer verilmiştir. 

Opaklığın hisse senedi likiditesi ile işlem hacminin azalmasına, alış-satış fiyat farkının artmasına sebep olduğu 
düşüncesiyle, fiyat gecikmesine olan etkilerinin belirlenebilmesi için likidite belirleyicilerinin tek başlarına ve 
birlikte modele dahil edildiği parametre tahmin sonuçları, Tablo 8’de verilmiştir. Dolayısıyla (𝐾𝐾𝑇𝑇𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓), 
(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓), (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝑆𝑆𝑘𝑘/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓) değişkenleri, denklik (8)’de verilen panel regresyon modelinden çıkarılarak 
incelenmiştir. 

Tablo 8. Fiyat gecikmesinin belirleyicileri için panel GLS tahmin sonuçları 

Değişken 1 2 3 4 

Sabit 1.2563* 
(0.000) 

1.3011* 
(0.000) 

1.2606* 
(0.000) 

1.2376* 
(0.000) 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇������� -0.0638** 
(0.0170)  - - 0.0053 

(0.8330) 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆����������  - -9.3885* 
(0.000)  - -8.6248* 

(0.000) 

𝚤𝚤𝐷𝐷𝐷𝐷𝚤𝚤𝑖𝑖������   - -  0.0044* 
(0.000) 

0.0037** 
(0.0160) 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖 -0.2774* 
(0.0050) 

-0.1739* 
(0.000) 

-0.2241* 
(0.0030) 

-0.1852* 
(0.000) 

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑡𝑡𝐸𝐸 0.0270* 
(0.000) 

0.0233* 
(0.000) 

0.0195* 
(0.0020) 

0.0221* 
(0.000) 

𝐿𝐿𝑇𝑇𝐷𝐷𝑆𝑆𝐿𝐿𝑡𝑡 0.2237** 
(0.0220) 

0.0926** 
(0.0160) 

0.1617** 
(0.0340) 

0.0993** 
(0.0300) 

𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 0.0036*** 
(0.0780) 

0.0058* 
(0.000) 

0.0035** 
(0.0490) 

0.0060* 
(0.000) 

𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻 -0.0439* 
(0.000) 

-0.0300* 
(0.000) 

-0.0404* 
(0.000) 

-0.0175** 
(0.0130) 

𝐷𝐷/𝐸𝐸 0.0266** 
(0.0200) 

0.0122* 
(0.000) 

0.0186** 
(0.0420) 

0.0119* 
(0.000) 

𝑆𝑆𝚤𝚤𝑆𝑆𝑆𝑆������ 0.0647* 
(0.000) 

0.0815* 
(0.000) 

0.0789* 
(0.000) 

0.0751* 
(0.000) 

𝐵𝐵/𝑀𝑀������ -0.0023 
(0.4580) 

-0.0021 
(0.2380) 

-0.0012 
(0.6970) 

-0.0004 
(0.8630) 

𝐵𝐵𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 -0.3670* 
(0.000) 

-0.2378* 
(0.000) 

-0.3460* 
(0.000) 

-0.2273* 
(0.000) 

𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 8.7949* 
(0.000) 

17.3621* 
(0.000) 

8.4854* 
(0.000) 

16.6479* 
(0.000) 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝚤𝚤𝐻𝐻𝑆𝑆������� 0.0063** 
(0.0410) 

-0.0033* 
(0.0020) 

0.0036 
(0.2980) 

-0.0037* 
(0.0010) 

Wald İstatistiği 
(p – değeri) 

1123.21* 
(0.000) 

2752.75* 
(0.000) 

1271.97* 
(0.000) 

2120.25* 
(0.000) 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini; parantez içindeki değerler p-değerini 
göstermektedir. 
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Tablo 8’de, 1., 2. ve 3. Sütunlar sırasıyla likidite belirleyicilerinden sadece (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇�������) değişkeni, sadece (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆����������) 
değişkeni, sadece (𝚤𝚤𝐷𝐷𝐷𝐷𝚤𝚤𝑖𝑖������) değişkeni; 4. Sütun ise tüm likidite belirleyicileri ile diğer kontrol değişkenlerinin 
modele dahil edildiği parametre tahmin sonuçlarını göstermektedir. 

Modelde yer alan kontrol değişkenleri ile ilgili bulgular:  

 Hisse senedi devir hızı (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇�������) değişkeni tek başına modele dahil edildiğinde katsayısı beklenen 
doğrultuda negatif ve %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu, hisse 
senedi devir hızındaki artışın fiyat gecikmesini azaltacağı anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, diğer 
likidite değişkenleri modele dahil edildiğinde (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇�������) değişkeni katsayısının işaretinin negatiften pozitife 
döndüğü ve anlamlılığını kaybettiği görülmektedir. Bu durumun, (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇�������) değişkenin (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆����������) değişkeni 
ile pozitif ilişkili (korelasyon katsayısı = 0.4953); (𝚤𝚤𝐷𝐷𝐷𝐷𝚤𝚤𝑖𝑖)������� değişkeni ile negatif ilişkili (korelasyon katsayısı = 
-0.0919) olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 Hisse senedi alış-satış fiyat farkı (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆����������) değişkeni tek başına ya da diğer likidite değişkenleri ile birlikte 
modele dahil edildiğinde katsayısı beklentinin tersine negatif ve %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu, hisse senetlerinin alış ve satış fiyat farkındaki artışın banka hisse 
senetleri fiyat etkinliğini azaltmayacağı anlamına gelmektedir.  

 Likidite yetersizliği (𝚤𝚤𝐷𝐷𝐷𝐷𝚤𝚤𝑖𝑖������) değişkeni tek başına ve diğer likidite değişkenleri ile birlikte modele dahil 
edildiğinde katsayısı beklenen doğrultuda pozitif ve sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu,  likidite yetersizliğinin fiyat gecikmesini arttıracağı, 
fiyat etkinliğini azaltacağı anlamına gelmektedir. 

 Yatırım amaçlı menkul kıymetler (𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻) ve varlıklar (𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖) değişkenleri katsayılarının negatif ve 
sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bulunması, yatırım amaçlı menkul 
kıymetleri ve toplam varlıkları yüksek olan bankaların hisse senedi fiyat gecikmesinin daha az olacağı 
anlamına gelmektedir.  

 Mevduatlar (𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖), uzun vadeli borçlar (𝐿𝐿𝑇𝑇𝐷𝐷𝑆𝑆𝐿𝐿𝑡𝑡), özsermaye (𝐸𝐸𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑡𝑡𝐸𝐸) ve toplam borcun özsermayeye 
oranı (𝐷𝐷/𝐸𝐸) değişkenleri katsayılarının pozitif ve sırasıyla %1, %5, %1 ve %1 anlamlılık düzeylerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bulunması mevduatları, uzun vadeli borçları, özsermayesi ve (𝐷𝐷/𝐸𝐸) oranı 
yüksek olan bankaların hisse senedi fiyat gecikmesinin daha fazla, fiyat etkinliğinin daha az olacağı 
anlamına gelmektedir.  

 Firmaya özgü risk (𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡) değişkeni katsayısı beklenen doğrultuda pozitif ve %1 anlamlılık düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu, bankaya özgü risklerin artması durumunda bilginin 
hisse senedi fiyatına yansımasının daha geç olacağı anlamına gelmektedir. 𝐿𝐿𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 katsayısı beklenen 
doğrultuda negatif ve %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu ise, 
hisse senedinin piyasaya duyarlılığının artması durumunda fiyat gecikmesinin azalacağı anlamına 
gelmektedir. 

 Piyasa değeri (𝑆𝑆𝚤𝚤𝑆𝑆𝑆𝑆������) değişkeni katsayısı pozitif ve %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. Bu bulgu, piyasa değeri arttıkça fiyat gecikmesinin artacağı anlamına gelmektedir. Fiyat 
(𝑃𝑃𝑟𝑟𝚤𝚤𝐻𝐻𝑆𝑆�������) değişkeni katsayısı negatif ve %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu 
bulgu, hisse senetlerinin fiyatı arttıkça gecikmenin azalacağı anlamına gelmektedir.  

Opak varlıkların fiyat gecikmesine olan etkilerinin belirlenebilmesi için, denklik (8)’de verilen panel regresyon 
modelinde yer alan ve opaklığı temsilen kredilerin risklerine ilişkin belirsizlikleri yansıtan (𝐾𝐾𝑇𝑇𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓) ve 
(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓) değişkenleri ile krediler dışındaki opak varlıkların risklerine ilişkin belirsizlikleri yansıtan 
(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝑆𝑆𝑘𝑘/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓) değişkenlerinin tek başlarına ve birlikte modele dahil edildiği parametre tahmin sonuçları 
Tablo 9’da verilmiştir. 
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Tablo 9. Fiyat gecikmesinde opaklığın etkisi için panel GLS tahmin sonuçları 

Değişken 1 2 3 4 

 Sabit 1.3059* 
(0.000) 

1.2549* 
(0.000) 

1.1704* 
(0.000) 

1.0379* 
(0.000) 

𝐾𝐾𝑇𝑇𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓 -0.1524 
(0.3140) 

   
-0.1227 
(0.5300) 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓  0.1061*** 
(0.0820) 

 0.2108* 
(0.0040) 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝑆𝑆𝑘𝑘/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓   0.3490* 
(0.0010) 

0.4387* 
(0.0010) 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇������� 0.0097 
(0.6430) 

0.0119 
(0.5190) 

0.0142 
(0.4350) 

-0.0124 
(0.5790) 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆���������� -9.5181* 
(0.000) 

-9.2925* 
(0.000) 

-8.8148* 
(0.000) 

-8.7499* 
(0.000) 

𝚤𝚤𝐷𝐷𝐷𝐷𝚤𝚤𝑖𝑖������  0.0039** 
(0.0180) 

0.0036* 
(0.0090) 

0.0043* 
(0.0060) 

0.0039** 
(0.0130) 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖 -0.2323** 
(0.0180) 

-0.2493* 
(0.0060) 

-0.1276** 
(0.0170) 

-0.1937* 
(0.0020) 

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑡𝑡𝐸𝐸 0.1497 
(0.1300) 

0.1588*** 
(0.0800) 

0.0409 
(0.4300) 

0.0985*** 
(0.0940) 

𝐿𝐿𝑇𝑇𝐷𝐷𝑆𝑆𝐿𝐿𝑡𝑡 0.0155* 
(0.0020) 

0.0176* 
(0.000) 

0.0186* 
(0.000) 

0.0188* 
(0.000) 

𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 0.0061* 
(0.000) 

0.0061* 
(0.000) 

0.0054* 
(0.000) 

0.0073* 
(0.000) 

𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻 -0.0190* 
(0.0010) 

-0.0104*** 
(0.0560) 

-0.0223* 
(0.000) 

-0.0079 
(0.2460) 

𝐷𝐷/𝐸𝐸 0.0186 
(0.1080) 

0.0191*** 
(0.0680) 

0.0070 
(0.1260) 

0.0094*** 
(0.0630) 

𝑆𝑆𝚤𝚤𝑆𝑆𝑆𝑆������ 0.0827* 
(0.000) 

0.0791* 
(0.000) 

0.0861* 
(0.000) 

0.0871* 
(0.000) 

𝐵𝐵/𝑀𝑀������ -0.0024 
(0.3420) 

-0.0030 
(0.2200) 

-0.0032 
(0.2310) 

-0.0040 
(0.1970) 

𝐵𝐵𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 -0.2171* 
(0.000) 

0.2254* 
(0.000) 

-0.2044* 
(0.000) 

-0.2137* 
(0.000) 

𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 18.0472* 
(0.000) 

17.5668* 
(0.000) 

17.1952* 
(0.000) 

17.5146* 
(0.000) 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝚤𝚤𝐻𝐻𝑆𝑆�������  -0.0037 
(0.1340) 

-0.0028 
(0.2360) 

-0.0047* 
(0.0010) 

-0.0039* 
(0.0100) 

Wald İstatistiği 
(p – değeri) 

1399.49* 
(0.000) 

1422.85* 
(0.000) 

1800.44* 
(0.000) 

1188.33* 
(0.000) 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini; parantez içindeki değerler p-değerini 
göstermektedir. 

Tablo 9’da, 1., 2. ve 3. Sütunlar sırasıyla sadece (𝐾𝐾𝑇𝑇𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓) değişkeni, sadece (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓) değişkeni, 
sadece (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝑆𝑆𝑘𝑘/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓) değişkeni; 4. Sütun ise tüm opak varlık değişkenleri ile diğer kontrol değişkenlerinin 
modele dahil edildiği parametre tahmin sonuçlarını göstermektedir. 

Modelde yer alan kontrol değişkenleri ile ilgili bulgular:  

 Konut kredisi dışında kalan kredilerin toplam varlıklara oranı (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓) ile diğer opak varlıkların 
toplam varlıklara oranı  (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝑆𝑆𝑘𝑘/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓) değişkenlerinin katsayılarının beklenen doğrultuda pozitif ve %1 
anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu, konut kredisi dışında verilen 
krediler ile diğer opak varlıklardaki artışın bankaların hisse senedi fiyat gecikmesini arttıracağı, fiyat 
etkinliğini azaltacağı anlamına gelmektedir.  

 Konut kredilerinin toplam varlıklara oranı (𝐾𝐾𝑇𝑇𝑡𝑡𝐾𝐾𝑟𝑟𝑆𝑆/𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑓𝑓) değişkeni katsayısı beklentinin tersine negatif 
tahmin edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.     

Diğer kontrol değişkenleri açısından Tablo 9’da elde edilen sonuçlar ile Tablo 8’deki sonuçlar 
karşılaştırıldığında; 



I. Gürbüzer Yıldırım – C. Tanrıöven 13/1 (2021) 622-638 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 
636 

 Hisse senedi devir hızı (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇�������) değişkeni katsayısının pozitiften negatife döndüğü fakat anlamlılığında 
değişiklik olmadığı,  

 %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunan yatırım amaçlı menkul kıymetler (𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻) 
değişkeninin, opaklık değişkenleri modele tek başlarına dahil edildiğinde anlamlılığında değişiklik 
olmadığı fakat değişkenlerin hepsinin modele dahil edilmesi durumunda anlamlılığını kaybettiği, 

 Modelde yer alan diğer kontrol değişkenlerinin katsayı işaretleri ve anlamlılıklarında bir değişiklik 
olmadığı, 

görülmektedir. Bu sonuçlar, bilginin hisse senedi fiyatlarına yansıma sürecinde opaklığın rolünü 
göstermektedir. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Hisse senedi fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri “bilgi”dir. Finansal piyasalarda bilgi etkinliği, 
piyasaya gelen yeni ve tüm haberlerin anında fiyatlara yansıması anlamına gelmektedir. Aynı şekilde, hisse 
senedi etkinliği de hisse senedinin piyasadaki yeni haberleri anında fiyatına dahil etmesi anlamındadır. Etkin 
piyasalarda hisse senedi fiyatlarının rassal olarak değiştiği ve yeni bilginin fiyatlara eş zamanlı yansıdığı 
varsayılsa da literatürde, hisse senetlerinin küresel ya da yerel bazda yeni haberleri fiyatlarına yansıtma 
hızlarının birbirinden farklı olduğu görülmektedir (Hou ve Moskowitz, 2005; Lim ve Hooy, 2010; Blau vd., 
2017).   

Çalışmada 2007 Temmuz - 2019 Temmuz döneminde BİST’te işlem gören on üç bankanın piyasaya gelen yeni 
haberleri hisse senedi fiyatlarına yansıtma hızı, Hou ve Moskowitz’in (2005) fiyat gecikme ölçüsünden 
yararlanılarak bulunmuştur. Fiyat gecikmesine etki eden faktörler banka hisse senetleri kapsamında 
değerlendirildiğinde; likidite yetersizliği, firma riski ve piyasa değeri değişkenlerinin değerlerindeki artışın 
hisse senedi fiyat gecikmesini arttırdığı; hisse senedinin fiyatı, alış-satış fiyat farkı ve beta katsayısı (piyasa 
hareketlerine duyarlılık) değişkenlerinin değerlerindeki artışın fiyat gecikmesini azalttığı sonucuna 
varılmıştır. Ayrıca yatırım amaçlı menkul kıymetleri ve toplam varlıkları yüksek olan bankaların piyasadaki 
bilgiyi hisse senedi fiyatlarına yansıtma hızları daha yüksek, dolayısıyla hisse senedi fiyat gecikmesi daha 
düşük olurken; mevduatları, uzun vadeli borçları, özsermayesi, toplam borcunun özsermayeye oranı, konut 
kredisi dışındaki kredileri ve diğer opak varlıkları fazla olan bankaların hisse senedi fiyat gecikmesinin daha 
yüksek olduğu görülmüştür.  

Hisse senetlerinin fiyatı arttıkça fiyat gecikmesinin azalacağı bulgusu, Chen, Lee, Lin ve Sun’ın (2018), hisse 
senedi fiyatının, fiyat gecikmesi ile önemli ölçüde ilişkili olduğu, daha yüksek fiyatlı hisse senetlerinin daha 
fazla yatırımcının dikkatini çektiği ve bilgiyi daha etkin yansıttığı görüşünü destekler niteliktedir. Likidite 
değişkenlerinin tek başlarına ve birlikte modele dahil edildiği analizlerin sonuçları incelendiğinde; hisse 
senedi devir hızı arttıkça fiyat gecikmesinin azalması beklenirken fiyat gecikmesinin artmasının, Lin, Singh, 
Sun ve Yu’nun (2014) sonuçlarıyla benzer olduğu görülmektedir. Ayrıca likidite yetersizliği, yatırım amaçlı 
menkul kıymetler, toplam varlıklar, uzun vadeli borçlar, borç/özsermaye oranı, piyasa değeri, firma riski, 
hisse senedi fiyatı ve devir hızı değişkenleri için elde edilen tahmin sonuçlarının Blau vd.’nin (2017) 
bulgularıyla tutarlı olduğu görülmektedir. 

Konut kredilerinin toplam varlıklara oranı arttıkça fiyat gecikmesinin artması beklenirken, bu değişkenin 
katsayısı beklentinin tersine negatif tahmin edilmiş, ayrıca istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 
Kalkınma bankalarının konut kredisi sağlamaması sebebiyle konut kredilerinin toplam varlıklar içindeki 
tutarının, diğer kredilere kıyasla daha az olması, konut kredilerinin toplam varlıklara oranı değişkeninin 
banka hisse senedi fiyatlarının etkinliğine olan etkisini azaltmış olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, 
bankaların konut kredileri dışındaki kredilerinin toplam varlıklarına oranı, banka hisse senetlerinin fiyat 
etkinliğini etkilemektedir. Dolayısıyla opaklık, kredilerin banka varlıkları içindeki payı çerçevesinde 
incelendiğinde; yüksek kredi/varlık oranlarının banka hisse senetlerinin yanlış değerlendirilmesine, yanlış 
fiyatlamanın ise hisse senetlerinde fiyat gecikmesine sebep olduğu söylenebilir.  

Opaklığın hisse senedi fiyatlarının bilgi etkinliğine etkisi üzerine yapılan analizlerin sonuçlarına genel olarak 
bakıldığında;  
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 Hisse senetlerinin fiyatı, likiditesi, alış-satış fiyat farkı, piyasa hareketlerine duyarlılığı düşük; firmaya 
özgü riski, piyasa değeri yüksek,  

 Konut kredisi dışındaki kredileri, diğer opak varlıkları (türev finansal varlıklar, ortaklık yatırımları, satış 
amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar, v.b.), mevduatları, uzun vadeli 
borçları, özsermayesi ve toplam borcunun özsermayeye oranı yüksek; yatırım amaçlı menkul kıymetleri 
düşük,  

olan bankalarda opaklığın hisse senetlerinin fiyat etkinliğini bozarak fiyat gecikmesini arttırdığı söylenebilir.  

Yüksek hacim değerlerinin gerçek alıcıları ve satıcıları yansıtmayabileceği, sığ piyasalarda spekülatif 
işlemlerin olabileceği, çift taraflı kotasyonlar ile çalışmadaki veri sayısının sınırlı olmasının, beklentinin tersine 
sonuçlar (hisse senedi devir hızı arttıkça fiyat gecikmesinin azalması beklenirken artması, alış-satış fiyat farkı 
arttıkça fiyat gecikmesinin artması beklenirken azalması) bulunmasına sebep olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın, firma ya da piyasadaki haberlere karşı zamanında ve daha hızlı önlem almak açısından 
portföyden ilk önce çıkartılacak veya portföye eklenecek hisse senetlerinin seçimi, diğer bir ifadeyle portföy 
çeşitlendirmesi, değişikliği yapılması konusunda yatırımcılar ve portföy yöneticilerine yardımcı olabileceği 
düşünülmektedir. Sonraki araştırmalar için ise bu çalışma, farklı piyasalarda veya sektörlerde, portföy 
oluşturarak veya bireysel firma bazında çalışmak isteyen araştırmacılara yol gösterici olabilecektir.   
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, kamu çalışanlarının algılanan iş güvencesizliğinin yaşam doyumu üzerindeki 
etkisinde işten ayrılma niyetinin aracılık rolünü analiz etmektir. 
Yöntem – Bu çalışmada algılanan iş güvencesizliğinin yaşam doyumu üzerindeki etkisinde işten ayrılma 
niyetinin etkisi olup olmadığını belirlemek için nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli 
kullanılmıştır.  Bu amaç doğrultusunda Konya ilinde kamu kurumlarında çalışan 425 kişiden basit tesadüfî 
örneklem aracılığıyla anket yöntemiyle veriler elde edilmiştir. Araştırmadaki veriler 2019 yılı Ekim-Aralık 
ayları arasında toplanmıştır. Araştırma kapsamında çalışanların algılanan iş güvencesizliği düzeylerinin 
belirlenmesinde De Cuyper ve arkadaşları (2010) tarafından geliştirilen ve Seçer (2011)’in çalışmasında 
kullandığı algılanan iş güvencesizliği ölçeği, işten ayrılma niyetlerinin belirlenmesinde Mobley (1977) 
geliştirdiği ölçek ve yaşam doyumunun belirlenmesinde ise Diener ve arkadaşlarının (1985) geliştirdiği 
ayrıca Köker (1991)’in Türkçeye uyarladığı ölçek kullanılmıştır. Araştırma değişkenlerine güvenirlilik 
analizi yapılmış, ardından aralarındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon ve çoklu regresyon analizleri 
yapılarak araştırmanın hipotezleri test edilmiştir. 
Bulgular – Araştırma bulgularına göre, kamu çalışanlarının algılanan iş güvencesizliğinin işten ayrılma 
niyetlerini pozitif yönde etkilediği yaşam doyumunu da negatif yönde etkilediği bulunmuştur. Benzer 
şekilde kamu çalışanlarının işten ayrılma niyetlerinin yaşam doyumunu ve algılanan iş güvencesizliğinin 
ise yaşam doyumunu negatif yönde etkilediği bulunmuştur. Ayrıca, algılanan iş güvencesizliğinin yaşam 
doyumu üzerindeki etkisinde işten ayrılma niyetinin aracılık rolü oynadığı görülmüştür.  
Tartışma – Bu sonuçlar dikkate alındığında bu çalışmada algılanan iş güvencesizliği, yaşam doyumu ve 
işten ayrılma niyeti değişkenlerinin bir arada ele alınması ve örgütsel davranış yazınında bu değişkenleri 
bir arada ele alan çalışmaya rastlanılmamış olması çalışmanın kalitesini artırmaktadır. Gelecekte özellikle 
bu değişkenlerin farklı değişkenlerle ve özel sektör çalışanlarıyla araştırma konusu olarak ele alınması 
önerilmektedir. 
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1. GİRİŞ 

1970'lerin sonlarından bu yana ekonomideki dalgalanmalar, endüstriyel yeniden yapılanma, teknolojik 
değişiklikler ve küreselleşmenin etkisiyle oluşan amansız rekabet ortamı (Buitendach ve Witte, 2005: 28), 
küresel sosyo-politik gelişmeler, bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler çalışma hayatının seyrini önemli 
derecede değiştirmiş, finansal tasarruflar, birleşme ve satın almalar (Hassard vd., 2013), küçülmeler, 
öngörülemeyen ekonomik durum, daha sert rekabet standartları ve diğer yapısal değişim türleriyle 
sonuçlanmıştır. Birçok çalışan için çalışma hayatındaki bu değişiklikler işlerinin niteliği ve gelecekteki varlığı 
konusunda güvensizlik duygularına neden olabilmektedir. Bu durum çalışanlar arasında yalnızca işleriyle 
ilgili değil, aynı zamanda genel olarak gelecekle ilgili de artan güvensizlik duyguları hissetme eğilimi 
oluşturmaktadır (Sverke vd., 2002: 242).  

İş güvencesizliği kavramı sosyal bir fenomendir, yani istihdam ve işsizlikle ilgili öznel bir algı olarak 
deneyimlenmekte ve bir bireyin işinin istikrarlı kalacağına dair güvencelerden yoksun olduğunda ortaya 
çıkan güvensizliği, belirsizliği, güçsüzlüğü ve çaresizliği yansıtmaktadır. İş güvencesizliğinin, işsizliğe yol 
açan sürecin en stresli yönü olduğu ve çalışanlar üzerinde işsizliğin kendisinden daha kötü bir etkiye sahip 
olduğu belirtilmektedir (Nella vd., 2015: 1). Yaşam doyumu, kişinin yalnızca mevcut mutluluk düzeyinin 
değil, bir bütün olarak yaşamının değerlendirilmesidir (Ackerman, 2019). Yapılan çalışmalarda, iş 
güvencesizliği yaşayan çalışanların yaşam doyumunun daha düşük olduğunu göstermektedir (Lim, 1997; De 
Witte 2005). Çalışanların işten ayrılma niyeti, bir bireyin kuruluşundan belirli bir süre içinde ayrılma niyeti 
olarak tanımlanmaktadır. Ayrılma niyeti, bireylerin işlerine ve iş yerlerine yönelik olumsuz görüş ve 
tutumlarından kaynaklanmaktadır (Behery vd., 2016: 187).  

İş güvencesizliği, çalışanların refahı ve iş performansı üzerinde olumsuz etkilere neden olan korku, potansiyel 
kayıp ve kaygıyı içeren önemli bir iş stresi kaynağı olarak görülmektedir (Ngo vd., 2013: 58). Bir stres faktörü 
olarak iş güvencesizliği, geri çekilme davranışını arttırmakta; daha yüksek düzeyde devamsızlık ve işten 
ayrılma niyeti ile sonuçlanmaktadır. Bir kişi mevcut işini sürdürme konusunda daha belirsiz hale geldikçe 
alternatif, daha güvenli iş fırsatları arama eğiliminde olacaktır (Ismail, 2015: 313). Sonuç olarak iş 
güvencesizliği arttıkça iş arama davranışını artacak ve dolayısıyla işten ayrılma niyeti de artacaktır (Ashford 
vd., 1989; Tivendell ve Bourbonnai, 2000; Clark, 2005; Ismail, 2015). İşten ayrılma niyeti artan çalışanın da 
dolayısıyla yaşam doyumu olumsuz anlamda etkilenecektir.  

Bu çalışma, kamu çalışanlarının algılanan iş güvencesizliğinin yaşam doyumu üzerindeki etkisinde işten 
ayrılma niyetinin aracılık rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Konya ilinde kamu 
kurumlarında çalışan 425 kişiden elde edilen veriler istatistiksel teknikler ile analiz edilecek her üç kavram 
arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

2. TEORİK ÇERÇEVE 

2.1. Algılanan İş Güvencesizliği 

İş güvencesizliğinin sadece işgücü piyasası üzerinde etkileri olmakla kalmayıp, aynı zamanda çalışanların 
refahını ve tutumlarını da tehlikeye attığından, yönetim bilimleri, psikoloji veya iş sağlığı dahil olmak üzere 
farklı disiplinler konuya ilgi göstermiş ve önemli miktarda araştırma yapılmıştır. Doğal olarak, iş 
güvencesizliğinin daha fazla karmaşık tanımları ortaya çıkmıştır. Bazı yazarlar için, istihdam kaybı riskinin 
öznel bir algısı iken, bazıları için ise güvensizlik yapısı biraz daha karmaşık ve bir iş kaybının ötesine geçen 
diğer çalışma alanlarını tehlikeye atmaktadır.  İş güvencesizliği, mevcut işin kaybedilmesi durumunda yeni 
bir iş bulma, ücretler, programlar, görevler vb. gibi temel iş koşullarının kötüleşmesi, kariyer ve profesyonel 
gelişimin azaltılması veya üstlerin desteği ve etkisi gibi psiko-sosyal özellikler içermektedir (Salas-Nicas vd., 
2020: 1). 

İş güvencesizliği veya "işsizlik tehdidi" kavramı literatürde farklı araştırmacılar tarafından çeşitli şekillerde 
tanımlanmıştır. İş güvencesizliği kavramını Greenhalgh ve Rosenblatt (1984), “tehdit altındaki bir iş 
durumunda istenen sürekliliği korumak için algılanan güçsüzlük”, Van Vuuren ve Klandermans (1990), “işin 
gelecekteki kalıcılığı hakkında endişeler”,  Heany vd. (1994), "mevcut işin devamlılığına yönelik potansiyel 
bir tehdit algısı", Davy vd. (1997), "bir iş durumunda süreklilik beklentileri", Sverke vd. (2002), “iş kaybıyla 
ilgili temel ve istemsiz bir olayın öznel olarak deneyimlenmiş beklentisi”, De Witte (2005), “algılanan iş kaybı 
tehdidi ve bu tehditle ilgili endişeler”, Landsbergis vd. (2014), “iş düzeyinde, istihdam koşulları ve iş 
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organizasyonunun neden olduğu ve bir işçinin kaybetme korkusu veya iş istikrarsızlığı algısını yansıtan bir 
psiko-sosyal stres unsuru”, Mathebulaa (2015) ise, “çalıştığınız şirket veya kuruluş içindeki çeşitli nedenlerden 
dolayı mevcut potansiyel işinizi kaybetme korkusu”  olarak tanımlamaktadır.  

Van Vuuren (1990), iş güvencesizliğini, bireyin çalıştığı kurumda devam etmesine yönelik hissettiği endişe 
şeklinde tanımlamakta ve iş güvencesizliğinin merkezinde üç bileşeninin yer aldığını vurgulamaktadır. İlk 
bileşen, öznel bir deneyim veya algıya işaret etmekte; ikinci bileşen, gelecekle ilgili belirsizlik ve üçüncü 
bileşen ise işin bu şekilde devamına ilişkin şüpheleri içermektedir (Buitendach ve De Witte, 2005: 28).  Her 
şeyden önce, öznel bir deneyim veya algı olan iş güvencesizliğinde, aynı durum farklı çalışanlar tarafından 
farklı algılanabilmektedir. Bazıları nesnel bir neden olmadığında kendilerini güvensiz hissederken, bazıları 
ise işleri gerçekte tehdit edildiğinde kendilerini güvende hissedebilmektedirler. İş güvencesizliği aynı 
zamanda geleceğe dair belirsizlik anlamına da gelir: ilgili kişi için çalışmaya devam edip edemeyeceği veya 
işten çıkarılıp çıkarılamayacağı belirsizdir. Bu durumda gelecek belirsizdir, kişi işten çıkarılmaya ve 
gelecekteki (işsiz) işe hazırlanmaya başlayabilir. Son olarak, iş güvencesizliği için işin devamına ilişkin 
şüpheler çok önemlidir (De Wıtte, 1999: 156). Çok boyutlu bir bakış açısına göre iş güvencesizliği kavramı 
yalnızca çalışanların iş sürekliliği hakkında hissettikleri belirsizlik miktarını değil, aynı zamanda terfi fırsatları 
ve örgütsel faydalar gibi işin belirli boyutlarının kalıcılığını da ifade etmektedir (Buitendach ve Witte, 2005: 
28). 

Örgütsel davranış araştırmacılarının çoğunluğu küresel bir bakış açısını benimsemiş ve iş güvencesizliğini 
sübjektif olarak algılanan ve istenmeyen bir şekilde gelecekte mevcut işi kaybetme olasılığı ile iş kaybı 
olasılığına ilişkin korku veya endişeler olarak tanımlamıştır (De Witte, 1999). Bu bağlamda, iş 
güvencesizliğinin sübjektif olarak algılanan istemsiz iş kaybı olasılığını ifade ettiğini vurgulamak da 
önemlidir. Kişinin işini kaybetme bilişsel olasılığına (işten çıkarılacağımı düşünüyorum) ve bunun duygusal 
deneyimine (işsiz kalacağımdan endişeliyim) atıfta bulunarak bilişsel ve duygusal iş güvencesizliği arasında 
ayrım yapılmaktadır (Nella vd., 2015: 1).  İş güvencesizliğini ayırt etmenin bir başka yolu da iş güvencesizliği 
içinde çalışmaya devam edip etmeyecekleri yani iş kaybıyla ilgili endişeyi ifade eden niceliksel iş 
güvencesizliği ile çalışma koşullarının bozulması, kariyer fırsatlarının olmaması, maaş, sağlık sigortası ve 
sosyal hayatı kaybetme endişesi gibi işin önemli yönlerini ifade eden niteliksel iş güvencesizliği arasında 
ayrım yapmaktır (De Witte, 2005: 2; Gürbüz ve Dede, 2018: 75). 

Çalışanların iş güvencesizliği algısına tepkisi psikolojik sözleşme teorisi ile açıklanmaktadır. Bu nedenle, 
algılanan iş güvencesizliği ile ilişkili olumsuz sonuçlar, psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin bir sonucu 
olarak kavramsallaştırılmaktadır (Kekesi ve Agyemang, 2014: 20). Psikolojik sözleşme teorisine göre iş 
güvencesizliği, çalışanların işverenleriyle yaptıkları psikolojik sözleşmenin ihlalini temsil etmektedir. 
Çalışanlar, kuruluşlarının karşılıklı değişim yükümlülüklerini yerine getiremediklerini algıladıklarında (adil 
ödül ve sürekli istihdam karşılığında tatmin edici bir iş performansı vb.), daha düşük iş tatmini ve 
kuruluşlarına olan bağlılığı daha az olacaktır (Hang-Yue vd., 2013: 60).  Ayrıca, psikolojik sözleşmenin ihlali 
çalışanlar arasında moral bozukluğu, çaresizlik, öfke, güvensizlik ve hayal kırıklığı gibi bazı olumsuz 
duygusal tepkilere neden olabilmekte ve bu da iş motivasyonlarını zayıflatmaktadır (Ashford vd., 1989: 803).  

Birey açısından iş güvencesizliği algısı, çalışanların refahı ve iş doyumu üzerinde zararlı etkilere sahip 
olabilirken; organizasyonun bakış açısından iş güvencesizliği, çalışanların organizasyona yönelik tutumları, 
organizasyonda kalma isteği ve performans üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir (Sverke vd., 2002: 
242).  

2.2. Yaşam Doyumu 

Doyum bir ruh halidir. Bu terim hem "memnuniyet" hem de "zevk" anlamına gelmektedir. Bu nedenle zihinsel 
ve duygusal değerlendirmeleri kapsayan doyum zamanla azalan ve durağan olabilmektedir (Veenhoven, 
1996: 15). Doyum, yeterince yapmak veya yapmak anlamına gelen Latince bir kelimedir. Kişinin yaşamından 
tatmin olması, kişinin yaşam koşullarından memnun olması, kabullenmesi veya kişinin bütün olarak yaşamı 
için kendi istek ve ihtiyaçlarının karşılanması anlamına gelmektedir (Sousa ve Lyubomirsky, 2001: 668). 

Yaşam doyumu ise, çoklu yaşam alanlarının bireysel tercihlerine ve bu alanlardaki doyuma dayalı öznel 
olarak algılanan yaşam kalitesi (Goldbeck vd., 2007: 970), bireyin tüm yaşamının genel kalitesini pozitife 
çevirme derecesi veya bireyin yaşadığı hayattan zevk alma derecesi şeklinde ifade edilmektedir (Veenhoven, 
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1996: 15). Yaşam doyumu, bireylerin psikolojik refahı ve yaşam kalitesi hakkındaki genel yargılarını da ifade 
etmektedir (Lam ve M. Zhou, 2020: 2). Yaşam doyumunun özü, kişinin yaşam kalitesinin öznel bir 
değerlendirmesidir. Doğası gereği bir değerlendirme olduğu için, yaşam doyumunun yargılarının büyük bir 
bilişsel bileşeni vardır (Sousa ve Lyubomirsky, 2001: 668). 

Yaşam doyumu, genel olarak yaşamla ilgili küresel bir memnuniyet, tatmin veya mutluluk duygusu olarak 
tanımlanmaktadır. Yapılan araştırmalarda, yaşam doyumunun hem bireysel rollerden memnuniyet hem de 
genel sağlık ve refah (iyi oluş) ile ilişkili olduğu fikrini desteklemektedir (Perrone ve Civiletto, 2004: 107). 
Yaşam doyumu için mevcut eşanlamlı kavramlar ise “mutluluk ve öznel iyi oluş” kavramlarıdır. “Mutluluk” 
kelimesinden ziyade yaşam doyumu terimini kullanmanın bir avantajı, kavramın öznel karakterini 
vurgulamasıdır. Mutluluk kelimesi, özellikle filozoflar tarafından nesnel(objektif) bir iyiliğe atıfta bulunmak 
için de kullanılmaktadır. Yaşam doyumu anlayışı, öznel iyi oluşun geniş bir tanımıdır. Öznel iyi oluş, hayata 
karşı tutumun hem duygusal hem de bilişsel yönlerini birleştirmektedir. Ayrıca yaşam doyumu terimi, 
mevcut duygulardan veya spesifik psikosomatik semptomlardan ziyade yaşamın genel değerlendirmesini 
ifade ettiği için "öznel iyi oluş" kavramına göre daha avantajlı bir konuma sahiptir (Veenhoven, 1996: 15).  

Yaşam doyumu, hayata karşı genel olarak olumlu ve yansıtıcı bir tutumdur. Duygunun eşlik ettiği geçmişin 
perspektifine atıfta bulunan öznel bir algılama ve değerlendirme sürecidir. Yaşam doyumu, bir yanda yaşam 
iradesi ve diğer yanda yaşam kalitesi kadar kalıcı olmasa da duyusal deneyimlerden daha istikrarlı bir yapıdır 
(Kasprzak, 2010: 144). 

Yaşam doyumu, kişinin yaşam deneyiminin gerek fiziksel gerek de psikolojik yönden istek ve 
gereksinimlerini gidermesi şeklinde ifade edilmektedir. İstek ve gereksinimler hayatın birçok alanında, farklı 
şekillerde ve rollerde yer almaktadır. Çeşitli şekillerde genel yaşam doyumuna ciddi düzeyde tesirleri olduğu 
düşünülen iş, bireylerin gereksinimlerini ve isteklerini gidermelerine yardımcı olan gelir kaynağıdır. Buna ek 
olarak, işi insanların benlik kavramı ve benlik saygısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğuna dair kanıtlar 
vardır. Bir kişinin işini kaybetmenin stresli etkileri, yani işsizlik de iyi belgelenmiştir. İş ve yaşam doyumu 
arasındaki bağlantı şüphesiz olduğundan, araştırmanın ana hedeflerinden biri, işyerindeki değişiklikler 
yoluyla yaşam doyumunu veya yaşam kalitesini iyileştirme sorunu hakkında yararlı düşünme yolları 
sağlayan teorik modeller oluşturmak olmuştur (Demerouti vd., 2000: 456).  

2.3. İşten Ayrılma Niyeti 

Çalışanların işten ayrılma niyeti, örgütsel davranış alanında yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. 
Organizasyonlar çalışanlara işe alım, eğitim ve gelişim açısından yatırım yapmakta, onların organizasyon 
içinde devamını sağlamakta ve elde tutmaktadır (Appollis, 2010: 34). Bu nedenle, işten ayrılma niyetinin 
belirleyicileri işten ayrılmayı düşünen çalışan için olduğu kadar, çalışan sürekliliği, eksikliği, yeni personelin 
işe başlama ve eğitiminde yer alan yüksek maliyetler ve örgütsel verimlilik sorunuyla karşı karşıya kalan 
yönetici için büyük önem taşımaktadır (Van Schalkwyk vd., 2010: 3). 

Bir işverenden ayrılma niyeti, kişinin istihdamıyla ilgili mevcut memnuniyetsizliğin göstergesi olarak 
düşünülmektedir. Genel anlamda "ayrılma niyeti", bir çalışanın mevcut organizasyonunu terk etme niyeti 
olarak ifade edilmektedir. Spesifik olarak ayrılma niyeti ise, bir bireyin yakın gelecekte bir organizasyondan 
ayrılma olasılığına ilişkin öznel tahminini ifade etmektedir.  

Ayrılma niyeti, yakın gelecekte bir organizasyonu terk etmek için bilinçli ve kasıtlı bir arzu olarak kabul 
edilmekte ve geri çekilme biliş aşamasındaki dizinin nihai kısmı şeklinde düşünülmektedir. Öte yandan kalma 
niyeti ise çalışanların organizasyonda kalmak için bilinçli ve kasıtlı istekliliğini ifade etmektedir (Cho vd., 
2009: 375). 

Ayrılma niyeti, çalışanın mevcut işi bırakma maksadı ve yakın zamanda alternatif bir iş bulmaya devam etme 
planı olarak tanımlanmaktadır. Bir bireyin organizasyonlarından ayrılma niyeti birçok stres modeline dahil 
edilmiştir. Özellikle ayrılma niyeti, çalışanların iş alternatiflerine ilişkin değerlendirmelerini ve algılarını 
belirtmektedir (Rizwan vd., 2014: 4). 

İşten ayrılma niyetini, Mobley vd. (1978), “bir çalışanın bir organizasyondan ayrılma olasılığı”, Muchinsky ve 
Morrow (1980), “bir bireyin bir organizasyondan gönüllü olarak işten çıkarılması”, Price (1989), “mevcut 
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çalışanların kuruluştan ayrılması”, Vandenberg ve Nelson (1999), “bireyin yakın gelecekte bir noktada kalıcı 
olarak kurumdan ayrılma olasılığı” olarak tanımlamaktadır.    

Boshoff vd. (2002), işten ayrılma niyetini, bir bireyin işvereninin yanında kalmak istemediğine dair görüşünün 
gücü olarak tanımlamaktadır. Ayrılma niyeti bağımlı bir değişken olarak görülmekte ve bir bireyin yakın 
gelecekte kurumdan ayrılma olasılığının bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalarda, 
bırakma niyetinin bireylerin mevcut durumlarını değerlendirmeleriyle başladığını ve ardından kesin bir 
bırakma niyetine ulaşılıncaya kadar birkaç ileri aşamadan geçtiklerini varsaymaktadır (Appollis, 2010: 35). 

İşten ayrılma niyeti genellikle iş güvencesizliğinin bir sonuç değişkeni olarak kullanılmıştır. İşten ayrılma 
niyeti, bir çalışanın kuruluşunu terk etme eğilimidir. Ashford vd. (1989)’ine göre, iş güvencesizliği ile işten 
ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin mantığında, bireylerin stresli durumlardan uzaklaşma eğiliminde 
olmaları yer almaktadır. Dolayısıyla, küçülme süreçlerine maruz kalma ve algılanan iş kaybı tehditleri ve 
önemli iş özelliklerinin kaybıyla ilgili güvensizlik, işten ayrılma niyetleri ile ilişkilendirilmiştir (Emberland ve 
Rundmo, 2010: 453). Nitekim iş güvencesizliğinin işten ayrılma niyetiyle pozitif bir ilişkisi olduğu 
gözlemlenmiştir (Rosenblatt vd., 1999; Chirumbolo ve Hellgren, 2003; Sora vd., 2010: 60).  Bu durum, iş 
güvencesizliği algısına sahip bireylerin işten ayrılma niyetlerinin yüksek olmasının nedenini göstermektedir. 
Yapılan araştırmalarda, iş güvencesizliğinin bir sonucu olarak gönüllü işten ayrılma niyetine işaret etmekte 
ve tipik olarak işgücü piyasasında en çekici, en kalifiye aynı zamanda kuruluş için en değerli çalışanların 
işyerinden ayrılma eğiliminde ilk sırada olduğunu göstermektedir (Kozlowski vd., 1993; Pfeffer, 1998). 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın amacı 

doğrultusunda oluşturulan araştırma modeli aşağıdaki Şekil 1’te yer almaktadır. 

H1 H2 

 

 H3 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırma modeli kapsamında geliştirilen araştırma hipotezleri aşağıda belirtilmiştir: 

H1: Algılanan iş güvencesizliği işten ayrılma niyetini pozitif yönde etkiler. 

H2: İşten ayrılma niyeti yaşam doyumunu negatif yönde etkiler 

H3: Algılanan iş güvencesizliği yaşam doyumunu negatif yönde etkiler. 

H4: Algılanan iş güvencesizliğinin yaşam doyumu üzerindeki etkisinde işten ayrılma niyetinin aracılık rolü 
vardır.  

3.2. Evren ve Örneklem 

 Bu çalışmanın amacı algılanan iş güvencesizliğinin yaşam doyumu üzerindeki etkisinde işten ayrılma 
niyetinin aracılık rolünün incelenmesidir. Araştırmadaki veriler 2019 yılı Ekim-Aralık ayları arasında 
toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Konya ilinde kamu kurumlarında çalışan personeller oluşturmaktadır. 
Araştırmanın yapıldığı zaman aralığında Konya ilinde çalışan personel sayısının yaklaşık olarak 78.000 
olduğu tespit edilmiştir (www.konya.gov.tr). Elde edilen örneklemin evreni temsil etme gücü açısından +-0.05 
örnekleme hatasında 384 kişilik bir örneklemin 100000 kişilik evreni temsil yeteneğine sahip olduğu 
belirtilmiştir (Coşkun vd., 2015). Bu kapsamda araştırmada Konya ilinde kamu kurumlarında çalışan 425 
kişiden basit tesadüfî örneklem aracılığıyla anket yöntemiyle veriler elde edilmiştir.  

Yaşam Doyumu Algılanan İş 
Güvencesizliği 

İşten Ayrılma 
Niyeti 
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3.3. Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmada algılanan iş güvencesizliği algısının yaşam doyumu üzerindeki etkisinde işten ayrılma niyetinin 
etkisi olup olmadığını belirlemek için nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla, 5 adedi demografik 
özellikleri görmeye yönelik, 14 adedi ölçek ifadeleri olmak üzere 22 maddeden oluşan anket formu 
hazırlanmıştır. Algılanan iş güvencesizliği ölçeği 4 ifade, yaşam doyumu ölçeği 5 ifade ve işten ayrılma niyeti 
ölçeği 5 ifade içermektedir. Çalışanların algılanan iş güvencesizliği düzeylerinin belirlenmesinde De Cuyper 
ve arkadaşları (2010) tarafından geliştirilen ve Seçer (2011)’in çalışmasında kullandığı algılanan iş 
güvencesizliği ölçeği, işten ayrılma niyetlerinin belirlenmesinde Mobley (1977) geliştirdiği ölçek ve yaşam 
doyumunun belirlenmesinde ise Diener ve arkadaşlarının (1985) geliştirdiği ayrıca Köker (1991)’in Türkçeye 
uyarladığı ölçek kullanılmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Anket formlarından elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) kullanılarak analiz 
edilmiştir. Araştırma değişkenlerine güvenirlilik analizi yapılmış, ardından aralarındaki ilişkiyi incelemek 
için korelasyon ve çoklu regresyon analizleri yapılarak araştırmanın hipotezleri test edilmiştir. Sonuçlar 
çalışmanın bulgular bölümünde verilmektedir. 

4. BULGULAR 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler n  %   Demografik Özellikler n  % 
Cinsiyet  Yaş 
Kadın 252 %59,1   18-30 yaş arası 166 %39,1 
Erkek 173 %40,9   31-40 yaş arası 209 %49,2 
Medeni Durum   41-50 yaş arası 44 %10,4 
Evli 272 %63,8   51 yaş ve üzeri 6 %1,4 
Bekar 153 %36,2   Eğitim 
Çalışma Süresi   İlköğretim 12 %2,9 
1 yıldan az 43 %10,1   Lise 44 %10,1 
1-5 yıl arası 110 %26,1   Üniversite 255 %60,9 
5-10 yıl arası 136 %31,9   Yüksek Lisans 74 %17,4 
10 yıl ve üzeri 136 %31,9   Doktora 40 %8,7 
Toplam 425 %100   Toplam 425 %100 

Araştırmaya katılan çalışanların büyük bir kısmının evli (%63,8), kadın (%59,1), 18-40 yaş arası (%88,3), 
üniversite mezunu (%60,9) olduğu ve 5 yıldan uzun süredir (%63,8) kamu kurumunda çalıştıkları tespit 
edilmiştir. 

Tablo 2. Araştırma Değişkenlerinin Yapı Geçerliliği Analizi Sonuçları 

 Algılanan İş 
Güvencesizliği 

İşten Ayrılma 
Niyeti  

Yaşam 
Doyumu 

KMO ve Barlett Uygunluk Testi 
0.889 

(X2=2194.416) 
0.783 

(X2=424.894) 
0.821 

(X2=1007.410) 
(p < 0,001) (p < 0,001) (p < 0,001) 

Faktör Yüklerine Göre Faktör Sayısı ve 
Toplam Açıklanan Varyans 

4 İfade 
1 Faktör 

5 İfade  
1 Faktör 

5 İfade 
1 Faktör 

74.211 69.884 69.474 

Çalışmadaki ölçeklerin bütününe yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda, Barlett küresellik testi 
sonucunun anlamlı (p<0.01) olduğu; Kaiser-Meyer-Olkin değerinin algılanan iş güvencesizliği ölçeğinin 0,889, 
işten ayrılma niyeti ölçeğinin 0,783 ve yaşam doyumu ölçeği için 0,821 olduğu tespit edilmiştir. Açıklayıcı 
faktör analizi kapsamında algılanan iş güvencesizliği ölçeğine ilişkin elde edilen yapının Seçer (2011) 
tarafından ileri sürülen yapı ile uyumlu olduğu ve ölçeğin tek boyutta ele alınabileceği tespit edilmiştir. İşten 
ayrılma niyeti ölçeğine ilişkin elde edilen yapının ise Mobley (1977) tarafından ileri sürülen yapı ile uyumlu 
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olduğu ve benzer şekilde yaşam doyumu ölçeğine ilişkin yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin Köker 
(1991) tarafından ileri sürülen yapı ile uyumlu olduğu ve tek boyutta toplandığı ifade edilebilmektedir. 
Araştırmada kullanılan ölçeklerin ortalama, standart sapma, korelasyon ile güvenilirlik değerleri Tablo 3’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 3. Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma, Güvenilirlik ve Korelasyon Değerleri 

Değişkenler X̄ SD 1 2 3 

Algılanan İş Güvencesizliği (1) 2.22 0.70 (.918)   

 İşten Ayrılma Niyeti (2) 2.12 0.93 0.596** (.855)  

Yaşam Doyumu (3) 3.82 0.59 -0.429** -0.279** (.845) 

Not: *p<.05, **p<.01. 

Araştırma değişkenlerine ait tanımlayıcı istatistikler değerlendirildiğinde, çalışanlarının iş güvencesizliği 
algısı (Ort.=2.22; S.S.=0.70) ve işten ayrılma niyeti düzeylerinin (Ort.=2.12; S.S.=0.93) düşük düzeyde olduğu 
ve yaşam doyumu düzeylerinin (Ort.=3.82; S.S.=0.59) ise yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Ayrıca araştırma değişkenlerine ilişkin pearson korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde, algılanan iş 
güvencesizliği ve işten ayrılma niyeti arasında orta düzeyde ve pozitif yönde (r=0.596, p<0.01), algılanan iş 
güvencesizliği ve yaşam doyumu arasında orta düzeyde (r=-0.429, p<0.01) negatif yönde bir ilişkiden söz 
edilebilmektedir. Ayrıca işten ayrılma niyeti ve yaşam doyumu arasında düşük düzeyde (r=-0.279, p <0,001) 
negatif yönde bir ilişkiden söz edilebilmektedir. Araştırma değişkenlerinin güvenilirlik analizi sonuçları 
değerlendirildiğinde ise, algılanan iş güvencesizliği Cronbach Alpha katsayısının 0.918, işten ayrılma niyeti 
Cronbach Alpha katsayısının 0.855) ve yaşam doyumu Cronbach Alpha katsayısının 0.845 olması ölçeklerin 
yüksek derecede (0,60>α>0,80) güvenilir olduğunu göstermektedir. Araştırma hipotezlerinin test edilmesi ve 
değişkenler arasında ileri sürülen ilişkilerin tespit edilmesi amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmış ve 
analiz sonuçları Tablo 4’de belirtilmiştir. 

Tablo 4. Regresyon Analizi Sonuçları 

 

Adımlar 
Regresyon Katsayıları 

Model İstatistikleri 
Beta  St. Hata β 

Birinci Adım 

-0.566 0.118 -1.221 

R² = .321 

Bağımsız Değişken: Algılanan İş Güvencesizliği F (1, 425) = 106.685 

Bağımlı Değişken: Yaşam Doyumu p < . 01 

İkinci Adım 

0.600 0.021 0.242 

R² = .360 

Bağımsız Değişken: Algılanan İş Güvencesizliği F (1,425) = 127.265 

Bağımlı Değişken: İşten Ayrılma Niyeti p < . 01 

Üçüncü Adım 

-0.272 0.243 -1.467 

R² = .074 

Bağımsız Değişken: İşten Ayrılma Niyeti  F (1,425) = 36.408 

Bağımlı Değişken: Yaşam Doyumu p < . 01 

Dördüncü Adım 
-0.535 0.118 -1.153 

  

Bağımsız Değişken 1: Algılanan İş Güvencesizliği R² = .351 

  

-0.177 0.294 -0.952 

F (2,425) = 60.830 

Bağımsız Değişken 2: İşten Ayrılma Niyeti p < . 01 

Bağımlı Değişken: Yaşam Doyumu   

Algılanan iş güvencesizliğiyle yaşam doyumu arasındaki ilişkide işten ayrılma niyetinin aracılık rolünü 
belirlemek için yapılan çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre regresyon modeli istatistiksel bakımdan 
anlamlı olduğu görülmektedir (p<0.05). Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen aracılık etkisi modeli 
kapsamında aracılık etkisini tespit edilebilmesi için ilk adımda algılanan iş güvencesizliğinin yaşam doyumu 
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üzerindeki etkisi incelenmiştir. Açıklayıcı değişken olan algılanan iş güvencesizliğinin bağımlı değişken olan 
yaşam doyumu algısının varyansının %32,1’ini açıkladığı görülmektedir (R2=0.321; F=106.685). İkinci adımda 
algılanan iş güvencesizliğinin aracı değişken olan işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi incelenmiş olup, 
algılanan iş güvencesizliğinin işten ayrılma niyetine yönelik varyansın %30,6’sını açıkladığı görülmektedir 
(R2=0.360; F=127.265). Üçüncü adımda ise aracı değişken olan işten ayrılma niyetinin bağımlı değişken olan 
yaşam doyumu üzerindeki etkisi incelenmiş olup, işten ayrılma niyetinin yaşam doyumuna yönelik varyansın 
%7,4’ünü açıkladığı görülmektedir (R2=0.074; F=36.408). Dördüncü adımda ise algılanan iş güvencesizliği ve 
işten ayrılma niyeti değişkenleri birlikte modele dahil edilerek bu değişkenlerin yaşam doyumu üzerindeki 
etkisi incelenmiş, algılanan iş güvencesizliği ve işten ayrılma niyetinin yaşam doyumu algısının varyansının 
%35,1’ini açıkladığı tespit edilmiştir (R2=0.351; F= 60.830). Regresyon analizi sonucunda işten ayrılma niyeti 
değişkeni modele dahil edildiğinde algılanan iş güvencesizliğinin yaşam doyumu üzerindeki etkisi β=-
0.566’dan β=-0,535’e düşmektedir. Ayrıca işten ayrılma niyeti değişkeni modele dahil edildiğinde 
R2=0.321’den R2=0.351’e artış göstermekte ve regresyon modelinin açıklayıcılığı artmaktadır. İşten ayrılma 
niyeti değişkeninin modele dahil edildikten sonra iş güvencesizliği algısının etkisinin hem azalması hem de 
etkinin de anlamlı olması (p<0.05), algılanan iş güvencesizliği ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide işten 
ayrılma niyetinin kısmi aracılık rolüne sahip bir değişken olduğunu göstermektedir. Bulunan aracılık etkisinin 
anlamlılığını tespit etmeye yönelik olarak Sobel testi yapılmıştır. Sobel analizi sonucunda z değeri 2,72 olarak 
hesaplanmış olup, z değeri istatistiksel bakımdan anlamlıdır (p<0.05).  

Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre, en küçük VIF değerleri 1.033 olup, bu değer en üst sınır olarak kabul 
edilen 10’dan düşüktür. Modelde en düşük tolerans değerinin ise 0.968 olduğu tespit edilmiştir. Tolerans 
değeri ise en alt sınır olan 0,10’dan yüksektir. Modelde en yüksek CI değeri 4.825 olarak hesaplanmış ve bu 
değer en üst sınır olan 30’dan oldukça düşüktür. Dolayısıyla modelde çoklu bağıntı problemine 
rastlanmamıştır. Ayrıca modelde en yüksek Durbin-Watson katsayısı 2.171 olduğu gözlemlenmiş ve bu 
durumda otokorelasyon sorununun olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan çoklu regresyon analizi sonuçları 
dikkate alındığında “Algılanan iş güvencesizliğini işten ayrılma niyetini pozitif yönde etkiler.” şeklinde 
geliştirilen H1 hipotezi, “İşten ayrılma niyeti yaşam doyumunu negatif yönde etkiler” şeklinde geliştirilen H2 
hipotezi, “Algılanan iş güvencesizliği yaşam doyumunu negatif yönde etkiler.” şeklinde geliştirilen H3 

hipotezi ile “Algılanan iş güvencesizliğinin yaşam doyumu üzerindeki etkisinde işten ayrılma niyetinin 
aracılık rolü vardır.” şeklinde geliştirilen H4 hipotezinin desteklendiğini göstermektedir.  

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmamızda, algılanan iş güvencesizliği, yaşam doyumuyla işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin 
incelenmesi amaçlanmaktadır. Örgütsel davranış yazınında algılanan iş güvencesizliğinin işten ayrılma 
niyetiyle pozitif yönde (Ashford vd., 1989; Ameen vd., 1995; Rosenblatt vd., 1999; Sverke vd., 2002; 
Chirumbolo ve Hellgren, 2003; Sora vd., 2010; Jiménez vd., 2017; Günalan, 2019), işten ayrılma niyetiyle yaşam 
doyumu arasında negatif yönde (Ghiselli vd., 2001; Rode vd., 2007; Pasupuleti vd., 2009: Yılmaz vd., 2010; 
Lambert, 2010; Kışlalı, 2019:196; Yıldız ve Şimşek, 2020) ve algılanan iş güvencesizliğiyle yaşam doyumu 
arasında negatif yönde bir ilişkinin olduğu ifade edilmektedir (Sverke vd., 2002; De Witte, 2005; Berth, 2005; 
Silla vd., 2009; Green 2009). Bu doğrultuda çalışmanın bulguları mevcut literatürle benzerlik göstermektedir. 
Mevcut çalışmada elde edilen sonuçta, algılanan iş güvencesizliğinin işten ayrılma niyetini pozitif yönde 
etkilediği görülmektedir. Bu da iş güvencesizliği algısına sahip çalışanların işten ayrılma niyetlerinin yüksek 
olmasının nedenini göstermektedir. Yapılan araştırmalarda, iş güvensizliğinin bir sonucu olarak gönüllü işten 
ayrılma niyetine işaret etmekte ve tipik olarak işgücü piyasasında en çekici, en kalifiye aynı zamanda kuruluş 
için en değerli çalışanların işyerinden ayrılma eğiliminde ilk sırada olduğunu göstermektedir (Kozlowski vd., 
1993; Pfeffer, 1998). Ayrıca, işten ayrılma niyeti ve algılanan iş güvencesizliğinin yaşam doyumunu negatif 
yönde etkilediği görülmektedir. Bunun yanı sıra algılanan iş güvencesizliğinin yaşam doyumu üzerindeki 
etkisinde işten ayrılma niyetinin aracılık rolü olduğu da tespit edilmiştir. Bu kapsamda psikolojik sözleşme 
teorisine dayanan iş güvencesizliğini algılayan çalışanların iş performanslarını olumsuz yönde etkileyeceğini 
bu durumunda çalışanların işten ayrılma niyetine yöneltecektir. İşten ayrılma niyetinde olan çalışanların da 
yaşam doyumuna olumsuz yönde etki edecektir. Ancak, algılanan iş güvencesizliğinin yaşam doyumu 
üzerindeki etkisinde işten ayrılma niyetinin aracılık rolünü araştıran çalışmalara rastlanılmamıştır. Bundan 
dolayı araştırma sonuçlarının özellikle aracılık ilişkisinin incelenmesi bakımından örgütsel davranış yazınına 
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katkısı olacağı düşünülmektedir. Ancak, elde edilen bu bulguların genelleştirilebilirliğini incelemek için başka 
bağlamlarda ileride yapılacak çalışmalara ve farklı veri kaynaklarının kullanımına ihtiyaç söz konusudur. 

Bu sonuçlar dikkate alındığında bu çalışma algılanan iş güvencesizliği, yaşam doyumu ve işten ayrılma niyeti 
değişkenlerini bir arada ele alması ve örgütsel davranış yazınında bu değişkenleri bir arada ele alan çalışmaya 
rastlanılmamış olması bakımından literatüre katkıda bulunmakta ve çalışmanın kalitesini göstermektedir. 
Gelecekte özellikle bu değişkenlerin farklı değişkenlerle ve özel sektör çalışanlarıyla araştırma konusu olarak 
ele alınması önerilmektedir. Mevcut araştırma, Konya ilindeki kamu çalışanlarıyla sınırlıdır. Farklı şehirlerde 
/ örneklerde veya özel sektörde daha ileri çalışmalar yapılabilir. Ayrıca mevcut araştırma, araştırma soruları 
ve hipotezler niteliği alınarak belirli zaman sınırlamaları içinde yürütüldüğünden, veri toplama açısından 
daha uzun sürelerde ileri çalışmalar yapılabilmektedir. Çalışmada algılanan iş güvencesizliği kavramı 
çalışanların yaşam doyumu ve işten ayrılma niyetleri kapsamında değerlendirilmiştir. Bununla birlikte 
gelecekte yapılacak olan çalışmalarda çalışanların iş güvencesizliği algılamasına neden olabilecek iş tatmini, 
tükenmişlik, iş stresi, psikolojik sermaye, iyi oluş gibi çalışan tutumlarının yanı sıra örgütsel bağlılık, örgütsel 
sinizm, örgütsel güven gibi örgüte yönelik tutumların bir arada değerlendirilmesi önerilmektedir.  
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Amaç – Son zamanlarda, Endüstri 4.0 iş dünyasını ve insan kaynakları yönetimini en çok etkileyen 
konulardan birisidir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı; işletme yöneticilerinin Endüstri 4.0 ve insan 
kaynakları yönetimi algılarının belirlenmesidir. 

Yöntem – Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırma için geniş bir literatür taraması yapıldıktan sonra bir soru formu 
oluşturulmuştur. Oluşturulan bu soru formu, 11 (onbir) işletme yöneticisi ile yüz yüze görüşülerek 
doldurulmuştur. Görüşmelerden elde dilen veriler Nvivo 12 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. 

Bulgular – İşletme yöneticilerinin Endüstri 4.0 algıları konusunda; Endüstri 4.0’ın hem olumlu hem 
olumsuz yönlerinin olduğunu düşündükleri, Endüstri 4.0’a geçiş aşamasında bazı güçlükler yaşadıkları, 
bazı işletme sahiplerinin işletmelerinin Endüstri 4.0’a hazır ve uygulayıcı olduğunu düşünürken diğer 
bazılarının dijitalleşme ve donanım konusunda sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. İnsan kaynakları 
açısından; işletme yöneticilerinin, mavi yakalı çalışanlarda eğitim eksikliğinden kaynaklı beceri 
sorunlarının olduğunu, Endüstri 4.0 ile birlikte özellikle mavi yakalı çalışan sayısında azalma olacağı 
yönünde bir beklentilerinin olduğunu, beyaz yakalı çalışanlarda en çok duygusal zekâ, robotik kodlama, 
yabancı dil ve yazılım yeteneklerine ihtiyaç duyulacağını, mavi yakalı çalışanlarda proje okuması 
yapabilmenin ve teknik bilginin önemli olacağın, bununla birlikte tüm çalışanlar için; analitik düşünme, 
ekip çalışmasına yatkınlık, iletişim, problem çözme, tüm çalışanların teknoloji okur-yazarlığı, yaratıcılık 
ve yenilikçilik becerilerine sahip olmalarının oldukça önemli olacağını düşündükleri belirlenmiştir. 

Tartışma – Yapılan araştırma sonucunda işletme yöneticilerinin, Endüstri 4.0 kavramı ve insan 
kaynaklarına etkileri konusunda belli bir düzeyde bilgilerinin ve farkındalıklarının olduğu söylenebilir. 
Ancak bununla birlikte işletme yöneticilerinin bu değişim ve dönüşümü işletmeleri için bir fırsat olarak 
görüp proaktif bir şekilde yaklaşmaları gerekmektedir. Endüstri 4.0 ve insan kaynakları alanında 
ülkemizde sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Yapılan araştırma sonuçlarının hem işletmelere hem 
de literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Purpose – Recently, Industry 4.0 is one of the issues that affect the business world and human resources 
management the most. Therefore, the purpose of this research is; is to determine the perceptions of 
business managers about Industry 4.0 and human resources management. 

Design/methodology/approach – Semi-structured interview method, one of the qualitative research 
methods, was used in the study. A questionnaire form was created after a large literature review for the 
research. This questionnaire form was filled in by meeting face to face with 11 (eleven) business managers. 
The data obtained from the interviews were analyzed with the help of Nvivo 12 package program. 

Findings – On Industry 4.0 perceptions of business managers; It has been determined that they think there 
are both positive and negative aspects of Industry 4.0, they have some difficulties during the transition to 
Industry 4.0, some business owners think that their businesses are ready and implementing Industry 4.0, 
while others have problems with digitalization and hardware. Regarding human resources; Business 
managers have skill problems in blue-collar employees due to lack of training, they expect a decrease 
especially in the number of blue-collar employees with Industry 4.0, and white-collar employees will need 
emotional intelligence, robotic coding, foreign language and software skills, and blue-collar also It is 
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important to be able to read projects and know technical knowledge, however for all employees; It has 
been determined that analytical thinking, teamwork skills, communication, problem solving, 
technological literacy, creativity and innovation skills will be very important. 

Discussion –  As a result of the research, it can be said that business managers have a certain level of 
knowledge and awareness about the concept of Industry 4.0 and its effects on human resources. However, 
business managers need to see this change and transformation as an opportunity for their businesses and 
approach them proactively. There are a limited number of researches in our country in the field of Industry 
4.0 and human resources. It is thought that the results of the research will contribute to both businesses 
and the literature. 

GİRİŞ 

Endüstri 4.0 iş dünyasını ve insan kaynakları yönetimini en çok etkileyen konulardan birisidir. Teknolojik 
gelişmeler, endüstrinin başlangıcından bu yana endüstrinin işleyiş biçimini değiştirmektedir (Rana ve 
Sharma, 2019: 176). Endüstri 4.0; emek verimliliğinin artması, ilave teknolojiler sayesinde üretim kayıplarının 
azaltılması, rutin, tekrarlayan ve tehlikeli görevlerin insanlardan makinelere ve robotlara taşınması, geleceğin 
endüstrilerini yaratmak için insan kaynaklarını, makineleri ve algoritmaları birleştirmek gibi bir dizi yenilikler 
ortaya koymaktadır (Chulanova, 2019: 13). Endüstri 4.0 kavramı ilk olarak 2011 yılında Almanya’da Hannover 
Fuarı’nda tartışılmaya başlanmıştır. Alman mühendisler, üretimin, ürünlerin kendi üretim işlemlerini kontrol 
etme eğiliminde olduğu “Endüstri 4.0” adı verilen yeni bir paradigma değişiminin yaşanmakta olduğunun 
farkındaydılar. O zamandan beri, Endüstri 4.0 terimi, endüstri ve akademi dünyasında en popüler üretim 
konularından birisi olmuştur (Qin, Liu ve Grosvenor, 2016: 174). 

Endüstri 4.0 işletmeler ve çalışanlar için yeni iş fırsatları sunmakla birlikte bazı riskleri de beraberinde 
getirmektedir. Teknolojinin gittikçe daha fazla insan gücünün yerini alıyor olmasından dolayı çalışan 
sayısında azalma ve yeni dönemin yeni yetenekler gerektiriyor olması en önemli sorunlar arasındadır. Liboni 
vd’e göre (2019: 125), günümüzde insan kaynakları için asıl zorluklardan birisi, yeni teknolojilerin ötesinde 
tam otomasyon ve bilgisayarlar, kendi kendine öğrenme, algoritmalar ve veri analizi gibi işler için insanlar ve 
makineler arasında ortaya çıkan rekabetçi mücadeledir. Eğitimli ve nitelikli insan gücünün işletmeye 
çekilmesi, seçilmesi ve Endüstri 4.0'ın gerekli kıldığı yetkinliklerin geliştirilmesinin önemi, insan kaynakları 
yönetiminin değişimdeki rolüne işaret etmektedir (Özer, Eriş ve Timurcanday Özmen, 2018: 805). 

Yapılan araştırmanın amacı; işletme yöneticilerinin Endüstri 4.0 ve insan kaynakları yönetimi algılarının 
belirlenmesidir. Bu amaçla; işletmelerin Endüstri 4.0’ın ortaya çıkardığı dijital dönüşüme hazır olup olmadığı 
ve Endüstri 4.0’a geçerken karşılaştıkları zorluklar/güçlükler, işletme yöneticilerinin Endüstri 4.0 fayda ve 
olumsuz etki algıları; çalışanların Endüstri 4.0 becerilerine sahip olma düzeyi; Endüstri 4.0’ın çalışan sayısını 
etkileme durumu; hâlihazırda ve Endüstri 4.0’da sahip olunması gereken becerilerin neler olduğu 
belirlenmeye çalışılmıştır.  Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırma için geniş bir literatür taraması yapıldıktan sonra bir soru formu oluşturulmuştur. 
Oluşturulan bu soru formu, 11 (onbir) işletme yöneticisi ile yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur. Yapılan 
araştırmanın, işletme yöneticilerinin endüstri 4.0 algılarının belirlenmesi ve bu algının insan kaynaklarına 
etkilerinin ortaya konulması konularında literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

İşletme yöneticilerinin endüstri 4.0 ve insan kaynakları yönetimi algılarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu 
araştırmada ilk olarak Endüstri 4.0 kavramı ve gelişimi hakkında bilgi verilmiştir, daha sonra Endüstri 4.0 ve 
insan kaynakları yönetimi üzerinde durulmuştur. Araştırma yöntemi bölümünde; araştırmanın önemi ve 
amacı, araştırmanın deseni, araştırmanın örneklemi, veri toplama aracı ve verilerin toplanması, verilerin 
analizi ve araştırmanın kısıtları hakkında bilgi verilmiştir. Bulgular bölümünde araştırmadan elde edilen 
bulgular açıklanmıştır. Son olarak sonuç ve tartışma kısmında araştırmadan elde edilen bulgular 
değerlendirilmiştir.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Endüstri 4.0 Kavramı ve Gelişimi 

Hecklaua vd. göre (2016: 2), Endüstri 4.0 kavramı, tüm değer zincirinin artan dijitalleşmesini ve bunun 
sonucunda insanların, nesnelerin ve sistemlerin gerçek zamanlı veri alışverişi yoluyla birbirine bağlanmasını 
açıklar. Bu birbirine bağlanma sonucunda ürünler, makineler ve süreçler yapay zekâ ile donatılmakta ve 
çevrenin değişmesinden bağımsız olarak kendileri sisteme adapte olabilmektedir.  
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Son zamanlarda, Nenelerin İnternetinden (IoT) ve Siber-Fiziksel Sistem’den (CPS) yararlanarak, malzemeler, 
sensörler, makineler, ürünler, tedarik zinciri ve müşteriler gibi sektörle ilgili ögeler birbirine 
bağlanabilmektedir. Bu durum, gerekli nesnelerin birbirleriyle bağımsız ve özerk bilgi alışverişinde bulunarak 
eylemleri ya da işleri kontrol edeceği anlamına gelmektedir (Qin, Liu ve Grosvenor, 2016: 174), 

Shamim vd.’e göre (2016: 5309), dördüncü sanayi devrimi, mevcut iş ve mevcut süreçlerde dijital dönüşümün 
bir alt sınıfı olan endüstri 4.0 olarak da bilinir ve manuel iş ve işlemleri dijital bilgisayar yapılarıyla değiştirir. 
Bulut bilişim, siber-fiziksel sistemler ve Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0'ın en önemli teknolojik yenilikleri 
olarak kabul edilir (Müller, 2018: 1120). 

İlk Sanayi Devrimi, 1760’lı yıllarda başlayıp, 1830’lara kadar devam eden süreyi kapsamaktadır. Bu süreçte; 
genel olarak üretim, el ve beden emeğinden makine gücüne doğru bir evrim geçirmiştir. İkinci Sanayi 
Devrimi; 1840-1870 dönemini kapsamaktadır. Bu dönemin en önemli özelliği, elektrik teknolojisinin gelişmesi 
ve üretim hatlarında kullanılmaya başlanmasıdır. Bu dönemin en iyi örneklerinden biri, Henry Ford’un, Ford 
Motor Şirketidir. Üçüncü sanayi devrimi, 1950’li yıllarla birlikte dijital teknolojinin gelişmesiyle başlamıştır.  
Bu dönemde, üretim süreçlerinde bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin kullanılmaya başlanması, çok daha 
küçük, mekanik ve pratik ürünlerin gündelik hayata girmesini sağlamıştır (EBSO, 2015). Teknolojik 
gelişmelerin ilerlemesiyle, 2011 yılında Hannover Fuarı sırasında 4. sanayi devriminin başlangıcını 
simgeleyen yeni bir Endüstri 4.0 sanayi kavramı tanıtılmıştır (Qin, Liu ve Grosvenor, 2016: 173).  

Zhou ve Zhou göre (2015: 2147), Endüstri 4.0'ın amacı, üretim sürecinde insanlar, ürünler ve cihazlar arasında 
gerçek zamanlı etkileşimlerle, kişiselleştirilmiş dijital ürün ve hizmetlerin esnek bir üretim modelini 
oluşturmaktır. 

 Qin, Liu ve Grosvenor’e göre (2016: 173), son yıllarda Avrupa ülkelerinin endüstrileri, yaşlanan nüfus ve 
gelişmekte olan ülkelerle rekabet gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır. Bu sorunlar, işgücünü azaltmak, 
ürünün gelişme süresini kısaltmak, kaynakları verimli kullanmak vb. için Siber Fiziksel Sistem (CPS) ve 
Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi endüstriyel teknolojilerin geliştirilmesini sağlamıştır. Bu sayede son on yıl 
içinde en son teknolojiler gelişmiştir. Yirmi birinci yüzyılda endüstri 4.0, akıllı iş yapma biçimlerini ve akıllı 
fabrika devrimini temsil eder. Dördüncü sanayi devrimini çeşitli sosyo-ekonomik, politik ve teknolojik 
değişiklikler başlatmıştır (Rana ve Sharma, 2019: 176). 

İlk Sanayi Devrimi'nden bu yana, endüstri devrimleri su ve buharla çalışan makinelerden, elektrikli ve dijital 
otomatik üretim yapan makinelere kadar imalatta radikal değişikliklere yol açmıştır. Üretim süreçleri gittikçe 
daha karmaşık, otomatik ve sürdürülebilir hale geldi, bu da insanların makineleri basit, verimli ve kalıcı bir 
şekilde kullanabileceği anlamına gelmektedir (Qin, Liu ve Grosvenor, 2016: 173).  

Rana ve Sharma’ya göre (2019: 176), son üç sanayi devrimi çığır açan teknik gelişmelerin bir sonucuydu. 
Mekanik makineler endüstri 1.0’ı başlattı (onsekizinci yüzyıl); elektrikle çalışan makinalar endüstri 2.0’ı 
başlattı (ondokuzuncu yüzyıl) ve nispeten yakın zamanda, bilgisayarlar ve internet özellikli teknolojiler 
endüstri 3.0’a (yirminci yüzyıl) yol açtı. 

Qin, Liu ve Grosvenor’e göre (2016: 174), ilk üç sanayi devrimi insan üretimine mekanizasyon, elektrik ve bilgi 
teknolojisini (IT) getirdi. En yüksek teknolojiye sahip üretim ülkelerinden biri olan Almanya, en gelişmiş 
üretim şirketlerinin ve fabrikalarının çoğuna sahiptir. Endüstri 4.0, birbiriyle bağlantılı üç faktör için 
kullanılabilir ( Zezulka, 2016: 8): 

• Herhangi bir basit teknik-ekonomik ilişkinin, karmaşık teknik-ekonomik ilişki ile karmaşık ağlar
kullanarak sayısallaştırılması ve entegrasyonu,

• Ürün ve hizmet sunumunun dijitalleştirilmesi,
• Yeni pazar modelleri.

Gelecekte üretim, endüstriyel üretim sistemlerinin dijital sistemleri kullanmasıyla daha akıllı hale gelecektir. 
Endüstri 4.0, geleceğin fabrikalarında verimliliği ve rekabetçiliği büyük ölçüde artıracak, daha çok bilgiye 
dayalı fabrikalar olacaktır. Almanya Elektrik Endüstrisi Birliği, Endüstri 4.0’ın sanayi verimliliğini % 30 
artıracağını öngörmektedir (Zhou ve Zhou, 2015: 2147). 

Endüstri 4.0 ve insan kaynakları ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürde birçok yayın bulunmaktadır. Bu 
yayınlardan; Kayar, Ayvaz ve Öztürk (2018), akıllı fabrikalar, akıllı üretim ve Endüstri 4.0 üzerinde; Özsoylu 
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(2017), Endüstri 4.0 kavramı üzerinde; Soylu (2018), Girişimcilik ve Endüstri 4.0 üzerinde; Çevik (2019), 
KOBİ’lerde Endüstri 4.0’ın uygulanabilirliğini ve yöneticilerin bakış açıları üzerinde; Günaydın (2018), 
Endüstri 4.0’ın Türkiye’deki istihdam yapısında meydana getireceği öngörülen değişimler üzerinde; 
Çiftçioğlu, Mutlu ve Katırcıoğlu (2019), Endüstri 4.0 ve insan kaynakları yönetiminin ilişkisi üzerinde 
durmuştur. Demir (2019), insan kaynaklarında dijital yetenekleri; Jerman, Bach ve Bertoncelj (2018), akıllı 
fabrikalarda geleceğin yeteneklerini; Schumacher, Erol ve Sihn (2016), imalat işletmelerinin Endüstri 4.0’a 
hazır olup olmadıklarını belirleyen bir olgunluk modelini; Becker ve Stern (2016),  Siber-fiziksel üretim 
sistemlerinde çalışacak insan kaynaklarının gelecek eğilimlerini; Prinz vd. (2016), Endüstri 4.0’da akıllı 
fabrikalar için öğrenme modelini ele almıştır. 

1.3. Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları Yönetimi 

Hecklaua vd. (2016: 2), insan kaynakları yönetimini, işletmelerin, hedeflerine ulaşmak için yüksek düzeyde 
kararlı ve nitelikli bir işgücünün etkin istihdamı ve geliştirilmesine yönelik stratejik bir yaklaşım olarak 
tanımlamaktadır. Günümüzde yaşanan Endüstri 4. Devrimi, insan kaynakları yönetimini ve çalışanların 
yetkinliklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Endüstri 4.0’ın temelinde teknoloji ve dijital gelişmeler yer 
almaktadır. Scavarda vd. göre (2019: 5), teknoloji, işlerin geleceğini teşvik edip etkileyebilen ve yenilikçi bir 
hareket yaratabilen bir itici güçtür. Rana ve Sharma’ya göre (2019: 177), insan kaynakları yönetiminde yaşanan 
gelişmelerin temel hedefleri şu şekilde sıralanabilir:  

• Bireysel/grup etkililiğini ve işlevini geliştirmek, 
• Firma verimliliğini ve performansını iyileştirmek, 
• Bilgi, beceri ve yeterlilikleri geliştirmek ve  
• Artan insan kaynakları potansiyeli ve kişisel gelişimi arttırmak. 

Endüstri 4.0 teknolojilerinin ve uygulamalarının benimsenmesi, firmaların yetkin çalışanlarının katılımıyla 
yenilik kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır. Yeni teknoloji ile profesyonel çalışanların bir araya gelmesinin 
daha fazla yenilikçilik ve üretkenlik sağladığı söylenebilir. Endüstri 4.0 çalışma şeklimizi değiştirecektir ve 
insanlar tarafından yapılan işler, çalışanların yönlendirdiği robotlar aracılığıyla yapılacaktır. Dolayısıyla, 
gelişmiş teknolojilerin insan kaynaklarının (İK) inovasyon kapasitesini artıracağı ve daha fazla üretkenlik 
sağlayacağı düşünülmektedir (Rana ve Sharma, 2019: 177). 

Asiltürk’e göre  (2018: 542), Endüstri 4.0 ile anılan tüm yeni teknolojiler ve gelecekte ortaya çıkması beklenen 
yeni fikir ve buluşlar, yeni bir çalışan profili ve yeni bir insan kaynakları yönetimi yaklaşımını 
gerektirmektedir. Rana ve Sharma göre (2019: 177), Endüstri 4.0 mesleki alanların yapılarını da 
değiştirmektedir. Ayrıca, yeni teknoloji, uzmanlaşma, daha fazla yenilikçilik, artan rekabet gücü vb. ile 
sonuçlanan yeni becerilerin kazanılmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte Endüstri 4.0, işleri yok edebilir ve 
çalışanlara yarattığı iş imkanından daha hızlı bir şekilde onları işsiz bırakabilir, çünkü çoğu ortalama çalışan 
modern teknolojilerle çalışma bilgisine sahip değildir. Tüm bu olası risklere rağmen, Endüstri 4.0 
rekabetçiliğin artırılmasına yardımcı olur ve üretkenliği ve karlılığı arttırır. Bu nedenle işletmelerin endüstri 
4.0 kabul ederek uygulamaya koyması gerekecektir. 

Hecklaua vd. göre, (2016: 3). Endüstri 4.0 şirketler için kesinlikle birçok yeni fırsat yaratmaktadır, ancak aynı 
zamanda devam eden otomasyon ve dijitalleşmeden kaynaklanan çeşitli zorlukları beraberinde getiriyor. 
Becker ve Stern’e göre (2016: 407), Endüstri 4.0 ile birlikte yeni iş olanakları doğacağı için işsizliğe yol 
açmayacaktır. Geleceğin fabrikalarında, otomasyon nedeniyle üretimdeki işlerin sayısı azalacak, ancak 
makinelerin etrafında yeni işler yaratılacaktır. Ayrıca, genellikle artan otomasyon her zaman iş kayıplarına 
yol açmaz. Bazı üretim alanları da ekonomik nedenlerden dolayı otomatik olmayabilir.  Bu nedenle, geleceğin 
fabrikaları terk edilmeyecektir. 

Rana ve Sharma’ya göre (2019: 176-177), Endüstri 4.0’da, İnsan kaynakları departmanının (İK) teknik bilgisi 
de yeni teknolojilerin ve üretim yöntemlerinin ortaya çıkmasıyla artmalıdır. İK, yetenek kazanımı, uzaktan 
işgücü ve çalışan katılımını kolaylaştıran dijital ve sürükleyici araçlara yatırım yaparak gelecekteki 
aksaklıkların önüne geçmelidir. Çalışanların yeni uygulamaları, teknolojileri kullanmak için eğitilmesi 
gerekecek ve üst yönetim, yeni iş yapma biçimlerine ayak uydurmaya zorlanacaktır. Bu nedenle, İnsan 
Kaynakları Departmanları yenilikleri ve teknolojik ilerlemeleri yakından takip etmelidir. 
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Endüstri 4.0 ile birlikte,  Akıllı İnsan Kaynakları 4.0 kavramı önem kazanmaktadır. Akıllı İnsan Kaynakları 4.0 
(SHR 4.0), dördüncü Sanayi Devrimi'nin bir parçası olan ve yeni nesil çalışanları etkin bir şekilde yönetmek 
için IoT, büyük veri analizi, yapay zeka (AI) ve hızlı veri ağları (4G ve 5G) gibi dijital teknolojilerin kullanımını 
içeren yeni bir yaklaşımdır (Rana ve Sharma, 2019: 178). 

Sivathanu ve Pillai göre (2018: 7), Akıllı İnsan Kaynakları (Smart HR 4.0), işe alım, eğitim ve geliştirme, sosyal 
paylaşım ve geri bildirimler konusunda, İK işlevlerinde dijital dönüşüm için yeni bir görüntü çizmektedir. 
Akıllı İnsan Kaynakları 4.0’ın (SHR 4.0) benimsenmesinin kendine özgü faydaları ve zorlukları olacaktır. 
Bunlar aşağıda sıralanmıştır (Rana ve Sharma, 2019: 178): 

Akıllı İnsan Kaynakları 4.0'ın avantajları şunları içerir: 

• Yeniçağ yeteneklerini çekme, geliştirme ve elde tutma, 
• Verimli ve daha hızlı İK operasyonları ve 
• Yalın İK departmanları. 

Akıllı İnsan Kaynakları 4.0 ile ilgili zorluklar aşağıdaki gibidir: 

• Uygun teknolojik araçların seçimi, 
• Mevcut örgüt kültürünün üstesinden gelmek ve 
• Birkaç farklı kuşaktan olan çalışanların beklentilerini yönetmek. 

Filizöz ve Orhan’a göre (2018: 114), akademi ve üretim sektöründe insanı göz ardı eden tüm Endüstri 4.0 
çalışmalarının (ve uygulamalarının), bir yönünü eksik kalacaktır. İnsanın merkeze alındığı, mühendislik 
teknolojilerinin kontrol işlevinin ötesinde kullanıldığı ve bütüncül bir İKY anlayışı ile harmanlandığı sistemler 
uzun vadeli olacaktır. Bununla birlikte, Özer, Eriş ve Timurcanday Özmen (2018: 808), yapmış oldukları odak 
grup görüşmesi sonucunda, insan kaynakları yönetimin dönüşümdeki stratejik rolünün yeterince 
anlaşılamadığına işaret eden sonuçlar elde etmişlerdir. 

Endüstri 4.0 dönüşümü ile birlikte çalışanların sahip olması gereken yetenekler ve yetkinlikler de önem 
kazanmıştır. Hecklaua vd. (2016, 2017), İnsan Kaynaklarının Endüstri 4.0’da sahip olmaları gereken 
yetenekleri aşağıdaki gibi sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırmada Teknik, Metodolojik, Sosyal ve Kişisel 
yetenekler üzerinde durulmuştur. Bu yetenekler ve alt sınıflandırmaları şu şekildedir: 

•  Teknik Yetenekler: Son teknoloji bilgisi, teknik beceriler, süreç anlayışı, medya becerileri, kodlama becerileri, 
Bilgi Teknolojileri güvenliğini anlama, 

• Metodolojik Yetenekler: Yaratıcılık, girişimci düşünme, problem çözme, çatışma çözme, karar verme, analitik 
beceri, araştırma becerileri, verimlilik yönelimi, 

• Sosyal yeterlilikler: Kültürlerarası beceriler, dil becerileri, iletişim yetenekleri, ağ kurma becerileri, takım 
halinde çalışabilme, uzlaşma ve uyum yeteneği, bilgi aktarabilme, liderlik özellikleri, 

• Kişisel yeterlilikler: Esneklik, belirsizlik toleransı, öğrenmek için motivasyon, baskı altında çalışabilme 
yeteneği, sürdürülebilir düşünce uyumu, uyumlu olmak. 

Vrchota vd. ( 2020: 3), Endüstri 4.0 için gerekli beceri ve yeteneklerin sınıflandırılmasını teknik ve kişisel olmak 
üzere ikiye ayırarak yapmışlardır. Teknik olarak olması gerekli yetenekler arasında; Bilgi Teknolojileri 
becerileri, Verileri işleme ve analiz edebilme, İstatistik bilgisi, Organizasyonel ve prosedürel farkındalık, En 
yeni cihazları kullanabilme sıralanmıştır.  Teknik olarak olmalı denilen yetenekler arasında; Bilgi Yönetimi, 
Disiplinler arası genel teknoloji bilgisi, Veri koruma ve Bilgi Teknolojileri güvenliği farkındalığı, Uzmanlaşmış 
üretim ve süreç bilgisi sayılmıştır. Teknik olarak olabilir denilen yetenekler arasında; Programlama, Özellikli 
teknoloji bilgisi, Ergonomi bilgisi, Yasama farkındalığı sayılmıştır.  Kişisel olarak olması gerekli yetenekler 
arasında; Öz ve Zaman yönetimi, Değişime uyum, Takım çalışması, Sosyal beceriler, İletişim becerileri 
sıralanmıştır. Kişisel olarak Olmalı denilen yetenekler arasında; Yeni teknolojilere inanma, Hayat boyu 
Öğrenme sayılmıştır. Bu sınıflandırma Tablo 1’de yer almaktadır.  
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Tablo 1. Endüstri 4.0 İçin Gerekli Beceri ve Yeteneklerin Sınıflandırılması 

 Olması Gerekir Olmalı Olabilir 

Teknik 

Bilgi Teknolojileri becerileri, 
Verileri işleme ve analiz edebilme, 
İstatistik bilgisi, 
Organizasyonel ve prosedürel 
farkındalık, 
En yeni cihazları kullanabilme. 

Bilgi Yönetimi, 
Disiplinler arası genel teknoloji 
bilgisi, 
Veri koruma ve Bilgi 
Teknolojileri güvenliği 
farkındalığı, 
Uzmanlaşmış üretim ve süreç 
bilgisi. 

Programlama, 
Özellikli teknoloji bilgisi, 
Ergonomi bilgisi, 
Yasama farkındalığı. 

Kişisel 

Öz ve Zaman yönetimi, 
Değişime uyum, 
Takım çalışması, 
Sosyal beceriler, 
İletişim becerileri. 

Yeni teknolojilere inanma, 
Hayat boyu Öğrenme. 

 

Kaynak: (Vrchota vd., 2020: 3). 

 

2. YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı ve Önemi: 

Günümüzde Endüstri 4.0, iş yaşamında önemli bir değişim ve dönüşüme neden olmaktadır. Bu değişim ve 
dönüşümden en çok etkilenenlerin başında işletmelerdeki çalışanlar gelmektedir. Bu doğrultuda yapılan 
araştırmanın işletme yöneticilerinin Endüstri 4.0 algılarının belirlenmesinde ve bu algının insan kaynaklarına 
etkilerinin ortaya konulmasında literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Bu araştırma; işletme yöneticilerinin Endüstri 4.0 algılarının belirlenmesi ve bu algılarının insan kaynakları 
uygulamalarını nasıl etkilediğinin ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla; araştırma 
soruları şu şekilde oluşturulmuştur: 

1-İşletme yöneticileri, işletmelerinin Endüstri 4.0’ın ortaya çıkardığı dijital dönüşüme hazır olduğunu 
düşünüyor mu? 

2-İşletme yöneticileri, işletmelerin Endüstri 4.0’a geçerken karşılaştıkları zorluklar/güçlüklerin neler olduğunu 
düşünmektedirler? 

3- İşletme yöneticileri, Endüstri 4.0’ın ne gibi faydaları olduğunu düşünmektedirler? 

4- İşletme yöneticileri, Endüstri 4.0’ın ne gibi olumsuz etkileri olduğunu düşünmektedirler? 

5- İşletme yöneticileri, çalışanların Endüstri 4.0 becerilerine sahip olma düzeyini nasıl değerlendiriyorlar? 

6- İşletme yöneticilerine göre, Endüstri 4.0 çalışan sayısını nasıl etkileyecek? 

7- İşletme yöneticileri şu an çalışanlarda en çok hangi becerilere ihtiyaç duymaktadırlar? 

8- İşletme yöneticilerine göre Endüstri 4.0’da sahip olunması gereken beceriler nelerdir? 

Araştırmanın Deseni: 

Araştırma, Gömülü Teori çerçevesinde, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi deseni ile 
oluşturulmuştur. Gömülü Teori, araştırılan olgu ile ilgili bireylerin davranışlarını ve inançlarını anlamayı 
sağlamakta, kavramlar arasındaki ilişkiler araştırılırken planlanmış aşamalar faydalı olmaktadır (Ilgar ve 
Ilgar, 2013, 205). İçerik analizi ise, nitel veri analiz türleri arasında en sık kullanılan yöntemlerden biridir. İçerik 
analizi ağırlıklı olarak yazılı ve görsel verilerin analiz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. (Özdemir, 2010: 
335). 
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Araştırmanın Örneklemi: 

Araştırmanın örneklemi belirlenirken amaçlı örnekleme yönteminden faydalanılmıştır. Örneklem seçiminde 
Endüstri 4.0 uygulamaları hakkında bilgi sahibi olan ya da endüstri 4.0 teknolojilerini işletmelerinde 
uygulayan işletme yöneticileri ile görüşme yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Sakarya’da çeşitli 
sektörlerde faaliyette bulunan yaklaşık 30 işletme yöneticisi ile iletişime geçilmiş ve araştırmaya katılmaya 
davet edilmiştir. Ancak 11 işletme yöneticisi araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. Bu yöneticiler ile yarı 
yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması: 

Araştırmada, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme 
formunun oluşturulmasında geniş bir literatür taraması yapılarak literatürde en çok üzerinde durulan konular 
belirlenmiş ve bu konulara paralel sorular geliştirilmiştir. Oluşturulan soru formunun endüstri 4.0 alanında 
çalışmalar yapan 3 farklı akademisyen tarafından incelenmesi sağlanarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

Araştırma formu oluşturulduktan sonra işletme yöneticileri ile iletişime geçilmiş, araştırmaya katılmayı kabul 
eden yöneticiler ile görüşme için uygun oldukları yer ve zamanda görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiştir. 
Görüşme sorularına geçmeden önce tüm katılımcılara araştırmanın amacı ve yöntemi hakkında bilgiler 
verilmiş, kişisel verilerin gizli tutulacağı belirtilmiştir. Görüşmelerde katılımcılardan izin alınarak ses kaydı 
yapılmıştır. 11 görüşmeciden sadece 1 katılımcı ses kaydının alınmasına izin vermediği için not tutma yöntemi 
ile veriler toplanmıştır. Araştırma kapsamında yöneticilerle yapılan mülakatların ses dosyaları deşifre edilerek 
bir veri seti oluşturulmuştur.  Analizler bu veri seti üzerinden yapılmıştır. Mülakatlar; 1 Ekim-31 Aralık 2019 
tarihleri arasında yapılmıştır. 

Verilerin Analizi: 

Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. İçerik analizi yöntemi 
kullanılırken öncelikle kodlar oluşturulmuş daha sonra alt temalar oluşturuluşmuş, son olarak araştırma 
sorularına uygun temalar oluşturulmuştur. Bu kapsamda verilerin analizinde, nitel veri analiz paket 
programlarından birisi olan Nvivo 12 programı kullanılmıştır. Analizleri gerçekleştirmek için veri seti Nvivo 
12 programına kaydedilerek kodlama yapılmıştır. Kodlama işleminin güvenilirliğini sağlamak amacıyla 
kodlamalar araştırmacılar tarafından ayrı ayrı yapılmış, farklı olan kodlamalar üzerinde tartışılarak nihai 
kodlara ulaşılmıştır. 

3. BULGULAR

Çalışmanın bu kısmında araştırmadan elde edilen bulgular yer almaktadır.

3.1. Katılımcılara Yönelik Bilgiler:

Katılımcılara Yönelik Bilgiler Tablo 2’de görülmektedir.

Tablo 2. Katılımcılara Yönelik Bilgiler 

Katılımcı Cinsiyet Yaş 
Eğitim 
Düzeyi 

Pozisyon 

Kaç Yıldır 
Bu 
İşletmede 
Çalıştığı 

Toplam 
Çalışma 
Yılı 

Sektör 

Beyaz 
Yakalı 
Çalışan 
Sayısı 

Mavi 
Yakalı 
Çalışan 
Sayısı 

K1 Erkek 25 Lisans 
İnsan 

Kaynakları 
Yöneticisi 

1 2.5 Gıda/Tavuk 65 470 

K2 Erkek 30 
Yüksek 
Lisans 

İnsan 
Kaynakları 
Yöneticisi 

4 7 Alüminyum 70 290 

K3 Erkek 65 Lisans 
İşletme 
Sahibi 

36 40 Mobilya 30 63 
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K4 Erkek 54 Lisans 
İnsan 

Kaynakları 
Yöneticisi 

14 30 
Dış Mekân 
Süs Bitkisi 

Üretimi 
15 35 

K5 Erkek 41 Lise 
İşletme 
Sahibi 

6 20 Mobilya 20 50 

K6 Erkek 31 Lisans 
Kalite 
Bölüm 

Yöneticisi 
4 14 Otomotiv 200 1000 

K7 Erkek 55 Lisans 
İşletme 
Sahibi 

30 30 Ağaç 25 100 

K8 Erkek 41 Lisans 
Üretim 
Bölüm 

Yöneticisi 
2 14 Kâğıt 94 237 

K9 Kadın 33 Lisans 
Üretim 
Bölüm 

Yöneticisi 
6 8 Filtre 150 1272 

K10 Erkek 35 Doktora 
İnsan 

Kaynakları 
Yöneticisi 

7 13 
Enerji Gaz 
Dağıtım 

90 120 

K11 Erkek 50 Lise 
İnsan 

Kaynakları 
Yöneticisi 

26 26 Otomotiv 1200 3600 

3.2.Dijital Dönüşüme Hazır Olmaya Yönelik Bulgular 

Dijital Dönüşüme Hazır Olma ile ilgili bulgular Şekil 1’de görülmektedir. Bu şekle göre, Dijital Dönüşüme 
Hazır Olma ile ilgili; Hazır-Uygulayıcı, Büyük Oranda Hazır, Kısmen Hazır, Dijitalleşme ve Donanım Yetersiz 
temalarının ortaya çıktığı görülmektedir. Söz konusu temaların kategorilere ayrılmadığı belirlenmiştir. 

Şekil 1. Dijital Dönüşüme Hazır Olmaya Yönelik Temalar 

3.3. Endüstri 4.0'da Karşılaşılan Güçlüklere Yönelik Bulgular 

Endüstri 4.0’da Karşılaşılan Güçlüklere Yönelik Temalar Şekil 2’de görülmektedir. Bu şekle göre, Endüstri 
4.0’da Karşılaşılan Güçlüklere Yönelik Temalar şunlardır: Çalışan Kaynaklı Zorluklar, Maliyet, Teknolojiye 
Ayak Uyduramamak ve Veri Güvenliğidir. Çalışan Kaynaklı Zorluklar temasının; Eğitim ve Bilgi Eksikliği, 
Teknolojiyi Benimsememe-Direnç, Nitelikli İş Gücü Bulamama ve Eğitmen Açığı olmak üzere 4 kategoriye 
ayrıldığı tespit edilmiştir. Maliyet, Teknolojiye Ayak Uyduramamak ve Veri Güvenliği temaları kategorilere 
ayrılmamıştır. 
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Şekil 2. Endüstri 4.0’da Karşılaşılan Güçlüklere Yönelik Temalar 

3.4. Endüstri 4.0’ın Faydalarına Yönelik Bulgular 

Endüstri 4.0’ın Faydalarına Yönelik Temalar Şekil 3’te görülmektedir. Bu şekle göre, Endüstri 4.0’ın 
Faydalarına Yönelik; Zaman Tasarrufu, Yeni Pazarlara Açılma, Verimlilik Artışı, Ürün Fiyatlarında Düşme, 
Üretim Miktarında Artış, Standartlaştırılmış Üretim, Pazar Payında Arış, Maliyet Azalışı, Karlılıkta Artış, 
Kalite Artışı, İş Kazalarında Azalma, İş Gücü Sayısında Azalma, Hızlı Üretim, Hatalı Ürün Oranında Düşüş, 
Hata Kaynağının Daha Kolay Tespiti, Fiziksel ve Meslek Hastalıklarında Azalma ve Daha Az Yorulma 
temalarının ortaya çıktığı görülmektedir. Söz konusu temaların kategorilere ayrılmadığı belirlenmiştir. 

 
Şekil 3. Endüstri 4.0’ın Faydalarına Yönelik Temalar 
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3.5. Endüstri 4.0’ın Olumsuz Etkilerine Yönelik Bulgular 

Endüstri 4.0’ın Olumsuz Etkilerine Yönelik Temalar, Şekil 4’te görülmektedir. Bu şekle göre, Endüstri 4.0’ın 
Olumsuz Etkilerine Yönelik; Olumsuz Etki Yok, Rekabet Avantajını Kaybetme Riski, Siber Güvenlik Sorunları, 
Makineler Sistemi Yerle Bir Edebilir, Maliyet ve Özel Taleplere Cevap Verememe temalarının ortaya çıktığı 
görülmektedir. Söz konusu temaların kategorilere ayrılmadığı belirlenmiştir. 

 
Şekil 4. Endüstri 4.0’ın Olumsuz Etkilerine Yönelik Temalar 

 

3.6. Çalışanların Endüstri 4.0 Becerilerine Sahip Olma Düzeyine Yönelik Bulgular 

Çalışanların Endüstri 4.0 Becerilerine Sahip Olma Düzeyine Yönelik Temalar Şekil 5’te görülmektedir. Bu 
şekle göre, Çalışanların Endüstri 4.0 Becerilerine Sahip Olma Düzeyine Yönelik temalar arasında; Beyaz Yaka 
Beceriler Yeterli ve Mavi Yaka temalarının ortaya çıktığı görülmektedir. Beyaz Yaka Beceriler Yeterli teması 
kategorilere ayrılmazken; Mavi Yaka temasının; Mavi Yakanın Eğitim Seviyesi Düşük, Beceri Eğitim İhtiyacı 
Var ve Beceriler Yetersiz kategorilerine ayrıldığı tespit edilmiştir. 

 
Şekil 5. Çalışanların Endüstri 4.0 Becerilerine Sahip Olma Düzeyine Yönelik Temalar 
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3.7. Endüstri 4.0’ın Çalışan Sayısını Etkilemesine Yönelik Bulgular 

Endüstri 4.0’ın Çalışan Sayısını Etkilemesine Yönelik Temalar Şekil 6’da görülmektedir. Bu şekle göre, 
Endüstri 4.0’ın Çalışan Sayısını Etkilemesine Yönelik Temalar arasında; Beyaz Yaka, Mavi Yaka ve İstihdamın 
Artış Hızı Düşer olduğu tespit edilmiştir. Beyaz Yaka temasının; Beyaz Yaka Artar, Beyaz Yaka Azalır ve 
Beyaz Yaka Değişmez kategorilerine ayrıldığı tespit edilmiştir. Mavi Yaka temasının; Mavi Yaka azalır ve 
Mavi Yaka Değişmez kategorilerine ayrıldığı tespit edilmiştir. İstihdamın Artış Hızı Düşer temasının 
kategorilere ayrılmadığı belirlenmiştir. 

 
Şekil 6. Endüstri 4.0’ın Çalışan Sayısını Etkilemesine Yönelik Temalar 

3.8.İş Yerlerinde Hâlihazırda En Çok İhtiyaç Duyulan Becerilere Yönelik Bulgular 

İş Yerlerinde Şuanda En Çok İhtiyaç Duyulan Becerilere Yönelik Temalar Şekil 7’de görülmektedir. Bu şekle 
göre İş Yerlerinde Şuanda En Çok İhtiyaç Duyulan Becerilere Yönelik; Beyaz Yaka, Mavi Yaka ve Tüm 
Çalışanlar şeklinde 3 adet tema olduğu belirlenmiştir. Beyaz Yaka temasının altında; Matematiksel 
Yetkinlikler, Mühendislik Becerileri ve Sorun Çözme ve Yabancı Dil Bilgisi kategorilerinin olduğu tespit 
edilmiştir. Mavi Yaka temasının altında; Proje Okuması Yapabilmek ve Teknik Bilgi kategorilerinin olduğu 
görülmüştür. Tüm Çalışanlar temasının altında ise İletişim ve Yaratıcılık-Yenilikçilik kategorilerinin olduğu 
belirlenmiştir. 

 
Şekil 7. İş Yerlerinde Şuanda En Çok İhtiyaç Duyulan Becerilere Yönelik Temalar 
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3.9. Endüstri 4.0 da Sahip Olunması Gereken Becerilere-Yeteneklere Yönelik Bulgular 

Endüstri 4.0 da Sahip Olunması Gereken Becerilere-Yeteneklere Yönelik Temalar Şekil 8’de görülmektedir. Bu 
şekle göre, Endüstri 4.0 da Sahip Olunması Gereken Becerilere-Yeteneklere Yönelik; Beyaz Yaka, Mavi Yaka 
ve Tüm Çalışanlar şeklinde 3 adet tema olduğu tespit edilmiştir. Beyaz Yaka temasının altında; Duygusal 
Zekâ, Robotik Kodlama, Yabancı Dil ve Yazılım kategorilerinin olduğu belirlenmiştir. Mavi Yaka temasının 
altında; Proje Okuma Yapabilmek ve Teknik Bilgi kategorilerinin olduğu belirlenmiştir. Tüm Çalışanlar 
temasının altında ise; Analitik Düşünme, Ekip Çalışmasına Yatkınlık, İletişim, Problem Çözme, Teknolojik 
Okur-Yazarlık, Yaratıcılık ve Yenilikçilik kategorilerinin olduğu belirlenmiştir. 

 
Şekil 8. Endüstri 4.0’da Sahip Olunması Gereken Becerilere-Yeteneklere Yönelik Temalar 

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Günümüzde iş yaşamında yaşanan hızlı dönüşümden dolayı Endüstri 4.0 ve İKY oldukça önemli konular 
haline gelmiştir. Yapılan araştırma ile işletme yöneticilerinin Endüstri 4.0 ve insan kaynakları yönetimi algıları 
belirlenmeye çalışılmıştır. Chulanova göre, (2019: 20) Endüstri 4.0, çalışanların ve emeğin etkileşim şeklini 
değiştirerek yeni fırsatlar sunmaktadır. Bir yandan, teknolojik değişimin hızlı temposu, yeni koşullara kısa 
sürede adapte olması gereken çalışanlar için büyük bir zorluk oluşturmaktadır. Öte yandan insan kaynakları 
üretim sistemlerinin dönüşümü için bir itici güç görevi görmekte ve geleceğin üretimi için insan yaratıcılığı 
ve becerisini gerekli kılmaktadır. 

Araştırmada ilk olarak, İşletme yöneticilerinin işletmelerinin Endüstri 4.0’ın ortaya çıkardığı dijital dönüşüme 
hazır olup olmadığı hakkındaki algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Katılımcıların verdiği cevaplardan ortaya 
çıkan temalara göre; 2 işletme yöneticisi işletmesinin hazır-uygulayıcı; 2 işletme yöneticisi işletmesinin büyük oranda 
hazır; 6 işletme yöneticisi işletmesinin kısman hazır; 1 işletme yöneticisi işletmesinin dijitalleşme ve donanım konusunda 
yetersiz olduğu cevabını vermiştir. Bu bağlamda, işletmesinin dijital dönüşüme kısmen hazır olduğunu 
düşünen yöneticiler ile dijitalleşme ve donanım konusunda işletmesinin yetersiz olduğunu düşünen işletme 
yöneticisinin işletmelerini dijital dönüşüme hazır hale getirmek için çaba göstermeleri gerekmektedir. 

Araştırma kapsamında ikinci olarak; İşletmelerin Endüstri 4.0’a geçerken karşılaştıkları zorluklar/güçlüklerin 
neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. İşletme yöneticileri, endüstri 4.0’a geçerken yaşadıkları güçlükler 
arasında; veri güvenliğini, teknolojiye ayak uyduramamayı, maliyeti ve çalışan kaynaklı sorunları saymışlardır. 
Çalışan kaynaklı sorunlarda ise en çok eğitim ve bilgi eksikliğini, teknolojiyi benimsemeye direnci, nitelikli iş gücü 
bulamamayı ve eğitmen açığını vurgulamışlardır. 

Araştırma kapsamında cevap bulunmaya çalışılan bir diğer konu ise işletme yöneticilerinin işletmelerine 
yönelik Endüstri 4.0’ın ne gibi faydalar sağladığını ya da sağlayacağını düşündükleridir. Araştırmadan elde 
edilen bulgulara göre; işletme yöneticileri endüstri 4.0’ın en çok zaman tasarrufu, yeni pazarlara açılma, verimlilik 



N. Yelkikalan – S. Kılıç Kırılmaz – S. Erden Ayhün 13/1 (2021) 651-666 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 663 

artışı, ürün fiyatlarında düşme, üretim miktarında artış, standartlaştırılmış üretim, pazar payında arış, maliyet azalışı, 
karlılıkta artış, kalite artışı, iş kazalarında azalma, iş gücü sayısında azalma, hızlı üretim, hatalı ürün oranında düşüş, 
hata kaynağının daha kolay tespiti, fiziksel ve meslek hastalıklarında azalma ve daha az yorulma konularında fayda 
sağlayacağını düşünmektedir. 

İşletme yöneticilerinin Endüstri 4.0’ın olumsuz etkileri konusundaki görüşleri araştırılmıştır araştırma 
sonucuna göre; göre işletme yöneticilerinin bir kısmının endüstri 4.0’ın olumsuz etkisinin olmadığını ya da 
olmayacağını düşündükleri görülmüştür. Diğer yöneticilerin ise rekabet avantajını kaybetme riski ile karşı 
karşıya kalabileceklerini ve siber güvenlik sorunları yaşayabileceklerini, makinelerde oluşacak bir hatanın, tüm 
makineler birbirine bağlı olacağı için tüm sistemi yerle bir etme riski ile karşı karşıya kalabileceklerini, yeni teknolojilere 
ayak uydurmanın maliyetinin yüksek olacağını dolayısıyla bunun bir risk oluşturacağını, standart bir üretim 
yapılacağından dolayı müşterilerin özel ürün taleplerini karşılayamayabileceklerini belirtmişlerdir.  

İşletme yöneticilerinin endüstri 4.0 ile birlikte İnsan kaynakları alanındaki değişimler konusundaki algılarını 
belirlemeye yönelik olarak bazı sorular sorulmuştur. Bu sorulardan ilkinde işletme yöneticilerinin, çalışanların 
Endüstri 4.0 becerilerine sahip olma düzeyini nasıl değerlendirdikleri belirlenmeye çalışılmıştır. İşletme 
yöneticilerinin beyaz yakalı çalışanların endüstri 4.0 becerileri konusunda yeterli olduklarını düşündükleri; mavi yakalı 
çalışanların ise eğitim seviyesinin düşük olması nedeniyle becerilerinin yetersiz olduğu ve eğitime ihtiyaçlarının 
olduğunu düşündükleri belirlenmiştir.  

TÜSİAD tarafından 2016 yılında hazırlanan “Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı” adlı rapora göre 
şirketlerde dijital teknolojinin gelişimini yavaşlatan unsurlar arasında; yetkinlik eksikliği (%14), strateji 
eksikliği (%13), güvenlik sorunları (%13) ve güçlü bir ticari sonuca bağlanamaması (%12) ön plana 
çıkmaktadır. Raporda dijital dönüşümü yavaşlatan en önemli unsurun yetkinlik eksikliği olduğu görülüyor. 
Yapılan araştırmadan elde edilen verilerin özellikle mavi yaka çalışanların eğitim eksikliği nedeniyle 
becerilerinin düşük olduğu belirlendiğinden söz konusu raporu destekler nitelikte bir sonuca ulaşılmıştır. 

Yapılan araştırmada, işletme yöneticilerinin, Endüstri 4.0’ın çalışan sayısını nasıl etkileyeceği konusundaki 
tutmaları belirlenmeye çalışılmıştır. İşletme yöneticilerinin bazıları beyaz yakalı çalışanların artacağını, bazıları 
değişmeyeceğini, diğer bazıları ise azalacağını düşünmektedirler. Bazı yöneticiler, beyaz yakalı çalışanların sahip olduğu 
niteliklerden dolayı ve değişime ayak uydurabilme yeteneklerinin daha fazla olması nedeniyle beyaz yakalı çalışanların 
sayısında bir azalma olacağını düşünmediklerini belirtmişlerdir beyaz yakalı çalışanların sayısının azalacağını 
düşünenler ise tüm çalışan sayısında azalma olacağını düşündükleri için beyaz yakalı çalışan sayısının da azalacağını 
düşündüklerini ifade etmişlerdir. İşletme yöneticileri çalışan sayısında en çok değişimin mavi yakalı çalışanlarda 
olacağını düşünmektedirler. Mavi yakalı çalışanların eğitim eksikliği nedeniyle değişime uyum sağlamak konusunda 
sorun yaşadığını ve yaşayacağını dolayısıyla işsiz kalma konusunda mavi yakalı çalışanların daha çok sorun yaşayacağını 
düşündüklerini belirtmişlerdir. Mavi yakalı çalışan sayısında değişiklik olmayacağını düşünenler ise, endüstri 4.0 ile 
birlikte verimlilik ve karlılığın artacağından dolayı yeni yatırımlar yapılabileceğini dolayısıyla ihtiyaç fazlası çalışanların 
yeni açılacak işyerlerinde çalıştırabileceğini belirtmişlerdir. Diğer bazı işletme yöneticileri ise istihdamın artış hızının 
düşeceğini belirtmişlerdir. Bu görüşte olan yöneticiler, işletmelerinde kullanacakları yeni teknolojilerle birlikte gittikçe 
daha az sayıda çalışana ihtiyaç duyacaklarından dolayı istihdamın artış hızında bir azalma olacağını düşünmektedirler.  

Yapılan araştırma ile ortaya konulmaya çalışılan konulardan bir diğeri; işletme yöneticilerinin çalışanlarda 
hâlihazırda en çok hangi becerilere ihtiyaç duyduklarıdır. Bu konunun araştırılmasındaki en önemli amaç 
hâlihazırda ihtiyaç duyulan beceriler ile teknolojik gelişmelerin ilerlemesi ile endüstri 4.0’ın daha fazla 
işletmelerde uygulamaya başlanması sonrasında arada beceri anlamında farklılık olup olmayacağı konusunda 
işletme yöneticilerinin görüşlerinin ortaya konulmasıdır.  İşletme yöneticilerinin verdiği cevaplar 
doğrultusunda beyaz yakalı çalışanlar, mavi yakalı çalışanlar ve tüm çalışanlar olmak üzere üç farklı beceri 
grubunun olduğu görülmüştür. Beyaz yakalı çalışanlarda en çok matematiksel beceriler, mühendislik becerileri, sorun 
çözme ve yabancı dil becerilerinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Mühendislik becerileri özellikle üretim yapan işletmeler 
için vurgu yapılmıştır. Mavi yakalı çalışanlarda ise teknik bilginin ve proje okuyabilmenin önem kazandığı 
görülmektedir. İletişim, yaratıcılık ve yenilikçiliğin ise tüm çalışanlarda olması gereken beceriler olduğu bildirilmiştir.  

Son olarak, işletme yöneticilerinin çalışanların Endüstri 4.0’da sahip olması gereken becerilerle ilgili görüşleri 
belirlenmeye çalışılmıştır. İşletme yöneticilerinin, endüstri 4.0’da en çok ihtiyaç duyulacak beceriler konusunda 
çalışanların beyaz yakalı, mavi yakalı ve tüm çalışanlar şeklinde kategorize edildiği görülmektedir. Buna göre beyaz yakalı 
çalışanlarda en çok duygusal zekâ, robotik kodlama, yabancı dil ve yazılım yeteneklerine ihtiyaç duyulacaktır. Mavi yakalı 
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çalışanlarda ise hâlihazırdaki ihtiyaç duyulan beceri ile aynı olacak şekilde proje okuması yapabilmenin ve teknik bilginin 
önemli olacağı vurgulanmıştır. Bunlarla birlikte tüm çalışanlar için; analitik düşünme, ekip çalışmasına yatkınlık, 
iletişim, problem çözme, teknolojik okur-yazarlık, yaratıcılık ve yenilikçilik becerilerinin oldukça önemli olacağı 
bildirilmiştir. 

Yapılan araştırma ile Hecklaua vd. (2016, 2017)’nın yapmış olduğu çalışma arasında bazı benzerlikler ve 
farklılıklar bulunmaktadır. Hecklaua vd., (2016, 2017)’nın yapmış olduğu çalışmada Endüstri 4.0’da 
yetkinliklerin çalışanların beyaz yakalı ya da mavi yakalı oluşuna göre sınıflandırılmadığı, tüm çalışanlar için 
yetkinliklerin ortak değerlendirildiği görülmektedir. Yapılan araştırmada ise işletme yöneticilerinin çalışanlarda 
olması gerektiğini düşündükleri yetkinlikleri; beyaz yakalı, mavi yakalı ve tüm çalışanlar şeklinde bir sınıflandırma 
yaptıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte her iki araştırmada da teknik beceriler, kodlama becerileri, yaratıcılık, problem 
çözme, analitik düşünme, ekip çalışmasına yatkınlık, dil becerileri-yabancı dil, iletişim becerileri endüstri 4.0 için ortak 
beceriler olarak ortaya çıkarken; duygusal zekâ ve yaratıcılık sadece yapmış olduğumuz araştırmada işletme 
yöneticilerinin ihtiyaç duymakta olduğu beceriler olarak değerlendirilmiştir.  

Asiltürk’e göre  (2018: 542), Endüstri 4.0 ile yeni teknolojiler ve gelecekte ortaya çıkması beklenen yeni fikir ve 
buluşlar, yeni bir çalışan profili ve yeni bir insan kaynakları yönetimi yaklaşımını gerektirmektedir. Rana ve 
Sharma’ya göre (2019: 177), Endüstri 4.0 mesleki alanların yapısını değiştirdi. Ayrıca, yeni teknoloji, 
uzmanlaşma, daha iyi yenilikçilik, artan rekabet gücü vb. ile sonuçlanan yeni becerilerin kazanılması için 
yollar açmaktadır.  

Sivathanu ve Pillai’e göre, (2018: 10), İşletmelerin, Endüstri 4.0’ın dönüşüm zorluklarıyla başa çıkmak için 
başarılı bir Akıllı İnsan Kaynakları 4.0 (SHR) stratejisi geliştirmeleri gerekecektir. Büyük Veri ve Yapay Zekâ 
gibi gelişmekte olan teknolojiler, İK süreçlerinin çoğunu otomatikleştirerek verimli ve daha az sayıda çalışan 
içeren İK ekiplerine yol açacaktır. Akıllı mobil uygulamalar, kuruluşa yönelik yeni nesil yetenekleri çekecek 
ve ekipler arasındaki uzaktan etkileşimleri kolaylaştıracaktır. 

Özer, Eriş ve Timurcanday Özmen (2018: 808), yapmış oldukları odak grup görüşmesi sonucunda, yazındaki 
öncü araştırma bulguları ile örtüşen ancak insan kaynakları yönetimin dönüşümdeki stratejik rolünün 
yeterince anlaşılamadığına işaret eden sonuçlar elde etmişlerdir. Bu nedenle ülkemizde bu konuya daha fazla 
önem verilmelidir. 

Sonuç olarak; günümüzde Endüstri 4.0 işletmeler için oldukça önemli bir olgudur ve teknolojik alanda 
yaşanan değişim ve gelişimlerin etkisiyle gelecekte daha da önemli olacağı beklenmektedir. İşletme 
yöneticilerinin bu olgunun farkında olup işletmelerini bu değişime uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir. 
Yapılan araştırma sonucunda, işletme yöneticilerinin Endüstri 4.0 ve önemi hakkında belli bir düzeyde 
bilgilerinin ve farkındalıklarının olduğu söylenebilir. Ancak işletme yöneticilerinin bu değişim ve dönüşümü 
işletmeleri için bir fırsat görüp proaktif bir şekilde yaklaşmalarının daha faydalı olacağı belirtilebilir. 

Endüstri 4.0 ile birlikte insan kaynakları yönetimi ve çalışanlar da önemli bir değişim ve dönüşüm 
yaşamaktadır. Bu bağlamda; Endüstri 4.0’ın çalışan sayısında yaratacağı değişiklikler ve çalışanların sahip 
olması gereken beceriler en çok tartışılan konulardandır. Yapılan araştırma ile işletme yöneticilerinin bu 
konulardaki görüşleri ve beklentileri ortaya konularak literatüre katkı sağlanmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın kısıtı olarak örneklem gurubunun yetersizliği nedeniyle bulguların tüm işletmelere ve 
çalışanlara genellenememesi sayılabilir. Bulguların tüm işletmelere genelebilmesi için ileride yapılacak 
araştırmalarda daha fazla sayıda işletme yöneticisi ile mülakat yapılarak veri toplanması gerekmektedir. 
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Amaç –  Bu araştırma, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün (Software Development Life Cycle, SDLC) 
altı süreci; Planlama, Analiz, Tasarım, Gerçekleştirme, Test & Entegrasyon, Bakım, bağlamında ERP Yaşam 
Döngüsünün uygulama öncesi, uygulama aşaması ve uygulama sonrası aşamalarında tamamlanması 
beklenen temel iş uygulamalarını belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Yöntem – ERP uzmanları (n=10) ile üç aşamalı, sıralama tipi, nitel bir Delphi çalışması yürütülmüştür. 
Delphi çalışmasının ilk turunda, bir ERP uygulaması için gerekli temel iş uygulamaları tanımlanmıştır. 
İkinci turda katılımcılardan her aşamada tanımlanan uygulamaları değerlendirmeleri ve en önemli 
olanlarını seçmeleri istenmiştir. Üçüncü turda katılımcılardan bir önceki turdan gelen uygulamaları önem 
sırasına göre sıralamaları istenmiştir. 

Bulgular – Elde edilen bulgulara göre ERP uygulama öncesi Planlama, Analiz, Test & Entegrasyon süreçleri 
için belirlenen temel iş uygulamaları için katılımcılar arasında iyi derecede uzlaşma sağlanmıştır. ERP 
uygulama aşamasında ise Analiz, Tasarım ve Bakım süreçlerindeki uygulamalar için orta derecede 
uzlaşma, Test & Entegrasyon sürecindeki uygulamalar için güçlü bir uzlaşma, Gerçekleştirme sürecindeki 
uygulamalar için zayıf bir uzlaşma sağlanmıştır. ERP uygulama sonrası Test & Entegrasyon ve Bakım 
süreçlerindeki uygulamalar için ise uzmanlar arasında güçlü bir uzlaşma sağlanmıştır. 

Tartışma – ERP uygulamaları işletmeler açısından oldukça maliyetli, zaman gerektiren ve genellikle 
adaptasyonu zor bir süreçtir. Bu sürecin üstesinden gelinmesinde işletmeleri zorlayan konulardan biri de 
ERP projeleri için etkili bir uygulama metodunun olmamasıdır. Bu araştırma, ERP projelerini SDLC bakış 
açısından incelemektedir. ERP Yaşam Döngüsü içinde hangi aşamada hangi SDLC sürecindeki iş 
uygulamalarının önemli görüldüğünü uzman görüşleri doğrultusunda ortaya konmaktadır. 
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1. GİRİŞ 

Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning, ERP) uygulama (implementasyon) projeleri, 
işletmelerde maliyet ve zaman karmaşıklığı, işletmenin iş süreçleri ile uyumluluk problemleri gibi nedenlerle 
uygulanması zor yatırım projelerinden biri olarak görülmektedir (Asl vd., 2012:514; Panorama Consulting 
Solutions, 2020). ERP sistemlerinin yaşam döngüsü boyunca devam eden ERP uygulamalarının yönetim ve 
destek süreçleri, ERP sistemleri ile ilgili yıllardır süregelen endişelerdendir (Li-Man vd., 2018). Genellikle 
uygulama öncesi, uygulama aşaması ve uygulama sonrası olarak tanımlanan (Mudiraj, 2014; Huang vd., 
2016:18; Huang ve Yasuda, 2016b:7) temel süreçler, ERP yazılımının bir işletmedeki yaşam döngüsünü ifade 
etmektedir. Geliştirme, uygulama ve bakım açısından bir sistem yaşam döngüsünü tanımlayan geleneksel 
Bilişim Sistemleri (Information Systems, IS) görüşünün aksine, ERP sistemi uygulamalarının yaşam döngüleri 
büyük yinelemeler ve yeniden yapılandırmalar gerektirmektedir (Chang ve Gable, 2001:30).  

Günümüzde endüstriyel kuruluşlar operasyonel seviyede iş süreçlerini yeniden yapılandırmak amacıyla ERP 
sistemlerine ihtiyaç duymaktadır (Hong vd., 2016). ERP sistemleri işletmelerdeki veri ve bilgi paylaşımını, iş 
süreçlerindeki kritik noktaların otomasyonunu, işletme fonksiyonlarının (satış, üretim, insan kaynakları, 
finans, satın alma gibi) entegrasyonunu tek bir veritabanı kullanarak ve bilgiye gerçek zamanlı erişim olanağı 
sunarak karşılamayı hedeflemektedir. Bu karmaşık sistemlerin bir işletme genelinde uygulanması oldukça 
maliyetli, zaman gerektiren ve çeşitli riskler barındıran zorlu bir süreci beraberinde getirmektedir (Sumner, 
2000; Huang vd., 2004; Chen vd., 2009; Iskanius, 2009; Dey vd., 2010; Aloini vd., 2012). 

Diğer yandan ERP sistemleri sadece bir bilgi teknolojisi (Information Technology, IT) sistemi olarak 
görülmemekte aynı zamanda bir uygulama sistemi olarak görülmektedir (Kanchana ve Sri, 2018). ERP sistemi 
uygulamaları, işletmelerde IT personeli ve işletme çalışanlarının (son kullanıcılar) yanı sıra üst yöneticiler, 
birim yöneticileri, tedarikçiler gibi birçok paydaşı sistemin bir parçası haline gerektirmektedir. ERP 
uygulamalarının beraberinde getirdiği en büyük sorunlardan biri, üst yönetimin ve son kullanıcıların 
uygulama sürecine dâhil edilmesinde yaşanan zorluklardır. Özellikle son kullanıcıların direnci, teknik 
sıkıntılardan daha fazla çaba ve maliyet gerektiren bir süreç olarak değerlendirilmektedir (Meissonier vd., 
2013; Mahmud, Ramayah ve Kurnia, 2017; Haddara ve Moen, 2017; Lin vd., 2018).  

ERP Yaşam Döngüsü üzerine yıllardır farklı anlayışlara sahip birçok araştırma yapılmaktadır (Esteves ve 
Pastor, 1999; Peslak vd., 2008; Haddara ve Elragal, 2011; Huang ve Yasuda, 2014; Deshmukh ve Kumar, 2016; 
Huang ve Yasuda, 2016b; Alsulami vd., 2016). Klasik bir kavram olarak, Sistem Yaşam Döngüsü (System Life 
Cycle, SLC) kavramı, göreceli uygulamaları analiz etmek ve geliştirmek amacıyla sistem yaklaşımını 
kullanmaktadır. Bir sistemin geliştirilmesi, işleyişi ve sürdürülebilirliği için disiplinli bir yaklaşım ve 
mantıksal bir çerçeve sunmaktadır. Bu kavrama alternatif olarak bazen Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü 
(System Development Life Cycle) kavramı veya Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (Software Development 
LifeCycle, SDLC) kavramı kullanılmaktadır (Yasuda ve Huang, 2014:66). SDLC, bilişim sistemlerinin 
oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi için yapılandırılmış ve standartlaştırılmış bir süreç olarak kabul 
edilmektedir. SLC veya SDLC, bilişim sistemleri uygulama süreci veya yaşam döngüsü bağlamında önemli 
bir araştırma alanı olarak görülmektedir. Özellikle SDLC, bilişim sistemlerinden biri olan ERP sistemleri için 
alternatif bir uygulama süreci olarak kullanılmaktadır (Ahituv vd., 2002; Grenci ve Hull, 2020). Geleneksel 
sistem geliştirme metodolojisinin, aynı zamanda şelale modeli olarak da bilinir, yaşam döngüsü adımlarını 
doğrusal bir şekilde açıkça tanımlaması, SDLC'nin tanımıyla ilişkilendirilmesinden kaynaklanmaktadır. 
Grenci ve Hull (2020) çalışmalarında SDLC’nin Planlama, Analiz, Tasarım, Gerçekleştirme ve Destek 
adımlarına odaklanarak ve SDLC’yi bir çerçeve olarak kullanarak, ERP uygulamalarının sistematik ve 
kapsamlı bir şekilde değerlendirilebileceğini belirtmektedir. Benzer şekilde Mudiraj (2014), önerdiği ERP 
uygulama modelinde Planlama, Tasarım, Gerçekleştirme, Test ve Dağıtım başlıklı SDLC adımlarını 
kullanmaktadır. Chen, Law ve Yang (2009) çalışmalarında, ERP projelerinin “yazılım projeleri” olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. 

Literatürde ERP sistemlerinin başarılı bir şekilde uygulanmasına yönelik kurumsal yapılanma önerileri 
(Alsharari, 2017; Al-Zoubi, 2018; Henk ve Fallmyr, 2019), hataların nedenleri veya kritik başarı faktörleri 
(Wong ve Tein, 2003; Kronbichler vd., 2009; Ansari vd., 2011; Leyh, 2016; Reitsma ve Hilletofth, 2018), 
uygulama stratejileri, yaklaşımları ve metodoloji önerileri (Leu ve Lee, 2017; El Mariouli ve Laassiri, 2018; 
Kraljic ve Kraljic, 2018; Mihailescu vd., 2018; Vadivelu vd., 2018; Venkatesh, 2019), kurumsal ve endüstriyel 
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gereksinimlere uygun ERP seçimi (Cruz-Cunha vd., 2016; Haddara, 2018) gibi konularda araştırmalara sıklıkla 
rastlanmaktadır. Ancak ERP uygulama sürecinin farklı aşamalarında SDLC yaklaşımıyla ihtiyaç duyulan 
temel iş uygulamalarını belirlemeye yönelik bir araştırmaya rastlanmamıştır. Günümüzde ERP uygulama 
projelerini gerçekleştiren işletme sayısı arttıkça (Panorama Consulting, 2020), bu sistemlere ayrılan geliştirme, 
yönetim, eğitim gibi kaynakların etkili bir şekilde tahsis edilmesi ihtiyacı doğmaktadır. ERP sistemleri 
uygulamaları ve beraberinde işletmelerde ortaya çıkan yaşam döngüsü sorunlarına yönelik sürekli ilgi, bu 
çalışmanın gerekçesini oluşturmaktadır. ERP sistemlerinin proje çıktılarında başarı sağlanabilmesi için 
uygulama öncesi, uygulama aşaması ve uygulama sonrası iş uygulamalarının daha detaylı bir şekilde 
incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Bu araştırmanın amacı ERP Yaşam Döngüsü boyunca tamamlanması gereken en önemli iş uygulamalarını 
uzman görüşleri doğrultusunda belirlemek, yazılım geliştirme yaşam döngüsü yaklaşımıyla önem 
derecelerine göre sıralamak ve incelemektir. Bu araştırma, ERP sistemlerinin Türkiye’de başarılı bir şekilde 
uygulanmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Özgün değer açısından bakıldığında, Türkiye’de 
gerçekleştirilen ERP projelerine sistematik bir bakış açısı ile yaklaşan, ERP uygulama sürecine yönelik temel 
iş uygulamalarını uzmanların gözünden değerlendiren ilk çalışmadır. 

2. ERP ARAŞTIRMALARINDA DELPHİ METODUNUN KULLANIMI 

Delphi metodu, IS araştırmalarında yıllardır farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Özellikle; IS araştırma projeleri 
için uygun esnek bir araştırma yöntemine nasıl dönüştüğünü göstermek (Skulmoski vd, 2007:6), IS 
uygulamalarının planlamasına yönelik uzman görüşü almak (Peffers ve Tuunanen, 2005:487), yazılım 
projelerindeki riskleri belirlemek (Schmidt vd., 2001), e-ticaret geliştirme risklerini belirlemek (Addison, 2003), 
sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetimi alanı oluşturmak (Seuring ve Müller, 2008), IS proje seçimi yapmak 
(Lee ve Kim, 2001) gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Benzer şekilde, IT proje yönetimine yönelik riskleri 
tanımlamak ve değerlendirmek amacıyla da sıklıkla kullanılmaktadır (Liu vd., 2010; Hadaya, Cassivi ve 
Chalabi, 2012). Bunun yanı sıra Delphi metodu, dünyanın farklı ülkelerinden IS araştırmacılarını bir araya 
getirerek, IS alanı üzerinde görüş alışverişinde bulunmalarını sağlayabilmektedir (Bacon ve Fitzgerald, 2001; 
Day ve Bobeva, 2005). Küçük bir uzman gruptan Delphi metodu ile elde edilen veriler, daha geniş uzman 
gruplarda tartışılabilmektedir. Chang (2004:7) tarafından gerçekleştirilen üç aşamalı, anonim olmayan bir 
Delphi araştırması sırasında, uzmanlarla bir dizi görüşme yapmış, sonrasında elde ettiği verileri 
değerlendirmek amacıyla daha geniş bir uzman grupla bir çalıştay gerçekleştirmiştir. Bu çalışma, bir takım IS 
konuları üzerinde Delphi yaklaşımını kullanırken, Delphi araştırmaları üzerinde iyileştirmeler öneren 
metodolojik gözlemler de sağlamaktadır.  

Delphi metodu, ERP sistemleri üzerine yapılan araştırmalarda da sıklıkla görülmektedir. Akkermans vd. 
(2003:295) tarafından yapılan araştırmada, ERP sistemlerinin tedarik zinciri performansı üzerindeki etkisini 
incelemek amacıyla Delphi metodu kullanılmıştır. Benzer şekilde, Asl vd. (2012:517) tarafından yapılan 
çalışmada, işletmelerin ERP paketi seçim sürecinde dikkate almaları gereken en önemli seçim kriterleri Delphi 
metodu kullanılarak belirlenmiştir. Diğer yandan, Chang ve Gable (2001) çalışmalarında, Avusturalya’da 
kamu sektöründe hizmet veren beş kurumda ERP Yaşam Döngüsü uygulaması, yönetimi ve destek 
konularına ilişkin sorunları araştırmak amacıyla üç aşamalı bir Delphi çalışması gerçekleştirmiştir. Delphi 
çalışmasının ilk turunda, ERP uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar belirlenmiştir. İkinci turda, 
uzmanlardan, ilk turda elde edilen sorunları doğrulanmaları ve yorumlamaları istenmektedir. Üçüncü ve son 
turda, tüm uzmanlar tarafından doğrulanan temel sorunlar önem derecesine göre sıralanmaktadır. Huang vd. 
(2004: 683) ERP projeleri konusunda uzman yedi kişi ile yürüttükleri üç turdan oluşan bir Delphi çalışmasında, 
ERP projelerini etkileyen yirmi sekiz risk faktörünü belirlemektedir. Aynı zamanda bu faktörleri belirli 
özelliklere göre (organizasyon uyumu, deneyimlerin karışımı, proje yönetimi ve kontrolü, yazılım sistemi 
tasarımı, kullanıcı katılımı ve eğitimi, teknoloji planlaması) kategorilere ayırmaktadır (s. 685). Elde edilen 
bulgularla ERP projeleri için bir risk değerlendirme çerçevesi oluşturulmuştur. 

Sonuç olarak ERP araştırmalarına yönelik Delphi araştırmalarında genellikle araştırmaların üç turda 
tamamlandığı gözlemlenmektedir. Bir Delphi araştırmasının ilk turunda araştırma problemi ile ilgili bir takım 
temel konular veya problemler belirlenmektedir. İkinci turda ise bu konular kapsam olarak daraltılmakta, 
kategorilere ayrılmakta veya önem derecesine göre (1-hiç önemli değil, 5-son derece önemli gibi) 
sınıflandırılmaktadır. Ayrıca her bir turun geribildirimi bir sonraki tur için girdi olarak kullanılmaktadır. 
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3. DELPHİ METODU ve UYGULANMA SÜRECİ 

Delphi metodu adını 1950'lerde Rand Corporation firmasının, Sovyet Stratejik Planlayıcı uzmanların bakış 
açısından ABD’nin hedef sistemindeki bomba sayısını tahmin etmek amacıyla gerçekleştirdiği bir dizi 
çalışmadan (görüşmeler, anketler gibi) almaktadır (Dalkey ve Helmer, 1963:458). Delphi metodu, yönetimsel 
karar verme konularını belirlemek veya önceliklendirmek, ileriye yönelik öngörülerde bulunmak, kapsam, 
çerçeve, teori belirlemek amacıyla bilgi sistemleri (Okoli ve Pawlowski, 2004:17), bilgi teknolojileri (Brady, 
2015:2), stratejik yönetim (Loo, 2002:764) gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu metot, kolaylaştırıcı 
(moderatör) rol üstlenen bir araştırmacı yönetiminde karmaşık bir probleme çözüm bulmaya çalışan bir grup 
uzman arasında yapısal bir iletişim kurmayı amaçlayan bir sosyal araştırma metodudur (Landeta vd., 
2011:467). Daha çok destekleyici kanıtlarla tartışılan uzman görüşlerini bir araya getirmek ve ortaya ortak bir 
görüş çıkarmayı amaçlamaktadır (Makkonen vd., 2016:61). 

Yapılandırılmış, kontrollü geri bildirimler içeren anonim iletişime odaklanmaktadır (Brady, 2015). Karmaşık 
bir sorunun üstesinden gelebilmek için uzman görüşleri bir bütünlük içerisinde, bireysel olarak alınmaktadır. 
Delphi metodu genel olarak şu şekilde uygulanmaktadır (Linstone ve Turoff, 2002):  

1) Katılımcılar arasında anonimliğin sağlanması: Katılımcıların (veya panelistlerin) kimlikleri gizli tutularak 
statü, yaş ve deneyim gibi özelliklerinin diğer katılımcıları etkilememesi ve önyargılardan 
uzaklaşılması sağlanır, 

2) Fikir birliği veya ayrılıklarının ölçülmesi: Panelistlerin yanıtlarının istatistiksel analizi yapılarak fikir 
birliği ve ayrılığının ne ölçüde olduğu tespit edilmeye çalışılır, 

3) Kontrollü geri bildirim sağlanması: Panelistler görüş birliğine varana dek turlar düzenlenir. Her tur 
sonunda panelistler diğer panelistlerin yanıtlarını görerek bir sonraki tura katılır, 

4) Analiz sonuçlarının katılımcılarla paylaşılması: Her tur sonunda yapılan istatistiksel analiz sonuçları 
panelistlere iletilir, böylece konular üzerinde tekrar düşünmeleri sağlanmış olur, 

5) Fikir birliği oluşana dek turlara devam edilmesi: İlgili konular üzerinde panelistler fikir birliğine varıncaya 
kadar turlar devam etmektedir.  

Delphi metodu, bir problem veya fenomen hakkında yeterli bilgi olmadığında veya bir probleme yönelik 
çözüm geliştirmek, anlayışları iyileştirmek gibi amaçlarla kullanıldığında, IS araştırmaları için uygun bir 
yöntem olarak görülmektedir (Skulmoski vd., 2007).  

4. YÖNTEM 

4.1. Araştırma Yaklaşımı 

Delphi çalışmalarında hem nitel hem de nicel veri kaynakları kullanılabilmektedir. Dolayısıyla veri toplama 
aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşmeler, katılımcı gözlemler, anket veya belge incelemeleri gibi yöntemler 
tercih edilebilmektedir (Carson, 2005:46-48).  

Bu araştırma betimsel nitelikte, sıralama tipi (ranking-type), nitel bir Delphi çalışmasıdır. Brady’ye (2015:3) 
göre nitel Delphi çalışmaları amaçlı örnekleme, yeni geliştirilen bir tasarım, katılımcılar arasında anonimlik 
ve yapılandırılmış bir iletişim gibi özelliklerin yanı sıra tematik analiz sürecini içermektedir. Nitel Delphi 
çalışmalarının veri analiz sürecinde tematik analiz kullanılmaktadır. Böylece daha az özellikli ancak daha 
açıklayıcı fikirlerin ortaya çıkması ve buna bağlı kavramların ve kategorilerin tanımlanması sağlanmaktadır 
(Brady, 2015). 

Delphi çalışmalarında uzmanlar arasında bir fikir birliği oluşturmak sadece istatistiksel güce değil, grup 
dinamiklerine bağlı olarak da değişmektedir. Bu nedenle literatürde bir Delphi panelinde katılımcı sayısının 
10-18 arasında bir uzman grubundan oluşması önerilmektedir (Okoli ve Pawlowski, 2004; Zunder ve İslam, 
2011). Odak grup görüşmeleri gibi diğer grup tekniklerinden farklı olarak panelistlerin fiziksel yakınlığını 
gerektiren yüz yüze toplantılar gerektirmemektedir (Graefe ve Armstrong, 2011). 

Bu araştırmada kullanılan Delphi metodu katılımcıların kişisel e-posta adresleri üzerinden yürütülmüştür. 
Çalışma, toplam üç turdan oluşmaktadır. Araştırmacı turlar boyunca moderatör rol üstlenmiştir. Her tur 
sonunda toplanan verilerin analizi ve sunumu katılımcılarla paylaşılmıştır.  

Araştırmada kullanılan Delphi metodunun tasarım modeli Şekil 1.’de belirtildiği gibidir. 
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Sıralama tipi Delphi çalışmalarını yürütmek, analizler yapmak ve sonuçları raporlamak için parametrik 
olmayan istatistiksel tekniklere dayalı bir yöntem izlenmektedir (Schmidt,1997). Bu çalışmada katılımcılar 
arasındaki uzlaşma, Kendall’ın uyum katsayısı (W) kullanılarak ölçülmüştür (Siegel ve Castellan, 1988). W 
kullanılarak, bir görüş birliğine varılıp varılmadığına dair gerçekçi bir tanımlama yapılmıştır. Aynı zamanda 
görüş birliğinin göreceli gücü (uzlaşma derecesi) belirlenmiştir. 

4.2. Verilerin Analizi 

Araştırmanın üçüncü turunda elde edilen verilerin analizinde kullanılan Kendall W (Kendall’s coefficient of 
concordance, Kendall'ın uyum katsayısı), bir grup katılımcının belirli ifadeler (maddeler) üzerindeki uzlaşma 
seviyelerini değerlendirmek amacıyla kullanılabilecek parametrik olmayan istatistiksel bir tekniktir (Cafiso 
vd., 2013). Kendall W, sıralı bir takım maddeleri değerlendiren bir grup katılımcı arasındaki uzlaşmayı ölçmek 
amacıyla kullanılmaktadır. 

Kendall W testinin H0 hipotezi şu şekildedir; “Grup üyeleri birbirinden bağımsız sıralamalar üretmektedir.” 
Ancak buradan, H0 reddedildiğinde, grup üyelerinin her birinin birbiriyle uyumlu olduğu sonucu 
çıkarılmamalıdır. Bunun yerine, grup üyelerinden en az birinin diğerlerinden biri veya birkaçı ile uyumlu 
olduğu sonucu çıkarılmalıdır. Kendall W katsayısının yüksek veya anlamlı bir değeri, katılımcıların 
inceledikleri n maddenin sıralamasında aynı standardı uyguladıkları anlamına gelmektedir (Siegel ve 
Castellan, 1988). Katılımcılar arasında bir fikir birliğine varılıp varılmadığına veya uzlaşma gücünün artıp 
artmadığına dair gerçekçi bir tanımlama W kullanılarak yapılabilir (Schmidt, 1997; Schmidt vd., 2001). 

Kendall W katsayısının hesaplanması için (Siegel ve Castellan, 1988) katılımcı (veya panelist) j tarafından i 
maddesine atanan bir dizi rij derecesi verildiğinde, sapmaların kareleri toplamı (S) aşağıdaki şekilde 
hesaplanmaktadır (Cafiso vd., 2013:257): 

(1)  
Ri değerleri, maddeler tarafından alınan satırların marjinal toplamlarıdır, 

Delphi metodunun seçilmesi  
(sıralama tipi, nitel) 

Uzmanların seçilmesi 

1. Beyin fırtınası ve 
iş uygulamalarının 

keşfedilmesi 

3. En önemli iş 
uygulamalarının 

belirlenmesi 

4. Uygulamaların 
önem sırasına göre 

dizilmesi 

2. Uzlaşma 
sağlanan 

uygulamaların 
belirlenmesi 

5. Uygulamalar üzerinde 
uzlaşma düzeylerinin 

belirlenmesi 

Delphi metodunun uygulanma süreci 

Şekil 1. Araştırmada Kullanılan Delphi Metodunun Tasarım Modeli 
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(2)   
ve Ṝ onların ortalama değeridir ve şu şekilde hesaplanır: 

(3)  
Ṝ  değeri varyansa benzemektedir. Bu nedenle sıralama varyansı olarak adlandırılmaktadır. 

Bu durumda Kendall W katsayısı aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır: 

(4)  
Tj bağlı dereceler için bir düzeltme faktörüdür ve şu şekilde hesaplanmaktadır: 

(5)  
Burada ti, i'nci gruptaki bağlı sıra sayısıdır. Burada bir grup, birbirine bağlanmış bir sıraya sahip değerler 
kümesidir. gj, katılımcı j için sıra kümesindeki (1'den n'e kadar değişen) bağlı grupların sayısıdır. Bu nedenle, 
Tj, katılımcı j’nin bir dizi sıralaması için gerekli olan düzeltme faktörüdür. 

Bir j katılımcısı için bağlı bir sıralama yoksa Tj 0'a eşit kabul edilmektedir. Verilerde bağlar varsa, istatistikte 
yanlılığı önlemek için payda değiştirilmektedir. Kendall W istatistiği, varyansın maksimum olası değerine 
bölünmesiyle elde edilen Ri sıralamalarının satır toplamlarının varyansının bir tahminidir. Bu durum, tüm 
katılımcıların tamamen aynı fikirde olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla W, 0 ve 1 arasında bir 
sayıdır. W = 0 ise, katılımcılar arasında bir uzlaşma yoktur; W = 1 ise, katılımcılar arasında tam uzlaşma vardır 
şeklinde yorumlanmaktadır. W'nin ara değerleri, daha az veya daha fazla uyumluluk derecelerini 
göstermektedir. Tablo 1.’de Kendall W'nin yorumlanması için önerilen yönerge yer almaktadır. 

Tablo 1. Kendall W’nin Yorumlanması (Cafiso vd., 2013:257) 

W Yorum 
W ≤ 0,30 Zayıf uzlaşma 
0,30 < W  ≤ 0,50 Orta derecede (ılımlı) uzlaşma 
0,50 < W  ≤ 0,70 İyi uzlaşma 
W  > 0,70 Güçlü uzlaşma 

Tablo 1.’de verilen yönergede W’nin kesin sınırlar içinde yorumlanması amaçlanmamaktadır. Bunun yanı sıra 
Kendall W için önemli görülen bir diğer unsur Kendall W testinin istatistiksel önemine yöneliktir. Bir 
sıralamadaki madde sayısı 8’den fazla olduğunda (n>8), Friedman x2 istatistiği aşağıdaki formül kullanılarak 
W'den elde edilebilmektedir: 

(6)  
Bu değer, (n-1) serbestlik dereceli ki-kare (chi-square) dağılımı şeklinde asimptotik olarak dağıtılmaktadır. Bu 
nedenle W'nin istatistiksel anlamlılığı (p-değeri) için test edilmesine izin vermektedir. Genel olarak, %95 
güven seviyesinde istatistiksel anlamlılığın kabul edilebilir olduğu varsayılmaktadır (p<0.05). 

4.3. Evren ve Örneklem 

Delphi araştırmalarında uzman grubun kaç kişiden oluşacağı ve çeşitliliği araştırma sorunsalına bağlı olarak 
değişebilir (Okoli ve Pawlowski, 2004:20; Zunder ve İslam, 2011). Bu araştırmanın uzman katılımcı grubu 
seçilirken LinkedIn ağı üzerinden araştırma yapılmıştır. Uzmanlar seçilirken aşağıdaki kriterler dikkate 
alınmıştır; (1) ERP uygulamaları konusunda en az beş yıl deneyimli olması, bu durumu özgeçmişinde 
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belirtmiş olması, (2) ERP uygulama projelerinde danışman, uzman, proje yöneticisi, proje sorumlusu, yazılım 
geliştirici gibi rollerden herhangi birini en az beş yıl üstlenmiş olması. 

Araştırmanın evrenini ERP uygulamaları konusunda deneyimli, ERP projelerinde aktif görev almış ERP 
uzmanları oluşturmaktadır. Bu evren üzerinden yukarıda belirtilen kriterlere uygun toplam 311 ERP 
uzmanına ulaşılmıştır. Bu uzmanlara 20-26 Mart 2019 tarihleri arasında araştırmanın amacını ve gönüllü 
katılım çağrısını içeren birer e-posta gönderilmiştir. Bu kişilerden üçü davete olumsuz yanıt vermiş, 18’i daveti 
kabul etmiştir. Geriye kalan 290 kişi davet çağrısına yanıt vermemiştir. Daveti kabul eden 18 kişi ilk aşamada 
bu araştırmanın katılımcı panelist grubunu oluşturmuştur, ancak bunlardan 8’i ilk oturuma katılmamıştır. 
Sonuç olarak bu araştırmaya 10 katılımcı ile devam edilmiştir. Bu kişiler araştırma sürecine başından sonuna 
kadar gönüllü katılım sağlamışlardır. Katılımcı uzmanlarla 2019 yılı Nisan-Mayıs-Haziran ayları içerisinde 
çevrimiçi ortamda üç tur Delphi oturumu gerçekleştirilmiştir. Her bir oturum (tur) iki hafta sürmüştür ve her 
turun devamındaki bir hafta, araştırmacı için, verilerin analizi ve bir sonraki tura hazırlık için kullanılmıştır. 
Üçüncü turun sonunda katılımcılar arasında uzlaşma sağlandığından oturumlar sonlandırılmıştır. 

Katılımcıların mesleki unvanı, mesleki deneyimi, uzman olduğu ERP sistemleri Tablo 2.’de belirtilmektedir. 

Tablo 2.Katılımcıların Bilgi ve Deneyimleri 

Katılımcı Mesleki Unvanı MeslekiDeneyimi Uzmanı olduğu ERP 
Sistemi/Sistemleri 

K1 ERP Proje Yönetici 13 SAP ERP 
K2 ERP Danışmanı 13 Oracle ERP 
K3 ERP Danışmanı 5 IFS ERP, Workcube ERP 
K4 ERP Proje Yönetici 10 IFS ERP, Canias ERP 
K5 ERP Yazılım Geliştirme Uzmanı 12 Belirtilmemiştir. 
K6 ERP Yazılım Geliştirme Uzmanı 10 Belirtilmemiştir. 
K7 ERP Uzmanı 7 Belirtilmemiştir. 
K8 Akademisyen 15 SAP ERP 
K9 ERP Uzmanı 5 Belirtilmemiştir. 

K10 ERP Proje Yönetici 10 Microsoft Dynamics AX 

4.3. Veri Toplama Süreci 

IS araştırmacıları tarafından sıklıkla tercih edilen sıralı tip (ranking-type) Delphi metodu, verilerin toplanması 
ve analizi için tutarlı bir yönteme ihtiyaç duymaktadır. Schmidt (1997), sıralı tip Delphi çalışmalarını 
yürütmek, analiz yapmak ve sonuçları rapor etmek için parametrik olmayan istatistiksel tekniklere dayanan 
bir yöntem sunmaktadır. Bu çalışmada kullanılan Delphi metodunun uygulama sürecinde (Şekil 1), 
Schmidt’in (1997: 768-771) çalışması referans alınmıştır. 

Birinci Tur Delphi: Temel iş uygulamalarının keşfedilmesi 

İlk turda katılımcı gruba (n=10) açık uçlu bir soru yöneltilerek SDLC yaklaşımının “Planlama, Analiz, Tasarım, 
Gerçekleştirme, Test & Entegrasyon, Bakım” süreçlerinin her biri için ERP Yaşam Döngüsü boyunca ihtiyaç 
duyulan iş uygulamalarını belirlemeleri istenmiştir. Ayrıca belirledikleri uygulamaları ERP Yaşam 
Döngüsünün uygulama öncesi, uygulama aşaması ve uygulama sonrası aşamaları bağlamında 
sınıflandırmaları istenmiştir. Bu turda katılımcılardan veri toplamak amacıyla Şekil 2.’de belirtilen ERP Yaşam 
Döngüsü/Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü matrisi kullanılmıştır. 

 
Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü  

ERP Yaşam Döngüsü 
Uygulama Öncesi Uygulama Aşaması Uygulama Sonrası 

Planlama    
Analiz    

Tasarım    
Gerçekleştirme    

Test ve Entegrasyon    
Bakım    

Şekil 2. ERP Yaşam Döngüsü/Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Matrisi 
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Her bir katılımcıdan kendileri için en önemli gördükleri en az 5 iş uygulamasını ve ilgili tanımını (nitelik ve 
nicelikleri kapsayacak şekilde) Şekil 2.’de verilen matristeki ilgili kutucuğa yazmaları istenmiştir. 
Katılımcılardan ayrıca listeledikleri her uygulamayı kısaca tanımlamaları istenmiştir. Böylece aynı 
gereksinimi farklı terimlerle ifade etmeleri durumunda ortaya çıkabilecek karmaşıklık önlenmeye 
çalışılmıştır. 

Bu turun analiz aşamasında önerilen benzer terimler bir araya getirilerek tek bir terim ve tanıma 
dönüştürülmüştür. Daha sonra katılımcılara geri bildirim yapılarak, önerilen terimler ve buna bağlı 
tanımlamaların kendi düşüncelerini temsil edip etmediğini doğrulamaları istenmektedir. 

İkinci Tur Delphi: En önemli iş uygulamalarının belirlenmesi 

İkinci turda katılımcılardan bir önceki turda elde edilen maddelerin göreceli önemini değerlendirmeleri 
istenmektedir. Bir önceki turda listelenen maddeler katılımcılara rasgele sıralanmış olarak gönderilmiştir. 
Katılımcılardan (n=10), bu listeyi dikkate alarak ve birbirlerinden bağımsız olarak, ERP Yaşam Döngüsünün 
her aşamasında tamamlanması gereken beş iş uygulamasını seçmeleri istenmektedir. Bu aşamada ayrıca 
katılımcılardan diğer katılımcıların görüşlerine aykırı veya destekleyici görüşleri varsa belirmeleri 
istenmektedir. 

Böylece ilk turda belirlenen uygulamalar, SDLC yaklaşımıyla ERP Yaşam Döngüsüne göre gruplandırılmış, 
dolayısıyla farklı algılara veya önceliklere sahip uzman grubun varlığının belirlenmesi amaçlanmıştır (Chang 
vd., 2000:498). Bu turun sonunda katılımcıların basit çoğunluğu tarafından seçilmeyen tüm maddeler listeden 
çıkarılmaktadır. 

Üçüncü Tur Delphi: İş uygulamalarının önem sırasına göre dizilmesi 

Üçüncü tura fazlalıklarından sıyrılmış, tüm gereksinimlerin gözden geçirilip önemli gereksinimlerin ortaya 
konduğu bir liste ulaşmaktadır. Bu turda katılımcılardan (n=10) ikinci turdan gelen verileri öncelik sırasına 
göre dizmeleri istenmektedir. Mevcut deneyimleri ile tutarlı olarak şekilde, katılımcılar 1'den 10'a kadar olan 
bir ölçekte (1-en az önemli, 10-çok önemli) maddeleri önem derecesine göre listelemektedir. 

Bu turda sadece ortalama değerlerle sonuca ulaşmak doğru bir çözüm olarak görülmemektedir (Schmidt, 
1997:770). Delphi’de tekrarlı bir süreç yaşanmaktadır. Bu süreçte katılımcılar yanıtlarını yeniden gözden 
geçirme olanağı bulmaktadır. Katılımcıların uzlaşma derecelerini ölçmek amacıyla Kendall W kullanmıştır 
(Schmidt,1997:771). Parametrik olmayan testlerden Kendall W testi IBM SPSS 21 programı aracılığı ile 
uygulanmıştır.  

Bir önceki turun istatistiksel sonuçları bu tura aktarılırken ortalama değerlerin (mean rank) yanı sıra iş 
uygulamalarını her bir uygulama listesinin üst yarısına yerleştiren katılımcıların yüzdesi ve eğer varsa her bir 
madde ile ilgili katılımcılar tarafından yapılan yorumlar aktarılmıştır. Bu turun sonunda katılımcılar arasında 
uzlaşma sağlanmıştır. Ayrıca araştırma boyunca katılımcıların hoşgörüsü ve araştırma için harcadıkları çaba 
da dikkate alınarak bir sonraki tura geçmeme kararı alınmıştır. 

4.4. Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenirliliği 

Birinci turdan ikinci tura aktarılan verilerin analizi aşamasında katılımcıların en az %50’si tarafından seçilen 
maddeler alınarak, diğer maddeler ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla katılımcıların en az %50’sinin görüş 
birliğine vardığı maddeler ikinci tur için ERP uygulama sürecinin temel iş uygulamaları olarak kabul 
edilmektedir. Uzmanlar arasındaki görüş birliğinin tutarlılığını ölçmek amacıyla Miles ve Huberman 
(1994:274) tarafından önerilen aşağıdaki güvenirlik formülü kullanılmıştır.  

Güvenirlik = görüş birliği sayısı / (görüş birliği sayısı + görüş ayrılığı sayısı)x100 

Bu formül yardımıyla SDLC’nin her süreci için uzmanlar arasındaki görüş birliğini ve görüş ayrılığını sayısal 
olarak karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak SDLC’nin Planlama ve Analiz süreçleri için uzmanlar arasındaki görüş 
birliğine yönelik güvenirlik düzeyi 0.71; Tasarım, Gerçekleştirme, Test & Entegrasyon süreçleri için 
güvenirlik düzeyi 0.70; Bakım süreci için güvenirlik düzeyi 0.73 olarak hesaplanmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e 
(2011) göre güvenirlik hesaplamasındaki güvenirlik yüzdesi en az 0.70 olduğunda araştırma için güvenirliğin 
sağlandığı kabul edilmektedir. Bu nedenle bu araştırmada ikinci turda verilerin geçerliliği ve güvenirliliği 
sağlandığından elde edilen veriler üçüncü tura aktarılabilmiştir. 
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5. BULGULAR  

Birinci turda elde edilen verilerin analiz sürecinde, katılımcılardan gelen benzer fikirler ve buna bağlı 
kavramlar tematik analiz yoluyla bütüncül bir şekilde incelenmektedir. Bu amaçla katılımcıların önerdiği 
benzer terimler bir araya getirilerek tek bir terim ve tanıma dönüştürülmüştür. Birinci turun sonunda 
katılımcılardan, elde edilen terimlerin ve buna bağlı tanımların kendi düşüncelerini temsil edip etmediğini 
doğrulamaları istenmiştir. Elde edilen bulgular diğer katılımcılarla paylaşılmıştır. 

Birinci turun sonunda ERP Yaşam Döngüsünün her aşaması için SDLC’nin her sürecinde tamamlanması 
beklenen temel iş uygulamaları belirlenmiştir. İkinci turda görüş birliğine varılan iş uygulamaları, üçüncü 
turda önem derecelerine göre sıralanmıştır. Elde edilen bulgular aşağıda belirtildiği şekildedir. 

5.1. Planlama Sürecine İlişkin Bulgular 

ERP Yaşam Döngüsü boyunca “Planlama” sürecinde tamamlanması gereken iş uygulamaları, uzman görüşü 
ortalamalarının dağılımı, tanımlayıcı istatistikler ve görüş birliği durumu Tablo 3.’te belirtilmektedir. 

“ERP uygulama öncesi Planlama” süreci için belirlenen maddelerin öncelik sırasına göre puanlanarak 
değerlendirilmesi sonrasında yapılan Kendall W analizi sonucunda W=0.68 bulunmuştur (X2=54.40, df=8, 
p<0.01). Buna göre elde edilen Tablo 3.’teki sıralamada katılımcılar arasında iyi bir uzlaşma sağlanmıştır ve 
bu sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır. Uygulama öncesi için katılımcılar arasında uzlaşma sağlanamayan 
maddeler; 1) Projeye ayrılacak zamanın belirlenmesi, 2) Projedeki risklerin belirlenmesi, 3) Entegrasyon 
gereksinimlerinin belirlenmesi, 4) Mevcut ERP uygulama metodolojilerinin incelenmesi, 5) Denetleyici firma 
ihtiyacının belirlenmesi, 6) Sözleşme metninin hazırlanması şeklindedir. 

Tablo 3. ERP Uygulaması - Planlama Sürecine İlişkin Bulgular 

ERP 
Aşamaları 

Planlama Sürecine İlişkin  
Temel İş Uygulamaları 

Sıra 
Ortalaması 

min maks Görüş 
Birliği 

Katılımcılar  
(n=10) 

U
yg

ul
am

a 
 

Ö
nc

es
i 

Proje kapsamının belirlenmesi 1,50 1 3 %100 
K1, K2, K3, K4, K5, 
K6, K7, K8, K9, K10 

Proje paydaşlarının 
belirlenmesi 

3,40 2 5 %80 
K1, K2, K3, K6, K7, 
K8, K9, K10 

İşletmenin gereksinimlerinin 
belirlenmesi 

3,80 2 7 %70 
K1, K2, K3, K4, K6, 
K7, K9, K10 

İşletmenin projeden genel 
beklentilerinin belirlenmesi 

3,90 1 7 %60 
K3, K6, K7, K8, K9, 
K10 

Proje bütçesinin/maliyetinin 
belirlenmesi 

4,00 1 8 %80 
K1, K2, K3, K4, K7, 
K8, K9, K10 

Projede çalışacak ekibinin 
belirlenmesi 

5,30 2 6 %80 
K1, K2, K3, K4, K5, 
K7, K8, K9 

İşletmenin yapısına uygun 
temel süreçlerin belirlenmesi 

7,20 6 9 %50 K1, K3, K5, K6, K9 

İşletmedeki mevcut teknik 
altyapının kontrolü 

7,90 5 9 %40 K3, K4, K5, K6 

Proje planının oluşturulması 8,00 3 9 %40 K1, K3, K4, K6 

U
yg

ul
am

a 
A

şa
m

as
ı Yönetim toplantılarının 

planlanması 
1,30 1 2 

 
%70 

K2, K4, K5, K6, K7, 
K8, K9 

Proje planının güncellenmesi 1,70 1 2 % 50 K4, K5, K8, K9, K10 

U
yg

ul
am

a 
 S

on
ra

sı
 Planlama sürecinin başarının 

değerlendirilmesi 
- - - %40 K1, K2, K5, K10 

Destek ekibinin kurulması - - - %30 K4, K5, K7 
Proje planının takip edilmesi - - - %30 K1, K2, K4 
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 “ERP uygulama aşaması Planlama” süreci için belirlenen maddeler Tablo 3.’te sunulmaktadır. Katılımcıların 
bu maddeler için yaptığı değerlendirmenin Kendall W analizi sonucunda W=0.16 bulunmuştur (X2=1.60, df=1, 
p>0.05). Ancak bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p<0.05 düzeyinde). Bu sıralamaya 
girmeyen ve katılımcılar arasında uzlaşma sağlanamayan diğer bir madde; “Kıyaslamanın ve risk 
değerlendirmesinin yapılması” şekildedir. 

“ERP uygulama sonrası Planlama” süreci için belirlenen maddeler Tablo 3.’te sunulmaktadır. Bu maddeler 
katılımcılar tarafından değerlendirilmiş ve uzlaşma sağlanamamıştır. Bu aşamada katılımcılar arasında 
öncelik sıralamasına giremeyen diğer bir madde “Proje paydaşlarının bilgilendirilmesi” şekildedir. 

Katılımcılardan K2, “Planlama” ve “Analiz” süreçlerinden sonraki adımların (Tasarım, Gerçekleştirme, Test 
& Entegrasyon, Bakım) ERP uygulama öncesinde yer almaması gerektiğini belirtmiştir. Katılımcılardan K8, 
bu görüşe katıldığını belirtirken, katılımcılardan K7, bu aşamalar tamamlanmadan ERP uygulama aşaması ve 
ERP uygulama sonrası adımların sağlıklı bir şekilde gelişmeyeceğini ifade etmiştir.  

Katılımcılardan K10 ise konuya ilişkin görüşünü aşağıdaki şekilde paylaşmaktadır: 

“Bu kuşatıcı ve uluslararası normlara uygun bir bakış açısı değil, örneğin Entegrasyon Tasarım planı 
her ne kadar revizyona uğrayacak olsa da ilk taslağı uygulama öncesinde ortaya konmaktadır; benzer 
şekilde uygulanacak test tipleri, testlere dair kaynak planlaması ve temel risk tespitleri uygulama öncesi 
yapılmaktadır… PMBOK (Project Management Body of Knowledge) üzerinden daha fazla örnek 
bulunabilir. (K10)” 

Diğer yandan katılımcılardan K2, ERP uygulama öncesi “Planlama” sürecindeki iki uygulamanın 
birleştirilebileceğini ifade etmiştir. Bu uygulamalar; 1) İşletmenin gereksinimlerinin belirlenmesi, 2) 
İşletmenin projeden genel beklentilerinin belirlenmesi. Katılımcılardan K8, bu görüşe katıldığını belirtmiş, K7 
ise bu iki uygulamanın birbirinden farklı olduğunu, işletmenin projeden beklentisi doğrultusunda ERP 
ekibinin gereksinimlerinde farklılık gözlemlenebileceğini belirtmiştir.  

Benzer şekilde katılımcılardan K10, bu iki uygulamanın birbirinden farklı olduğunu, ilkinin işletmenin 
uygulamaya dönük analizini kapsadığını, diğerinin ise paydaş yönetimi için beklenti analizini karşıladığını 
belirtmiştir. K10 ayrıca, beklenti yönetiminin proje süresince paydaş yönetimi için gerekli bir işlem olduğunu 
ve teknik uygulama gereksinimlerinden ayrı bir uygulama olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Katılımcılardan K8, ERP uygulama öncesi “Planlama” sürecindeki iki uygulamanın birleştirilebileceğini ifade 
etmiştir. Bu uygulamalar; 1) Projeye ayrılacak zamanın belirlenmesi, 2) Proje planının oluşturulması 
şeklindedir. Katılımcılardan K7 bu görüşe katıldığını belirtirken, katılımcılardan K10, bu uygulamalarda proje 
planının iki ayrı parçasından bahsedildiğini, ilk uygulamanın proje zaman planlamasını kapsadığını, ikinci 
uygulamanın ise proje iletişim planı ve proje paydaş ilişkileri yönetiminin birleşiminden oluştuğunu ifade 
etmiştir. Tur sonunda ERP uygulama öncesi için “Proje ayrılacak zamanın belirlenmesi” maddesi konusunda 
katılımcılar arasında görüş birliği sağlanamadığı için bu madde kaldırılmıştır. 

5.2. Analiz Sürecine İlişkin Bulgular 

ERP Yaşam Döngüsü boyunca “Analiz” sürecinde tamamlanması gereken iş uygulamaları, uzman görüşü 
ortalamalarının dağılımı, tanımlayıcı istatistikler ve katılımcılar arasındaki görüş birliği durumu Tablo 4.’te 
sunulmuştur.  

 “ERP uygulama öncesi Analiz” süreci için Tablo 4.’te belirtilen maddeler öncelik sırasına göre puanlanarak 
değerlendirmiş, yapılan Kendall W analizi sonucunda W=0.51 olarak elde edilmiştir (X2=20.40, df=4, p<0.001). 
Buna göre ilgili maddeler için katılımcılar arasında iyi bir uzlaşma sağlanmıştır ve bu sonuç istatistiksel olarak 
anlamlıdır.  

Uygulama öncesi için katılımcılar arasında uzlaşma sağlanamayan temel iş uygulamaları; 1) Analiz için 
gerekli fiziksel şartların sağlanması, 2) Detaylı proje planının hazırlanması, 3) İhtiyaç duyulan 
entegrasyonların analizi, 4) Mevcut iş süreçlerinin çıkartılması, 5) ERP sisteminin amacının ortaya konması, 
6) ERP sistemine geçiş öncesinde mevcut kullanılan programlar üzerinden istatistiki verilerin hazırlanması, 
şeklindedir. 
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Tablo 4. ERP Uygulaması - Analiz Sürecine İlişkin Bulgular 

ERP 
Aşamaları 

Analiz Sürecine İlişkin 
Temel İş Uygulamaları 

Sıra 
Ortalaması 

min maks Görüş 
Birliği 

Katılımcılar 
 (n=10) 

U
yg

ul
am

a 
Ö

nc
es

i 

Analiz ekibinin oluşturulması 1,20 1 2 %90 
K1, K2, K3, K4, K5, 
K7, K8, K9, K10 

Proje kapsamının 
detaylandırılması 

3,00 1 4 %70 
K1, K2, K4, K6, K8, 
K9, K10 

Mevcut iş süreçlerinin revize 
edilmesi 

3,10 2 5 %60 
K1, K3, K5, K6, K7, 
K9 

Proje paydaşlarının 
bilgilendirilmesi 

3,40 2 5 %60 
K1, K2, K3, K5, K7, 
K9 

Teknik gereksinimlerin 
belirlenmesi 

4,30 1 5 %40 K4, K5, K6, K7 

U
yg

ul
am

a 
A

şa
m

as
ı 

Modüllerdeki temel süreçlerin 
belirlenmesi ve 
detaylandırılması 

1,00 1 1 %90 
K1, K2, K3, K4, K5, 
K6, K8, K9, K10 

Proje ekibinin eğitilmesi 3,40 2 5 %70 
K1, K2, K3, K4, K8, 
K9, K10 

Entegrasyon noktaları ve 
kullanılacak teknolojilerin 
belirlenmesi 

3,70 2 6 %80 
K1, K2, K5, K6, K7, 
K8, K9, K10 

Ek geliştirme ihtiyaçlarının 
belirlenmesi 

3,70 2 6 %70 
K1, K2, K4, K6, K7, 
K8, K9 

İş süreçlerinin 
dökümantasyonunun 
yapılması 

4,60 2 6 %50 K1, K2, K3, K5, K9 

Rapor ihtiyaçlarının 
belirlenmesi 

4,60 3 6 %70 
K1, K2, K3, K4, K6, 
K7, K9 

U
yg

ul
am

a 
 S

on
ra

sı
 

Dökümantasyonun 
onaylanması 

- - - %20 K7, K8 

Analiz safhasının başarısının 
değerlendirilmesi  

- - - %30 K3, K5, K10 

Proje planının takip edilmesi - - - %20 K4, K5 

“ERP uygulama aşaması Analiz” sürecindeki Tablo 4.’te belirtilen maddeler öncelik sırasına göre puanlanarak 
değerlendirilmiş, yapılan Kendall W analizi sonucunda W=0.50 olarak elde edilmiştir (X2=25.03, df=5, p<0.01). 
Bu sıralamada katılımcılar arasında orta derecede uzlaşma sağlanmıştır ve bu sonuç istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Uygulama aşaması için katılımcılar arasında uzlaşma sağlanamayan temel iş uygulamaları; 1) 
Analiz ile proje kapsamının kıyaslanması, 2) Danışmanların sürece dâhil edilmesi, 3) Entegrasyon analiz 
toplantılarının düzenlenmesi, şeklindedir. 

“ERP uygulama sonrası Analiz” süreci için tanımlanan maddeler Tablo 4.’te sunulmaktadır. Bu maddeler 
katılımcılar tarafından değerlendirilmiş ve uzlaşma sağlanamamıştır. Uygulama sonrası için katılımcılar 
tarafından öncelik sıralamasına alınmayan diğer bir uygulama “Analizde atlanan bir süreç varsa bunların 
tespitinin yapılması” şekildedir. 

5.3. Tasarım Sürecine İlişkin Bulgular 

ERP Yaşam Döngüsü boyunca “Tasarım” sürecinde tamamlanması gereken iş uygulamaları, uzman görüşü 
ortalamalarının dağılımı, tanımlayıcı istatistikler ve katılımcılar arasındaki görüş birliği durumu Tablo 5.’te 
sunulmaktadır.  

“ERP uygulama öncesi Tasarım” süreci için Tablo 5.’te belirtilen maddeler öncelik sırasına göre puanlanarak 
değerlendirmiş, elde edilen Kendall W analizi sonucu W=0.49 bulunmuştur. Ancak bu sonuç istatistiksel 
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olarak anlamlı bulunmamıştır (X2=0.89, df=2, p>0.05). Uygulama öncesi için katılımcılar arasında uzlaşma 
sağlanamayan temel iş uygulamaları; 1) Paydaşların bilgilendirilmesi, 2) Tasarım çalışmalarının planlanması, 
3) Partner firma seçim ve değerlendirme sürecinin tasarlanması şeklindedir. 

Tablo 5. ERP Uygulaması - Tasarım Sürecine İlişkin Bulgular 

ERP 
Aşamaları 

Tasarım Sürecine İlişkin 
Temel İş Uygulamaları 

Sıra 
Ortalaması 

min maks Görüş 
Birliği 

Katılımcılar  
(n=10) 

U
yg

ul
am

a 
 

Ö
nc

es
i 

Sistem gereksinimlerinin 
belirlenmesi 

2,00 1 3 %80 
K1, K3, K4, K6, K7, 
K8, K9, K10 

Kullanıcı ara yüzünün 
hazırlanması 

2,22 2 3 %70 
K1, K3, K4, K5, K6, 
K7, K10 

Modüller arası ilişkiler ve 
hiyerarşi planlaması 

1,78 1 3 %50 K1, K3, K4, K8, K9 

U
yg

ul
am

a 
 

A
şa

m
as

ı 

Tasarımın yapılması 1,80 1 3 %80 
K1, K2, K4, K5, K7, 
K8, K9, K10 

Kavramsal tasarım 
çalışmalarının yapılması 

3,40 1 7 %60 
K2, K4, K5, K8, K9, 
K10 

Ekran tasarımlarının yapılması 3,70 2 6 %80 
K1, K2, K3, K4, K6, 
K7, K9, K10 

Analiz aşamasında belirlenen 
süreçlerin detaylandırılması 

4,20 1 8 %30 K2, K5, K10 

Entegrasyon programlarının 
tasarımı 

4,90 3 8 %60 
K1, K2, K6, K8, K9, 
K10 

Tasarım dökümantasyonunun 
yapılması 

5,40 3 8 %60 
K1, K2, K3, K6, K7, 
K8, K9 

Rapor ihtiyaçlarının 
detaylandırılması 

6,00 2 8 %90 
K1, K2, K3, K4, K6, 
K7, K8, K9, K10 

Veritabanı oluşturulması 6,60 1 8 %40 K4, K5, K6, K7 

U
yg

ul
am

a 
 S

on
ra

sı
 Yeni gereksinimlerin 

planlanması 
1,40 1 2 %70 

K1, K2, K4, K5, K6, 
K7, K9 

Kavramsal tasarımın 
güncellenmesi 

1,60 1 2 %70 
K1, K2, K4, K5, K8, 
K9, K10 

“ERP uygulama aşaması Tasarım” süreci için Tablo 5.’te belirtilen maddeler öncelik sırasına göre puanlanarak 
değerlendirmiş, elde edilen Kendall W analizi sonucunda W=0.40 bulunmuştur (X2=28.10, df=7, p<0.01). Bu 
sıralamada, katılımcılar arasında orta derecede uzlaşma sağlanmıştır ve bu sonuç istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Uygulama aşaması için katılımcılar arasında uzlaşma sağlanamayan diğer bir iş uygulaması 
“Spekt dokümanlarının hazırlanması” şekildedir. 

“ERP uygulama sonrası Tasarım” süreci için tanımlanan maddeler Tablo 5.’te sunulmaktadır. Bu maddeler 
katılımcılar tarafından değerlendirilmiş ve katılımcılara arasında uzlaşma sağlanamamıştır (W=0.04, X2=0.40, 
df=1, p>0.05). Bu maddelere ek olarak “ERP uygulama sonrası Tasarım” süreci için uzmanlar tarafından 
öncelik sıralamasına giremeyen diğer uygulamalar; 1) Tasarım safhasının başarısının değerlendirilmesi, 2) Üst 
yönetimin onayının alınması şeklindedir. 

5.4. Gerçekleştirme Sürecine İlişkin Bulgular 

ERP Yaşam Döngüsü Boyunca “Gerçekleştirme” sürecinde tamamlanması gereken iş uygulamaları, uzman 
görüşü ortalamalarının dağılımı, tanımlayıcı istatistikler ve katılımcılar arasındaki görüş birliği durumu Tablo 
6.’da sunulmuştur.  

“ERP uygulama öncesi Gerçekleştirme” süreci için Tablo 6.’da belirtilen maddeler öncelik sırasına 
puanlanarak değerlendirmiş, sonrası yapılan Kendall W analizi sonucu elde edilen bulgular istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmamıştır (W=0.04, X2=67, df=2, p>0.05). Uygulama öncesi için katılımcılar tarafından öncelik 
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sırasına alınmayan temel iş uygulamaları; 1) Doküman oluşturulması, 2) Geliştirme maddelerinin 
belirlenmesi, 3) Kalite kontrol mekanizmalarının oluşturulması, 4) Değişimi yönetecek ekibin belirlenmesi, 5) 
Bütçe planlamasını yapılması, 6) Ön koşulların kontrolünün yapılması şeklindedir. 

Tablo 6. ERP Uygulaması - Gerçekleştirme Sürecine İlişkin Bulgular 

ERP 
Aşamaları 

Gerçekleştirme Sürecine 
İlişkin Temel İş Uygulamaları 

Sıra 
Ortalaması 

min maks Görüş 
Birliği 

Katılımcılar 
(n=10) 

U
yg

ul
am

a 
 

Ö
nc

es
i 

Geliştirme ortamlarının 
kurulumu 

1,89 1 3 %70 
K1, K3, K4, K7, 
K8, K9, K10 

Geliştirme planının yapılması 2,22 1 3 %60 
K1, K3, K5, K6, 
K9, K10 

Geliştirme ekibinin 
oluşturulması 

1,89 1 3 %70 
K1, K3, K4, K5, 
K7, K8, K9 

U
yg

ul
am

a 
 

A
şa

m
as

ı 

Kodlamanın yapılması 2,10 1 5 %70 
K1, K4, K5, K6, 
K8, K9, K10 

Değişiklik taleplerinin 
değerlendirilmesi 

2,40 1 4 %80 
K1, K3, K4, K5, 
K6, K7, K9, K10 

Ek geliştirmelerin planlanması 3,10 1 5 %80 
K1, K2, K3, K4, 
K5, K6, K7, K9 

Entegrasyon programlarının 
geliştirilmesi 

3,30 2 5 %40 K2, K6, K8, K10 

Test sisteminin kurulması 4,10 1 5 %40 K2, K5, K6, K7 

U
yg

ul
am

a 
 

So
nr

as
ı 

Geliştirme planı ve proje 
planının takip edilmesi 

- - - %70 
K1, K2, K4, K5, 
K7, K8, K9 

Lisans yönetimi ve takibinin 
yapılması 

- - - %40 K2, K4, K6, K7 

Bütçe takibi - - - % 30 K2, K3, K8 
Kullanıcıların eğitimi - - - %30 K3, K5, K7 
Geliştirme kalitesinin gözden 
geçirilmesi 

- - - %20 K2, K10 

Paydaşların bilgilendirilmesi - - - %0 # 

“ERP uygulama aşaması Gerçekleştirme” süreci için Tablo 6.’da belirtilen maddeler öncelik sırasına göre 
puanlanarak değerlendirmiş, elde edilen Kendall W analizi sonucunda W=0.25 bulunmuştur (X2=9.92, df=4, 
p<0.05). Buna göre bu sıralamada katılımcılar arasında zayıf uzlaşma sağlanmıştır ve bu sonuç istatistiksel 
olarak anlamlıdır. Uygulama aşaması için katılımcılar tarafından öncelik sıralamasına alınmayan temel iş 
uygulamaları; 1) Test işlemleri için hazırlanan senaryoların çalıştırılması, 2) Uyarlama çalışmalarının 
yapılması, 3) Geliştirme kalitesinin izlenmesi, 4) Geliştirme planının takip edilmesi, 5) Temel veri aktarımının 
yapılması şeklindedir. 

“ERP uygulama sonrası Gerçekleştirme” süreci için tanımlanan maddeler Tablo 6.’da sunulmaktadır. Bu 
maddeler katılımcılar tarafından değerlendirilmiş ve katılımcılar arasında uzlaşmaya varılan tek madde 
“Geliştirme planı ve proje planının takip edilmesi” olduğundan bir öncelik sıralaması yapılamamıştır. 

5.5. Test ve Entegrasyon Sürecine İlişkin Bulgular 

ERP Yaşam Döngüsü Boyunca “Test ve Entegrasyon” sürecinde tamamlanması gereken iş uygulamaları, 
uzman görüşü ortalamalarının dağılımı, tanımlayıcı istatistikler ve katılımcılar arasındaki görüş birliği 
durumu Tablo 7.’de sunulmuştur.  

“ERP uygulama öncesi Test ve Entegrasyon” süreci için Tablo 7.’de belirtilen maddeler öncelik sırasına göre 
puanlanarak değerlendirmiş, sonrası yapılan Kendall W analizi sonucu W=0.64 bulunmuştur (X2=12.80, df=2, 
p<0.01). Buna göre belirtilen sıralama için katılımcılar arasında iyi derecede bir uzlaşma sağlanmıştır ve bu 
sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır. Uygulama öncesi için katılımcılar tarafından öncelik sırasına alınmayan 
temel iş uygulamaları; 1) Entegrasyon planının yapılması, 2) Bütçe planlamasının yapılması, şeklindedir. 
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Tablo 7. ERP Uygulaması – Test ve Entegrasyon Sürecine İlişkin Bulgular 

ERP 
Aşamaları 

Test & Entegrasyon Sürecine 
İlişkin Temel İş Uygulamaları 

Sıra 
Ortalaması 

min maks Görüş 
Birliği 

Katılımcılar 
(n=10) 

U
yg

ul
am

a 
 

Ö
nc

es
i 

Test planlarının yapılması 1,20 1 2 %70 
K1, K3, K4, K5, 
K7, K8, K9 

Test araçlarının belirlenmesi 2,00 1 3 %70 
K1, K3, K5, K6, 
K8, K9, K10 

Canlı kullanıma geçiş planının 
hazırlanması 

2,80 1 3 %50 
K3, K5, K6, K7, 
K9 

U
yg

ul
am

a 
 

A
şa

m
as

ı 

Test verilerinin hazırlanması 1,70 1 6 %80 
K1, K2, K4, K6, 
K7, K8, K9, K10 

Test senaryolarının belirlenmesi 1,90 1 3 %70 
K1, K2, K3, K6, 
K8, K9, K10 

Test çalışmalarının (birim testi 
vs.) yapılması 

3,40 1 8 %90 
K1, K2, K3, K4, 
K5, K6, K7, K8, 
K9, K10 

Entegrasyon süreç testlerinin 
yapılması 

4,40 3 5 %80 
K1, K2, K3, K5, 
K6, K7, K8 K10 

Test sonuçlarının kaydedilmesi, 
hataların takibi 

4,80 4 7 %70 
K1, K2, K3, K4, 
K8, K9, K10 

Çevre sistemlerle entegrasyon 
testlerinin gerçekleştirilmesi  

6,10 4 8 %50 
K1, K2, K3, K4, 
K5 

Kullanıcı kabul testlerinin 
yapılması 

6,40 3 8 %90 
K1, K2, K3, K4, 
K5, K6, K7, K8, 
K9, K10 

Performans kontrolü 7,30 4 8 %60 
K2, K6, K7, K8, 
K9, K10 

U
yg

ul
am

a 
 

So
nr

as
ı Canlı kullanıma geçiş yapılması 1,00 1 1 %80 

K1, K2, K4, K5, 
K6, K7, K8, K9 

Canlı geçiş desteği alınması 2,00 2 2 %60 
K1, K2, K3, K4, 
K7, K10 

“ERP uygulama aşaması Test ve Entegrasyon” süreci için Tablo 7.’de belirtilen maddeler öncelik sırasına göre 
puanlanarak değerlendirmiş, elde edilen Kendall W analizi sonucunda W=0.71 bulunmuştur (X2=49.87, df=7, 
p<0.01). Bu sıralaması için katılımcılar arasında güçlü bir uzlaşma sağlanmıştır ve bu sonuç istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Uygulama aşaması için katılımcılar tarafından öncelik sıralamasına alınmayan temel iş 
uygulamaları; 1) Yeni gereksinimlerin bildirilmesi, 2) Canlı kullanıma geçiş kararı alınması şeklindedir. 

“ERP uygulama sonrası Test ve Entegrasyon” süreci için Tablo 7.’de belirtilen maddeler öncelik sırasına göre 
puanlanarak değerlendirmiştir. Elde edilen Kendall W analizi sonucunda W=1.00 bulunmuştur (X2=10.00, 
df=1, p<0.05). Bu sıralaması için katılımcılar arasında güçlü bir uzlaşma sağlanmıştır ve bu sonuç istatistiksel 
olarak anlamlıdır. Uygulama sonrası için katılımcılar tarafından öncelik sıralamasına alınmayan temel iş 
uygulamaları; 1) Belirlenen ek sistem gereksinimlerinin test ve entegrasyonu, 2) Verilerin doğruluğunun 
kontrol edilmesi, 3) Olağanüstü durumlar için önlem alınması, 4) Başarının değerlendirilmesi, 5) Proje kabul 
dokümanının hazırlanması ve onaylanması şeklindedir. 

Katılımcılardan K2, ERP uygulama aşaması “Test ve Entegrasyon” sürecinde “test verilerinin hazırlanması” 
ve “test senaryolarının belirlenmesi” uygulamalarının, birbirlerine benzer uygulamalar olduğunu belirtmiştir. 
Katılımcılardan K8, bu uygulamaların birleştirilmesinde bir sakınca olmadığını belirtirken, K7 bunlardan 
ilkinin “test verisi” ile ilgili, diğerinin “test senaryosu” ile ilgili olduğunu, test sonuçlarının güvenilir olması 
açısından test verilerinin gerçek verilere yakın şekilde hazırlanmasının önemine vurgu yapmıştır. K7 ayrıca 
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test senaryolarının test verilerinden ayrı şekilde kurgulanması gerektiğini ifade etmiştir. Katılımcılardan K10 
da bu iki uygulamanın birbirinden farklı işlem gerektiğini belirterek K7’yi desteklemiştir. 

Katılımcılardan K8, ERP uygulama aşaması “Test ve Entegrasyon” sürecinde dört uygulamanın 
birleştirilebileceğini ifade etmiştir. Bu uygulamalar; 1) Test çalışmalarının yapılması, 2) Birim testlerinin 
yapılması, 3) Kullanıcı kabul testlerinin yapılması, 4) Entegrasyon testlerinin yapılması, şeklindedir.  

Katılımcılardan K7, kullanıcı kabul testlerinin diğerlerinden ayrı özel bir uygulama olarak listede 
tutulabileceğini belirtmiştir. K8 bu uygulamalardan sadece entegrasyon testlerinin ayrı bir uygulama olarak 
ele alınabileceğini, diğer üç uygulamanın birleştirilebileceğini belirtmiştir.  

K10 ise görüşlerini aşağıdaki şekilde ifade etmiştir: 

“İlk uygulama çok genel bir ifade içeriyor, dolayısıyla diğerlerini kapsar ve sadece en basit tipteki ERP 
uygulamaları için geçerli olabilir. Ancak projelerde çoğunlukla olması gereken farklı test seviyelerinin 
ayrı ayrı ifade edilmesi ve uygulanmasıdır. (K10)” 

Katılımcılardan K2, ERP uygulama aşaması “Test ve Entegrasyon” sürecindeki entegrasyon testleri ile ilgili 
olarak aşağıdaki görüşünü paylaşmıştır: 

“Entegre sistem testlerinin gerçekleşmesi işlemi; entegrasyon testlerinin yapılması ve performans 
kontrolü işlemlerini içermektedir. Bu nedenle şu üç maddenin birleştirilmesi gerekir; 1) Entegre sistem 
testlerinin gerçekleştirilmesi: ERP sistemine entegre programlar ve sistemler üzerinde testlerin 
gerçekleştirilmesi, 2) Entegrasyon testlerinin yapılması:  Testler yapılırken bir modülün etkileşimde 
olduğu diğer modüller de test edilir (black box), entegrasyon kullanıcı kabul testlerinin yapılması, 3) 
Performans kontrolü:  Yük testlerinin yapılması…(K2)”  

K2’nin belirttiği entegrasyon testleri ile ilgili olarak K8, bahsedilen ilk iki uygulamanın birleştirilebileceğini 
ancak performans testlerinin ayrı bir madde olarak ele alınması gerektiğini savunmuştur. Aynı şekilde K7 
görüşünü “İlk iki uygulama birleştirilebilir ama yük testleri birçok test tipi için denenmelidir. Tüm test tiplerinin sonuna 
eklenebilir…” şeklinde görüş bildirmiştir. Katılımcılardan K10 ise K2’nin bahsettiği entegrasyon testleri ile ilgili 
bu uygulamaların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini aşağıdaki şekilde belirtmiştir: 

“Burada birbirinden ayrı üç farklı durumdan söz edilmektedir. İlk uygulama “çevre sistemlerle 
entegrasyon testlerinin gerçekleştirilmesi” şeklinde daha iyi ifade edilebilir. İkinci uygulama “ERP 
süreç testleri” şeklinde ifade edilebilir. Burada geçen “blackbox” kelimesi yanlışlıkla konulmuş olmalı; 
aynı ERP içerisindeki modüller istisnai haller dışında “blackbox” olarak nitelendirilemez, bu kelime 
kafa karışıklığı oluşmasına neden oluyor… Performans testi özellikle büyük projeler için apayrı bir 
konudur ve ayrı ele alınmalıdır…(K10)” 

Katılımcıların bu konudaki görüş birliği Tablo 7.’de belirtildiği şekildedir. 

5.6. Bakım Sürecine İlişkin Bulgular 

ERP Yaşam Döngüsü boyunca “Bakım” sürecinde tamamlanması gereken iş uygulamaları, uzman görüşü 
ortalamalarının dağılımı, tanımlayıcı istatistikler ve katılımcılar arasındaki görüş birliği durumu Tablo 8.’de 
sunulmaktadır. 

“ERP uygulama öncesi Bakım” süreci için Tablo 8.’de belirtilen maddeler öncelik sırasına göre puanlanmış, 
yapılan değerlendirmede Kendall W analizi sonucu anlamlı bulunmamıştır (W=0.07, X2=1.40, df=2, p>0.05). 
Uygulama öncesi için katılımcılar tarafından öncelik sırasına alınmayan temel iş uygulamaları; 1) Risk 
senaryolarının çıkarılması, 2) Hizmet Seviyesi Anlaşması (Service Level Agreement, SLA) tanımlamasının 
yapılması, 3) Bütçenin planlanması, 4) Değişiklik yönetimi prosedürünün belirlenmesi, 5) Standart dışı destek 
gereksinimlerinin belirlenmesi şeklindedir. 

“ERP uygulama aşaması Bakım” süreci için Tablo 8.’de belirtilen maddeler öncelik sırasına göre puanlanarak 
değerlendirmiş, yapılan Kendall W analizi sonucunda W= 0.31 bulunmuştur (X2=6.20, df=2, p<0.05). Bu 
sıralaması için katılımcılar arasında orta derecede bir uzlaşma sağlanmıştır ve bu sonuç istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Uygulama aşaması için katılımcılar tarafından öncelik sıralamasına alınmayan iş uygulamaları; 1) 
Değişim yönetimi ve takibi, 2) Bakım ekibinin eğitimi, 3) Risk senaryolarının gözden geçirilmesi şeklindedir. 
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Tablo 8. ERP Uygulaması - Bakım Sürecine İlişkin Bulgular 

ERP 
Aşamaları 

Bakım Sürecine İlişkin  
Temel İş Uygulamaları 

Sıra 
Ortalaması 

min maks Görüş 
Birliği 

Katılımcılar  
(n=10) 

U
yg

ul
am

a 
 

Ö
nc

es
i 

Bakım sözleşmelerinin 
yapılması 

2,10 1 3 %90 
K1, K3, K4, K5, K6, 
K7, K8, K9, K10 

Destek kullanıcıların 
belirlenmesi 

2,20 1 3 %80 
K1, K3, K4, K5, K6, 
K7, K8, K9 

Bakım kapsamının 
planlanması 

1,70 1 3 %70 
K1, K5, K6, K7, K8, 
K9, K10 

U
yg

ul
am

a 
 

A
şa

m
as

ı 

Veritabanı 
yedekleme/güncelleme 
sistemlerinin kurulması 

1,40 1 3 %90 
K1, K2, K3, K4, K5, 
K6, K7, K9, K10 

Bakım çalışmalarının 
yürütülmesi 

2,10 1 3 %60 
K1, K2, K4, K6, K8, 
K9 

ERP güncellemelerinin 
yapılması 

2,50 1 3 %60 
K1, K4, K5, K6, K9, 
K10 

U
yg

ul
am

a 
 

So
nr

as
ı 

Bakımın sürdürülebilirliğinin 
sağlanması 

1,10 1 2 %70 
K1, K2, K4, K5, K8, 
K9, K10 

Uzun ve kısa vadeli bakım 
ihtiyaçlarının belirlenmesi 

2,10 1 3 %60 
K1, K2, K3, K4, K6, 
K9 

Yazılım güncellemelerinin 
takibinin yapılması 

2,80 2 3 %40 K4, K7, K8, K10 

“ERP uygulama sonrası Bakım” süreci için Tablo 8.’de belirtilen maddeler öncelik sırasına göre puanlanarak 
değerlendirmiş, yapılan Kendall W analizi sonucunda W=0.73 bulunmuştur (X2= 14.60, df=2, p<0.01). Bu 
sıralaması için katılımcılar arasında güçlü bir uzlaşma sağlanmıştır ve bu sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır. 
Uygulama sonrası için katılımcılar tarafından öncelik sıralamasına alınmayan temel iş uygulamaları; 1) Bakım 
safhasının başarısının değerlendirilmesi, 2) Değerlendirme çıktılarının proje paydaşlarıyla paylaşılması, 3) 
Kullanıcı değişimlerinin yönetilmesi, 4) İleriye yönelik planlamaların yapılması, 5) İlk ay raporlamalarının 
detaylı kontrolü, 6) Bütçe takibinin yapılması şeklinde sıralanmaktadır. 

6. SONUÇ 

ERP uygulama projeleri literatürde genellikle üç aşamada incelenmektedir. Bu aşamalar; ERP uygulama 
öncesi aşama, ERP uygulama aşaması ve ERP uygulama sonrası aşama (Mudiraj, 2014; Huang ve Yasuda, 
2016b; Jagoda ve Samaranayake, 2017) şeklindedir. ERP Yaşam Döngüsü olarak bilinen bu aşamalar bir 
işletme içindeki bir ERP projesinde uygulanırken SDLC yaklaşımıyla incelenebilmektedir (Mudiraj, 2014; 
Grenci ve Hull, 2020). Bu araştırmada ERP Yaşam Döngüsünün her aşaması için SDLC süreçlerinde 
tamamlanması gereken temel iş uygulamaları 10 ERP uzmanı tarafından tanımlanmış ve önem derecelerine 
göre değerlendirilmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre ERP uygulama öncesi (UÖ) “Planlama” süreci için proje planının oluşturulması, 
işletmedeki mevcut teknik altyapının kontrolü ve işletmenin yapısına uygun temel süreçlerin belirlenmesi gibi 
uygulamaların gerçekleştirilmesi konusunda uzman katılımcılar arasında iyi derecede uzlaşma sağlanmıştır. 
UÖ “Analiz” sürecinde ise teknik gereksinimlerin belirlenmesi, proje paydaşlarının bilgilendirilmesi ve 
mevcut iş süreçlerinin revize edilmesi uygulamaları için iyi derecede uzlaşma sağlanmıştır. Ayrıca UÖ “Test 
ve Entegrasyon” sürecinde; canlı kullanıma geçiş planının hazırlanması, test araçlarının belirlenmesi, test 
planlarının yapılması süreçleri için iyi derecede uzlaşma sağlanmıştır. 

ERP uygulama aşaması (UA) “Analiz” süreci için teknik gereksinimlerin belirlenmesi, proje paydaşlarının 
bilgilendirilmesi, mevcut iş süreçlerinin revize edilmesi, proje kapsamının detaylandırılması gibi uygulamalar 
açısından belirtilen öncelik sıralaması için katılımcılar arasında orta derecede uzlaşma sağlanmıştır. UA 
“Tasarım” sürecinde ise uzmanlar veritabanı oluşturulması, rapor ihtiyaçlarının detaylandırılması, tasarım 
dokümantasyonunun yapılması, entegrasyon programlarının tasarımı, analiz aşamasında belirtilen süreçlerin 
detaylandırılması gibi uygulamalar için katılımcılar arasında orta derecede uzlaşma sağlamışlardır. UA 



G. Ekren – A. H. Turan 13/1 (2021) 667-686 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 683 

“Gerçekleştirme” sürecinde test sistemlerinin kurulması, entegrasyon programlarının geliştirilmesi, ek 
geliştirilmelerin planlanması gibi uygulamalar için katılımcılar zayıf da olsa uzlaşma sağlamışlardır. UA “Test 
ve Entegrasyon” süreci için uzmanlar arasında güçlü bir uzlaşma sağlanmıştır. Bu maddeler öncelik sırasına 
göre performans kontrolü, kullanıcı kabul testlerinin yapılması, çevre sistemlerle entegrasyon testlerinin 
geliştirilmesi, entegrasyon süreç testlerinin yapılması, test çalışmalarının (birim testleri vs. için senaryoların 
belirlenmesi, verilerin hazırlanması gibi) yapılması şeklindedir. UA “Bakım” sürecinde ise ERP 
güncellemelerinin yapılması, bakım çalışmalarının yürütülmesi, veritabanı yedekleme ve güncelleme 
sistemlerinin kurulması üzerine orta derecede uzlaşma sağlanmıştır. 

ERP uygulama sonrası (US) “Test ve Entegrasyon” süreci için canlı geçiş desteği alınması, canlı kullanıma 
geçiş yapılması uygulamaları için güçlü bir uzlaşma sağlanmıştır. Benzer şekilde US “Bakım” süreci için 
yazılım güncellemelerinin takibinin yapılması, uzun ve kısa vadeli bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi, bakımın 
sürdürebilirliğinin sağlanması uygulamaları için öncelik sıralamasında güçlü bir uzlaşma sağlanmıştır. 

ERP uygulamaları işletmeler açısından oldukça maliyetli, zaman gerektiren ve genellikle adaptasyonu zor bir 
süreçtir. Bu sürecin üstesinden gelinmesinde işletmeleri zorlayan hususlardan biri de ERP projeleri için etkili 
bir uygulama metodolojisinin olmamasıdır. Bu araştırma işletmelere ERP uygulama projeleri için SDLC 
yaklaşımıyla bir uygulama metodolojisi önermektedir.  Araştırmada ERP uygulama projelerinde yer alması 
beklenen temel iş uygulamalarına yönelik sistematik göstergeler geliştirilmiştir. Ayrıca ERP Yaşam Döngüsü 
içinde hangi aşamada hangi SDLC sürecindeki iş uygulamalarının önemli olduğu, hangi uygulamaların 
önemsenmediği uzman görüşleri doğrultusunda ortaya konmaktadır.  

Araştırma, ERP sistemleri özelinde literatürde yer alan IS yaşam döngüsü yaklaşımlarına alternatif bir katkı 
sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ERP araştırmalarına yönelik yapılacak ilerideki çalışmalara yol gösterici 
niteliktedir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, ERP uygulama projelerine “bir yazılım projesi” bakış 
açısıyla yaklaşan araştırmacılar için veya bu konuda deneysel araştırma yapmak isteyen uygulayıcılar için 
faydalı bir temel veya başlangıç noktası sağlayabilir. Araştırma sonuçları ERP uygulama projelerine liderlik 
eden proje yöneticileri ve uygulayıcılar için yararlı olabilir. Diğer yandan araştırma, özünde, bir ERP 
projesinin başarılı bir şekilde uygulanması için değerlendirilmesi gereken bir dizi kritik konuyu ele 
almaktadır. Bu konular, bu araştırmada sunulan çerçeve ile sınırlı değildir, sektörel bağlamda geliştirilmeye 
açıktır.  
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, tüketici davranışlarında duygusal motivatör olarak geçen korkunun ve 
oluşan beklentilerin Covid-19 sürecinde havacılık sektöründe tüketiciler/yolcular üzerindeki 
etkilerini belirlemeye yöneliktir.  

Yöntem – Çalışma kapsamında Covid-19 pandemi sürecinde korkular, tutumlar ve beklentiler 
üzerine oluşturulan modelin araştırması iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada nitel soru 
formu ve ikinci aşamada nitel soru ve nicel ifadelerin yer aldığı form katılımcılara çevrimiçi olarak 
uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler, Eylül – Aralık 2020 tarihleri arasında 18 yaş üstü ve 
daha önce en az bir kez hava yolu ile seyahat etmiş gönüllü katılımcılardan elde edilmiştir. Birinci 
aşamadaki nitel çalışmaya 278 kişi, ikinci aşamadaki karma çalışmaya 356 kişi katılmıştır. Verilere 
tanımlayıcı, güvenilirlik analizi, korelasyon, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile yapısal 
modelleme analizi yapılmıştır.   

Bulgular – Elde edilen sonuçlara göre, hava yolu taşımacılığını tercih edecek yolcuların Covid-19 
sürecinde oluşan korkularının beklentileri ve tutumları üzerinde pozitif etkileri olduğu tespit 
edilmiştir.  

Tartışma – Tüketici davranışlarında duygusal motivatör olarak geçen korkular, Covid-19 süreciyle 
havacılık sektörü için oluşan beklentiler ve tutumlar arasındaki ilişki ampirik olarak incelerek 
sonuçlar tartışılmıştır.  
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Purpose – The present study aims to determine the effects of fear, which is an emotional motivator in 
consumer behavior, and expectations on consumers / passengers in the aviation industry during the 
Covid-19 process. 

Design/methodology/Approach – Within the scope of the study, the research of the model built on 
fears, attitudes and expectations during the Covid-19 pandemic process was carried out in two stages. 
The qualitative questionnaire form in the first stage and the form containing qualitative questions and 
quantitative statements in the second stage were applied to the participants online. The data obtained 
in the study were obtained from volunteer participants over the age of 18 and who have traveled by 
air between September and December 2020 at least once. 278 people participated in the qualitative 
study in the first phase and 356 in the mixed study in the second phase. Descriptive, reliability 
analysis, correlation, exploratory and confirmatory factor analysis and structural modeling analysis 
were performed on the data. 

Findings – According to the results, it has been determined that the fears of passengers who prefer 
air transportation during the Covid-19 process have positive effects on their expectations and 
attitudes. 

Discussion – The relationship between fears, which are referred to as emotional motivators in 
consumer behavior, expectations and attitudes for the aviation industry with the Covid-19 process, 
were empirically examined and the results were discussed. 
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1. Giriş 

2019 yılı sonunda tüm dünyayı etkisi altına alan Çin’in Wuhan şehrinde baş gösteren Covid-19 salgını, küresel 
ticarete ilişkin ekonomik faaliyetleri azalttığı gibi hava taşımacılık operasyonlarının da gerilemesine neden 
olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü önerileri doğrultusunda Covid-19’un bulaşıcılık etkisinden korunmak 
amacıyla ülkeler, öncelikli olarak hava taşımacılığı kısıtlamışlar ardından ise tamamen uçuşları durdurarak 
sınırlarını kapatmışlardır (Akça, 2020). Covid-19 pandemi süreci önlemlerinin 2020’nin mayıs ayından itibaren 
gevşetilmeye başlamasıyla hava yolu taşımacılığında da kısmi olarak canlanmanın olduğu 
gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın konusu, tüketici davranışlarında duygusal motivatör olarak geçen ve 
Covid-19 sürecinde oluşan korkuların havacılık sektörünü tercih eden yolcular üzerindeki etkisini 
araştırmaktır.  Covid-19 pandemi sürecinde insanların üzerinde birtakım korkuların oluştuğu TV/internet 
haberlerinden, sosyal medyadan, insanların diyaloglarından anlaşılmaktadır (Depoux vd.,2020). Hijyen, 
sosyal mesafe, gıdaların güvenliği, sağlıklı yaşamak gibi önceden de önemli olan ancak Covid-19 sürecinde 
bu durumun farkına varan insanların sayısının arttığı düşünülünce satın alma davranışlarının da değişmesi 
kaçınılmazdır (De Meyer, 2020). Bu savdan yola çıkarak bu çalışmada, Covid-19 sürecinde tüketiciler üzerinde 
oluşan çeşitli korkuların oluşturduğu farkındalıklar ve bu farkındalıklar sonucunda hava yolu taşımacılığına 
tüketicilerin bakış açısı ve tercih sebeplerinde meydana gelen değişimlerin belirlenmesi ile korkuların ve 
beklentilerin hava yolu taşımacılığına etkisi ölçülecektir.   

Covid-19 sürecinde hava yolu taşımacılığı ve tüketici davranışları üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde 
Graham vd., (2020)’nin 65 yaş ve üstü hava yolu yolcularının pandemi sürecinden beri tutumlarını 
inceledikleri çalışmalarında önümüzdeki (2021 yılı için) 12 ay içerisinde hava yoluyla seyahat etmek 
istediklerini ancak esnek bilet rezervasyonu, karantina kurallarına uyulması, self servis teknolojilerin 
kullanımı gibi faktörlerin gerçekleşmesi halinde hava yolunu en güvenli seyahat olarak görülmektedir. Beck 
ve Hensher (2020)’un çalışmasında araştırmaya katılan yolcuların sadece %2’si uçukla seyahat yapmayı 
planlamaktadır, çoğunluğu uçuş planlarını iptal etmiş veya rezervasyonlarını askıya almıştır. De Haas vd. 
(2020) de benzer bir şekilde 65 yaşın altındaki insanların %16'sından azı hava yolculuğunu azaltmayı 
beklerken, 65 yaş ve üstü insanların %43'ünün azaltmaları beklenmektedir. Ivanova vd. (2020) sosyal medya 
üzerinden yaptığı çevrimiçi anket çalışmasında, katılımcılar seyahat etmek istediklerinde tercih ettikleri 
taşıma türü öncelikli olarak büyük oranda kendi arabaları, ikinci sırada hava taşımacılığı, üçüncü sırada tren 
ve dördüncü sırada ise tur otobüsü oluşturmaktadır. Bu bağlamda Covid-19 sürecinde havacılık sektöründe 
tüketici davranışları üzerine sınırlı sayıda çalışmaya Grahan vd. 2020; Beck ve Hensher, 2020; De Haas vd., 
2020; Inanova vd., 2020) rastlanılmıştır. Bu çalışma, Covid-19 sürecinde oluşacak korkuları ve bu korkuların 
havacılık sektörünü kullanan/kullanacak yolcuların davranışlarına etkisini genel olarak inceleyecek 
olmasından dolayı diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Araştırmanın insanların bu gibi durumlarda sürü 
psikolojisine kapılarak korkunun yayılmasının hava yolu taşımacılığından beklentiler ve tercih davranışlarına 
yansımasını betimleyecek ve ölçecek olmasından dolayı literatüre önemli bir katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Korku Pazarlaması, Beklentiler ve Tutumlar 

Pazarlamada korku kavramı Papatya (2010)’a göre: “işletmelerin olan/olası pazar paylarını artırmaya yönelik 
insan psikolojisini kontrol altında tutarak tüketim kültürü/ağlarını yönetmede ve psikolojik savaş 
yöntemlerini uygulamada en yaygın kullanım olanağı bulan pazarlama işlev ve süreçlerinden biri” olarak ele 
alınmakla birlikte korku pazarlaması, sağlıkta, siyasette, eğitimde, bilimde, sanatta, savaşta, ilişkilerde, 
kısacası tüketim ideolojisiyle toplumların tüketildiği hayatın tüm alanlarında kullanılan endüstriyel bir araç 
haline dönüşmüştür. Özer ve Aksoy (2018)’e göre bu durum insanların belirli bir olgu karşısında tedirgin hale 
getirilip pazarlanması amaçlanan ürüne/hizmete karşı korku oluşturulan olguya çözüm olarak 
yönlendirilmesi ise “korku çekiciliği” kavramı ile açıklanmaktadır (Özkan, 2020).  

Korku pazarlaması üzerine literatür incelendiğinde kavram olarak daha çok “korku çekiciliği” (Balcı, 2006; 
Çakar, 2009; Gürdin, 2016; Seki, 2017; Çakı, 2018; Erol, 2017; Özer ve Aksoy, 2018), “bir pazarlama aracı olarak 
korku” (Fırat, 2013; Avcı, 2017; Derendeli, 2019; Kılıç ve Derendeli, 2020), “korkunun tüketici davranışları 
üzerindeki etkisi” (Çevik, 2011; Akyüz vd., 2017; Yiğit, 2018; Sarıyer, 2019; Fırat ve Yıldız, 2019) olarak ele 
alınmaktadır. Son olarak kapsamlı bir şekilde teorik boyutta “korku pazarlaması”nı Papatya (2010)’nın 
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seminal makalesinde ve Korkmaz ve Dal (2020) çalışmalarında ele aldıkları görülmektedir. Yapılan bu 
araştırmalarda ele alınan korku üzerine temel konuların ise, gıda, savaş, güvenlik, sağlık, dini yasaklar vd. 
olgular üzerine olduğu anlaşılmaktadır.  

Literatürden anlaşılacağı üzere birçok sektörde (gıda, sağlık, güvenlik vs..) oluşan/oluşturulan korkuların 
(korku motivatörünün) tüketici beklenti ve tutumlarını etkilediği varsayılmaktadır (Avcı, 2017; Seki, 2017; 
Fırat, 2013; Çevik, 2011; Akyüz vd., 2017; Yiğit, 2018; Sarıyer, 2019; Fırat ve Yıldız, 2019; Min vd., 2012). Bu 
bağlamda beklentiler, müşteriler daha hizmeti almadan önce oluşmakta, hizmete/ürüne ilişkin istek ya da 
arzuları ifade etmektedir (Parasuraman vd., 1985; Savaş ve Kesmez, 2014).  Müşteri memnuniyeti, müşterinin 
beklentileri ile gerçekleşen performans arasındaki tutarsızlıklardan kaynaklandığına göre müşteri 
beklentileri, tutumun belirleyicisi olmaktadır (Hsu vd., 2010; Ro ve Ha, 2017). 

Tutum kavramı ise Fishbein ve Ajzen (1975) tarafından “belirli bir nesneye göre sürekli olarak olumlu veya 
olumsuz bir şekilde yanıt vermeye yönelik öğrenilmiş bir yatkınlık” olarak tanımlanmaktadır. Planlı Davranış 
Teorisi (PDT)’ni geliştiren yazarlara göre, bir tutumu uyandırmak veya geliştirmek için gerekli koşulların 
belirlenebildiğini ve bu tür koşulların tutumun motivasyonel temeline göre değişeceğini varsaymaktadır. 
Bununla birlikte, teorileri, motivasyonun tutumdan önce geldiğini ve ilkinin ikincisini etkileyebileceğini ileri 
sürmektedir (Hsu vd., 2010; Şentürk, 2020). Örneğin reklamların oluşturduğu korkular, pazarlamada 
duygusal motivatör olarak geçmektedir ve tüketicilerin duygularına seslenerek davranışlarına etki 
etmektedir. Böylelikle duygusal yönlü öğelerle tutum oluşturulmaktadır (Babür Tosun, 2010).  

Sonuç bağlamında Min vd. (2012)’nin motivasyonun (korku motivasyonu) beklentileri etkilediği; Hsu vd., 
(2010), Ro ve Ha, (2017)’nin beklentilerin tutumu etkilediği ve Hsu vd. (2010)’nin PDT kuramından yola 
çıkarak motivasyonun (korku motivasyonu) tutumu pozitif yönde etkilediği hipotezleri benimsenmiş ve 
aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H1: Covid-19 sürecinde korkuların oluşturduğu farkındalıkların hava yolu taşımacılığını kullanacak olan 
yolcuların beklentileri üzerindeki etkisi pozitiftir.  

H2: Covid-19 sürecinde oluşan beklentilerin hava yolu taşımacılığını kullanacak olan yolcuların tutumları 
üzerindeki etkisi pozitiftir.  

H3: Covid-19 sürecinde korkuların oluşturduğu farkındalıkların hava yolu taşımacılığını kullanacak olan 
yolcuların tutumları üzerindeki etkisi pozitiftir. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın ana amacı, tüketici davranışlarında duygusal motivatör olarak geçen korkunun covid-19 
sürecinde havacılık sektöründe tüketiciler/yolcular üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç 
doğrultusunda ölçek geliştirmeye çalışılmıştır. 

Bu araştırma için, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu, 20.08.2020 tarih, GO 2020/196 sayılı etik kurul raporu alınmıştır. Katılımcılardan veriler toplanmadan 
önce elektronik ortamda bilgilendirilmiş onam alınmıştır. 

Araştırma soruları ise aşağıdaki gibidir; 

• Covid-19 süreciyle birlikte insanlar hangi şartlarda hava yolu taşımacılığını kullanır? 
• Covid-19 süreciyle oluşan korku ve beklentilerin hava yolu taşımacılığını tercih edecek yolcuların 

tutumları üzerindeki etkileri nelerdir? şeklindedir.  

3.2. Araştırmanın Aşamaları 

Birinci Aşama: Çalışmanın ilk aşamasında ölçek ifadelerinin belirlenmesi için keşifsel bir araştırma 
yapılmıştır. 18 yaş üstü, daha önce hava yolu ile seyahat etmiş, farklı sektörlerde çalışan ve rastgele ulaşılan 
278 kişiye açık uçlu olarak “Covid-19 sürecinde bir tüketici olarak havacılık sektöründe ne tür önlemlerin 
alınması sonucunda hava yolu taşımacılığını kullanmayı düşünürdünüz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. 
Birinci araştırma, Eylül 2020 ayı içerisinde Google formu aracılığı ile çevrimiçi olarak yapılmıştır. İkinci 
araştırmaya birinci aşama bittikten sonra Eylül ayı sonunda başlanmıştır.  
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Elde edilen ifadeler ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Verilen cevaplardan benzer özellikler taşıyan ifadeler 
bir araya getirilmiş, tekrarlanan ve ilgisiz olan ifadeler ise kapsam dışı bırakılmıştır. Değerlendirmeler 
sonucunda beklentiler 12 ve tutumlar için 4 toplamda 16 ifadeye ulaşılmıştır. Bu ifadeler literatürdeki Covid-
19 sürecinde yapılan çalışmalarla örtüşecek şekilde yeniden düzenlenmiştir (Eroğlu, 2020; Akça, 2020; Macit 
ve Macit, 2020; Cotfas vd., 2020; http-1, http-2, http-3). Araştırma konusu üzerine Covid sürecinde yapılan 
çalışmalarda herhangi bir ölçeğe rastlanmamıştır.  Oluşturulan ölçeğin maddeleri kapsam geçerliliği için 
alanında uzman olan kişilere danışılarak alınan görüş ve öneriler doğrultusunda yeniden revize edilmiştir. 

Arastaman vd., (2018)’ne göre nitel araştırma yöntemlerinin doğası, istatistiksel veya ampirik hesaplamalara 
dayanmamasından dolayı nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik konusu okuyucuları ikna etme çabası 
olan güven duyulabilirlik ile ilişkilendirilmektedir. Nitel bir araştırmanın güven duyulabilirliğini; 
inandırıcılık, aktarılabilirlik, güvenilebilirlik ve onaylanabilirlik ölçütleri sağlamaktadır. Bu noktada 
yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda araç geliştirme amacı güden bu araştırmanın güven duyulabilirliğinin 
sağlandığı varsayılmaktadır. Bunlar;   

• İnandırıcılık: Katılımcıların rastgele seçilmesine dikkat edilmiştir ve ikinci olarak meslektaş 
değerlendirmesine başvurulmuş ve gerekli revize işlemleri gerçekleştirilmiştir.  

• Aktarılabilirlik: Katılımcılarla ilgili sınırlılıklar, katılımcı sayısı, veri toplama yöntemi ve süresi gibi 
bilgiler verilmiştir.  

• Güvenilebilirlik: Araştırma etkinlikleri ve süreçleri ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.  
• Onaylanabilirlik: Araştırma bulguları, araştırmacının özellikleri ve seçimlerinden değil de 

katılımcıların deneyim ve düşüncelerinden kaynaklanmaktadır.  

İkinci Aşama: Çalışmanın bu aşamasında çevrimiçi hazırlanan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde katılımcıları tanımlayıcı sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise 21 kapalı ifade ve 1 açık 
uçlu soru bulunmaktadır.  

Açık uçlu soru: “Covid-19 sürecinde bir tüketici olarak havacılık sektöründe ne tür önlemlerin alınması 
sonucunda hava yolu taşımacılığını kullanmayı düşünürdünüz?” şeklindedir. Bu soru, araştırmada 
oluşturulan ölçeği ikinci kez desteklemek amacıyla oluşturulmuştur.  

Kapalı uçlu sorulardan biri: “Hava yolu taşımacılığında sizin için en önemli olan şey nedir?” çoktan seçmeli 
olarak hazırlandı ve içlerinden 3 tane seçim yapmaları istenmiştir. Seçim yapılacak maddeler ise APEX Yolcu 
Seçimi Ödüllerinin verilmesinde kategorilendirilen bilet fiyatının uygunluğu, kabin hizmetlerinin kalitesi, 
koltuk konforu, yiyecek/içecek kalitesine sağlık/hijyen tedbirlerinin alınması ilave edilerek genişletilmiştir. 

Bunların dışında, birinci aşamada tespit edilen beklentiler ve tutumlara yönelik 16 ifade ve Özkan (2020)’ın 
Covid 19 Sürecinde Tüketici Davranışları adlı çalışmasından korkuların oluşturduğu farkındalıklar için 4 
ifadeden yararlanılarak geliştirilen “kesinlikle katılıyorum (5 puan) ve kesinlikle katılmıyorum (1 puan)” 
arasında oluşan 5’li Likert tipi ölçek, 18 yaş üstü ve daha önce hava yolu ile seyahat etmiş gönüllü katılımcılara 
uygulanmıştır. Kurtuluş (2006)’ya göre 500.000 üzerindeki evren büyüklüğü için %95 güven aralığında 322 
katılımcı yeterli olmaktadır. Araştırmada çalışmaya 356 kişi katılım göstererek minimum düzeyin üzerinde 
katılımcı sağlanmıştır. Kass ve Tinsley (1979) ölçek geliştirme çalışmalarında toplamda en az 300 bireye 
ulaşılması ya da ölçekte yer alan madde sayısının en az beş veya on katı olması gerektiğini söylemektedir 
(Seçer, 2015). Araştırmada geliştirilen ölçekte 20 ifade bulunmaktadır ve 10 katından daha fazla katılımcı 
sayısına ulaşılmıştır.  

Araştırmada, hava yolu ile en az bir kere seyahat eden yolculara ulaşılması gerektiği ve Covid-19 pandemi 
sürecinde olunmasından dolayı örnekleme yöntemi olarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden 
kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir (Gerçek, 2018; İslamoğlu ve Börü, 2007; Çalışkan, 2020). Katılımcıların 
%53’ü kadın, %55,6’sı evli değil, %92’si üniversite mezunudur. Yaş dağılımları ise %45’i 18-30 yaş arası, %31’i 
31-40 yaş arası, %14’ü 41-50 yaş aralığındadır. Araştırma verileri Eylül – Aralık 2020 ayları arasında çevrimiçi 
olarak toplanmıştır. 
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3.3. Analiz Yöntemleri 

Betimleyici analizlerin yanı sıra nicel ifadelerin analizine başlamadan önce gerekli ön testler yapıldıktan sonra 
araştırma ölçeğinin yapı geçerliliği için Açımlayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Bu analizden sonra 
güvenilirlik için Cronbach Alpha katsayıları hesaplanmıştır. Alpha değerinin 0.70’den yüksek olduğu 
görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır 
(Büyüköztürk, 2009). Bu aşamadan sonra korkuların oluşturduğu farkındalıklar, beklentiler ve tutumlar 
arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon Analizi yapılmış ve aritmetik ortalama ile standart 
sapma değerleri bulunmuştur.  

Açımlayıcı Faktör Analizi ile ortaya konulan yapının doğrulanması için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 
uygulanmıştır. DFA ise belirlenen faktörler arasında yeterli düzeyde ilişkinin olup olmadığını, hangi 
değişkenlerin hangi faktörlerle ilişkili olduğunu, faktörlerin birbirinden bağımsız olup olmadığını, faktörlerin 
modeli açıklamakta yeterli olup olmadığını test etmek amacıyla kullanılmaktadır (Büyüköztürk, 2009; Seçer, 
2015; Karakoç ve Dönmez, 2014). 

3.4. Geçerlilik ve Güvenirlik Analizleri  

Açımlayıcı faktör analizinde öncelikle Kaise-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett’in küresellik testi sonuçlarına 
bakılması gerekmektedir. KMO değerinin 0.5’ten büyük olması ve 1’e yakın olması örneklem büyüklüğünün 
yeterliliği hakkında bilgi vermektedir. .887>0.5 olduğu için veri setimizin faktör analizine uyun olduğunu 
söyleyebiliriz. Barlett’in küresellik testine ilişkin p değerinin de 0.05’den küçük olması gerekmektedir 
(Kalaycı, 2008; Seçer, 2015). Veri setimizin p değeri .000 olduğu için Barlett testi anlamlıdır ve değişkenler 
arasında yüksek korelasyonlar mevcuttur. Veri setinin faktör analizine uygun olduğunu gösteren Barlett ve 
KMO testi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1: KMO ve Barlett Küresellik Testleri Sonuçları 

KMO Örneklem Yeterliliği Ölçümü  .887 
Bartlett’in Küresellik Testi Ki Kare (p) 4.775,198 (.000) 
Serbestlik  190 

Analizde her bir faktörün öz değerinin (eigen value) 1’den büyük olması (Tablo 2) ve madde yük değerlerinin 
alt sınır olarak kabul edilen 0.30’dan büyük olması anlamlılık ifade etmektedir (Kalaycı, 2008). Faktör yük 
değeri alt sınırın altında kalan ya da birden fazla faktörde yer alan maddeler (B2 ve T2) ölçekten çıkarılmıştır 
(Tablo 3).  

Tablo 2: Açıklanan Toplam Varyans Miktarları 

Faktör 
Başlangıç Özdeğerleri Faktör Yüklerinin Döndürülmüş Toplamları 

Toplam Varyans % Kümülatif % Toplam Varyans % Kümülatif % 
1 8,255 45,864 45,864 6,676 37,088 37,088 
2 2,181 12,119 57,982 3,306 18,368 55,456 
3 1,603 8,906 66,888 2,058 11,433 66,888 

Faktör analizi sonucunda Korkular faktörü 4 boyuttan oluşmaktadır ve ölçeğin toplam varyansının 
%45.86’sını açıklamaktadır. Beklentiler faktörü 11 boyuttan oluşmaktadır ve ölçeğin toplam varyansının 
%12.12’sini açıklamaktadır. Son olarak Tutumlar faktörü 3 boyuttan oluşmaktadır ve ölçeğin toplam 
varyansının %8,9’unu açıklamaktadır. Faktör analizi sonucunda ölçek toplam varyansın 66.89’unu 
açıklamaktadır. Bu değer de %50’yi geçiyor olması faktör analizi için önemli bir kriterdir (Büyüköztürk, 2009).  

 

 

 



T. Özkan 13/1 (2021) 687-700 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 692 

Tablo 3: Faktör Analizi Sonrası Döndürülmüş Madde Bileşenleri Sonuçları 
 

Yükler 
Varyansın 
Açıklanma 

%’si 

Cronbach 
Alpha 

Korkuların Oluşturduğu Farkındalıklar  
K1 Covid süreciyle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin ne 

kadar önemli olduğunu herkes fark etmiştir. 
.862 

37.09 .90 
K2 Covid süreciyle sağlıklı/doğal beslenmenin önemi ortaya 

çıkmıştır. 
.821 

K3 Covid süreciyle sağlıklı yaşamanın önemi ortaya çıkmıştır. .815 
K4 Covid süreciyle hijyene dikkat etmenin ne kadar önemli 

olduğunu herkes fark etmiştir. 
.846 

Beklentiler    
B1 Uçakta sosyal mesafeye uygun boş koltuk uygulaması 

yapılmalıdır. 
.598 

18.37 .93 

B2 Uçakta verilen hizmet kapsamında yiyecek ve içecek 
servislerinin durdurulması gerekir. 

- 

B3 Havaalanlarında tuvalet ve lavaboların temizliğine daha fazla 
dikkat edilmesi gerekir. 

.764 

B4 Yoğun istasyonlarda check-in işlemleri sırasında oluşacak 
kuyrukları minimize edecek tedbirlerin alınması gerekir. 

.782 

B5 Hava yolu taşımacılığında yolculara ücretsiz maske, mini çöp 
torbası, kâğıt mendil gibi hijyen maddelerinin verilmesi gerekir. 

.710 

B6 Yolcuların sosyal mesafeye dikkat etmesine yönelik çalışanlar 
tarafından uyarıların sürekli yapılması gerekir. 

.845 

B7 Havalimanı ve uçaklar dezenfekte edilmelidir. .802 
B8 Termal kameralar artırılmalı ve takip edilmelidir. .821 
B9 Havalimanı girişinde ateş ölçümü yapılması ve maskesiz 

kimsenin alınmaması gerekir. 
.808 

B10 Uçakta iki koltuk arasındaki birleşim yerlerinde şeffaf koruma 
bariyerleri koyulabilir. 

.687 

B11 Uçak ve yer hizmetlerindeki tüm çalışanlar maske ve eldiven 
kullanmalıdır. 

.774 

B12 Havalimanında ve uçakta tüm süreçlerde dezenfektan 
kullanımına dikkat edilmelidir. 

.764 

Tutumlar    
T1 Covid süreciyle taşıma fiyatlarının yükselmesi halinde en 

sağlıklı-hijyen taşıma sistemi hangisi ise fiyatına bakmadan 
onunla ulaşımımı sağlarım. 

.592 

11.43 .88 
T2 Covid süreciyle taşıma fiyatlarının yükselmesi halinde bireysel 

tedbirlerimi alarak en uygun fiyatlı taşıma sistemini tercih 
ederim. 

- 

T3 Hava yolu taşımacılığını diğer taşıma türlerine göre daha sağlıklı 
buluyorum 

.831 

T4 Hava yolu taşımacılığını diğer taşıma türlerine tercih ederim. .857 

İkinci adımda ölçekte yer alan maddelerin faktör dağılımlarını belirlemek amacıyla faktörler arasında ilişkinin 
bulunduğu durumlarda kullanılan Direct Oblimin Dönüşüm Analizi yapılmıştır (Seçer, 2015; Kalaycı, 2008). 
İki maddenin ölçekten çıkarılmış son haliyle verilere yeniden faktör analizi yapılmıştır. Tablo 3’te ölçekte yer 
alan tüm maddelerin 0.30’un üzerinde olduğu görülmektedir. En düşük değer .592 ve en yüksek değer ise 
.862’dir. Bu da her maddenin değerinin yüksek ve birbirleriyle ilişkili olduğu anlamına gelmektedir.  

Analiz sonucunda Cronbach Alfa değerinin tüm boyutlarda 0.70’den yüksek olduğu görülmüştür 
(Büyüköztürk, 2009). Bundan dolayı ölçeğin iç tutarlılığının güvenilir olduğu kabul edilmiştir (Tablo 3). 
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Bunun dışında iki yarı güvenilirlik düzeyi de .809 olarak bulunmuştur (Spearman-Broqn korelasyon değeri 
.809; Guttman Split-Half değeri .809; Part 1 Alfa Değeri .882; Part 2 Alfa Değeri .804).  

Veri setinin faktör analizi için uygun olup olmadığının değerlendirilmesinde korelasyon matrisine de 
bakılabilmektedir. Değişkenler arasında korelasyon katsayıları 0.30 ve üzerinde ise, bu değişkenlerin yüksek 
olasılıkla faktörler oluşturabileceklerini gösterir (Kalaycı, 2008). Tablo 4’te tüm değişkenler arasında 
korelasyon katsayılarının 0.30’dan büyük olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 4: Değişkenler arası korelasyonlar 

Değişkenler 1 2 3 
Korkular 1   
Beklentiler .486** 1  
Tutumlar .317** .318** 1 
Ortalama  4.40 4.81 4.02 
Standart Sapma .631 .353 .900 
** Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlıdır.  

3.5. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

DFA’da elde bulunan verinin daha önce kurgulanmış olan faktör yapısı ile uyumlu olup olmadığı test 
edilmektedir. Modelde uyum indeks değerleri kabul edilebilir seviyede çıkan model doğrultusunda ölçeğin 
faktör yapısı belirlenmektedir (Seçer, 2015).  Tablo 5’te ölçüm setinin kabul edilebilir uyum indeksleri olduğu 
görülmektedir. Bunun dışında modifikasyon değerleri yüksek olan ve aynı faktörde yer alan bazı maddeler 
arasında kovaryanslar oluşturularak iyileştirmeler yapılmıştır (Khine, 2013).  

Tablo 5: Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları 

DFA 
Modeli 

X2 df X2/df RMSEA NNFI CFI GFI AGFI 
Cronbach 

Alfa 
Ölçüm  
Seti 

357.35 117 3 0.076 0.97 0.97 0.90 0.85 0.90 

Kabul edilebilir 
Uyum İndeksleri* 

- - 5>x>2 <0.08 >0.90 >0.90 >0.90 >0.85 
Oldukça 
güvenilir 

*Kaynak: Schumacker ve Lomax, 2010; Schermelleh-Engel ve Moosbrugger, 2003:52; Seçer, 2015. 

 
Şekil 1: DFA Sonuçları 
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3.6. Yapısal Model 

Araştırmanın ilk aşamasında güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapıldıktan sonra ikinci aşamada yapısal 
modelin değerlendirilmesine geçilmiştir.  

 
Şekil 2: Yapısal Model  

Modelin uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeylerde olması (Tablo-5) sonucunda hipotezleri test etmek 
için yol katsayılarına bakılmıştır (Tablo-6).  t-değerlerinin %95 güven aralığında 1.96, %99 güven aralığında 
ise 2.58’den büyük olması gerekir (Schumacke ve Lomax, 2010). Harrington (2009)’a göre standardize edilmiş 
faktör yüklerinden 0.30’un üstünde olan maddeler (gözlenen değişken) değerlendirmeye alınmaktadır (Çapık, 
2014: 203). Şekil 1-2’de faktör yüklerinin 0.30’un üstünde olduğu görülmektedir.  
Tablo 6’da ise t değerlerinin 1.96’dan büyük olduğu anlaşılmakta ve böylelikle H1, H2 ve H3 hipotezleri kabul 
edilmektedir. 

Tablo 6: Hipotez testi bulguları 

Hipotezler /İlişkiler t-değeri Kabul/Red 
H1 Korkular    -> Beklentiler 9.12 Kabul  
H2 Beklentiler -> Tutumlar 2.72 Kabul 
H3 Korkular    -> Tutumlar 4.04 Kabul  
 
3.7. Hava yolu Taşımacılığı Hizmetlerinde Önemli Olan Unsurların Tespiti 

Grafik 1’de daha önce en az bir kere hava yolu taşımacılığını kullanan yolculara, hava yolu ile ulaşımda en 
önemli olan unsur/lar sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya 179 katılımcı sağlık ve hijyen tedbirlerinin alınması, 
126 katılımcı bilet fiyatının uygunluğu, 47 katılımcı koltuk konforu, 23 katılımcı kabin hizmetlerinin kalitesi 
ve son olarak 11 katılımcı yiyecek/içecek yani ikram hizmetlerinin kalitesini önemli olarak belirtmiştir.  

Bu bulgular sonucunda yolcuların sağlık ve hijyenle ilgili tedbirlerin alınması ile bilet fiyatının uygunluğuna 
daha fazla önem verdikleri anlaşılmaktadır.  
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Grafik 1:  Hava yolu Taşımacılığı Hizmetlerinde Önemli Olan Unsurlar 

3.8. Pandemi Sürecinde Yolcu Tutumlarına Etki Eden Beklentilerin/Tedbirlerin Tespitine İlişkin 
Bulgular 

“Covid-19 sürecinde havacılık sektöründe ne tür önlemlerin alınması sonucunda hava yolu taşımacılığını 
kullanmayı düşünürdünüz?” şeklinde katılımcılara yöneltilen soruya verilen yanıtlar doğrultusunda Grafik 
2’deki gibi 11 ifade şeklinde genelleştirme yapılmıştır. Katılımcıların en çok tekrarladığı ifade sağlık ve 
hijyenle ilgili tedbirlerin havada ve yerde sürekli uygulanması konusudur. Sosyal mesafeye, az yolcu ve boş 
koltuk uygulamasının tercihlerinde etkili ifadeleri ikinci sırada tekrarlanmıştır. Bundan sonraki ifadeler ise 
sırasıyla maske kullanımı, dezenfektanların her alanda bulunması, uçak ve havalimanında hava temizliğinin 
sürekli yapılması, ateş ölçümlerine dikkat edilmesi, eldiven kullanımı, kabin içinde yolcular arasında şeffaf 
bariyerlerin bulunması, Covid-19 hakkında yolculara havalimanında ve kabin içerisinde bilgilendirmelerin 
yapılması, kişisel koruyucu ekipmanların temin edilmesi ve son olarak kabin içerisinde ikram hizmetlerinin 
verilmemesi sayılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların Covid-19’une etkisiyle sağlık ve hijyen faktörlerine dayalı 
tedbirlerin alınmasının katılımcılar için önemli olduğu anlaşılmaktadır.  

 
Grafik 2: Havacılık Sektöründe Alınması Gereken Önlemler 
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4. Sonuç ve Tartışma 

Covid 19’un etkisiyle birlikte tüm dünyada toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının azaldığı bu günlerde 
insanların havacılık sektörüne olan tutumları, bu araştırmayla birlikte ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 
Araştırma sonucunda ortaya çıkan pratik ve teorik katkılar şunlardır;  

Teorik Katkılar 

Bu çalışmada ölçek geliştirme ve sınama süreci olmak üzere üç adımdan oluşmaktadır. İlk adım olarak ölçek 
geliştirmek için nitel bir araştırma yapılmış, araştırmadan elde edilen ifadeler genelleştirilmiş ve son olarak 
uzman görüşü alınarak revizeye gidilmiştir. Revize sonrasında Covid-19 sürecinde hava yolu taşımacılığını 
kullanacak olan yolcuların beklentileri boyutu 12 madde ve bu süreçte gelişen tutumları boyutu 4 maddeden 
oluşmaktadır. Nitel çalışmaya dayalı olarak oluşturulan ölçeğin güvenduyulabilirliliği sağlanmıştır.  

İkinci adımda ise başka bir örneklem grubuna Özkan (2020)’den alınan Covid-19 sürecinde korkuların 
oluşturduğu farkındalıklar boyutu için 4 madde ve nitel araştırmadan elde edilen beklenti ile tutumlar için 16 
maddeden oluşturulan toplam 20 maddeli ölçek 322 katılımcıya uygulanmıştır.  Ölçeği ilave olarak çalışmayı 
desteklemek amacıyla hava yolu taşımacılığında alınması gereken önlemler hakkında bir açık uçlu soru ve 
hava yolu taşımacılığında en önemli olan unsurlar için bir kapalı uçlu soru yöneltilmiştir. Geliştirilen ölçeğe 
uygulanan faktör analizi sonucunda korku üzerine olan maddelerden çıkarma yapılmaz iken tutumlar ve 
beklentiler boyutunda birer madde çıkarılmıştır. Ölçeğin geçerliliği ve güvenilirliği KMO testi, Barlett testi, 
Cronbach Alpha testiyle sağlandığı ve son olarak doğrulamak için DFA testi ile doğrulandığı tespit edilmiştir.  

DFA testinden sonra kurulan hipotezlerin doğrulanması aşamasına geçilmiştir. Bunun için Yapısal Eşitlik 
Modeli kurulmuştur. YEM sonucunda oluşturulan hipotezlerin doğrulandığı görülmüştür. Bunlar;  

• Covid-19 sürecinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin, sağlıklı/doğal beslenmenin, sağlıklı 
yaşamanın ve hijyene dikkat etmenin ne kadar önemli olduğunun herkes tarafından fark edilmesi 
yani korkuların oluşturduğu farkındalıklar motivatörü ile yine bu süreçte oluşan beklentiler 
arasındaki ilişki ortaya çıkarılmıştır. Oluşturulan H1 hipotezinin gösterdiği bu sonuç Min vd. 
(2012)’nin yaptığı çalışmada, araştırma motivatörlerinin hizmet kalitesi beklentilerini artıracağı 
argümanına benzerdir. Bu bağlamda Covid-19 süreciyle birlikte tüketicilerin üzerinde oluşan korku 
verici uyarıcılar, tüketicileri havayollarından bu yönde beklenti içerisine sokmaktadır. Yazında 
duygusal motivatörleri üzerine yapılan birçok çalışmada korku verici somut/mantıklı uyarıcıların 
tüketiciler üzerinde beklentiler oluşturduğu sonucuna varılmaktadır (Elden, 2009; Odabaşı, 2010; 
Babür Tosun, 2010).  

• Bu süreçte hava yolu taşımacılığına karşı tutumlar ve beklentiler arasındaki ilişki ortaya çıkarılmış ve 
H2 hipotezi ile doğrulanmıştır. Bu durum Hsu vd. (2010) ile Ro ve Ha (2019)’un sonuçları ile benzerdir. 
Çalışmalarında tüketicilerin olumlu beklentisi tutumlarını olumlu etkilerken, tüketicilerin olumsuz 
beklentisi tutumlarını olumsuz etkilemektedir. Sonuç olarak tutumlar ve beklentiler arasında ilişki 
bulunmaktadır ve beklentiler tutumları etkilemektedir. 

• Son olarak korkuların oluşturduğu farkındalıklar ile tutumlar arasındaki ilişki ortaya çıkarılmıştır. 
Papatya (2010)’a göre korku ya da benzer duygu motivatörleri, büyük bir endüstri olgusu haline 
dönüştürüldüğü zaman tüketici tutumları yönlendirilmekte ve yönetilebilmektedir. Bu savı ile H3 
hipotezinde bulunan sonuç benzerdir. Yani şu an tüketiciler üzerinde oluşan Covid-19 pandemisinin 
korkuları tüketicilerin tutumlarına da yansımaktadır. Benzer şekilde Fishbein ve Ajzen (1975)’e göre 
tutumu uyandırmak veya değiştirmek için gerekli koşulların belirlenebildiğini ve bu tür koşulların 
tutumun motivasyonel temeline göre değişeceğini varsaymaktadır. Mevcut bir tutumun 
uyarılmasının temel koşullarından biri, bir bireyin ilgili ihtiyaç durumlarının etkinleştirilmesidir (Hsu 
vd., 2010). Bu bağlamda pazarlamacılar duygulardan hareket ederek tüketicilerin davranışlarını 
etkilemeye çalışmaktadırlar (Elden, 2009; Odabaşı ve Barış, 2010; Babür Tosun, 2010). Ayrıca bu 
durum Hsu vd. (2010)’nin sonuçları ile de benzerdir. 

Bazı çalışmalarda hava yolu taşımacılığında alınacak önlemlerin neler olması gerektiğiyle ilgili araştırmaların 
yapıldığı görülmekle (Eroğlu, 2020) birlikte bu süreçte oluşan korkuların oluşturduğu farkındalıklar, 
beklentiler ve bunların tutumlarla olan ilişkisinin araştırılmadığı anlaşılmaktadır. Böylelikle bu çalışma ile 
bireylerin korkularının etkisiyle hava yolunu tercih etmelerini sağlayacak etmenlerin ortaya çıkarılmasına 
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yönelik “Herhangi Bir Salgın Hastalık Durumunda Havacılık Sektöründe Tüketici Davranışları” üzerine bir 
ölçek kazandırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Covid-19 sürecinde oluşan korkuların, beklentilerin ve tutumların 
arasındaki etkileşim ile tüketici davranışları yazınına katkıda bulunulmaktadır. 

Pratik Katkılar 

Araştırmanın ikinci aşamasındaki katılımcılara yöneltilen açık uçlu soruyla hava yolunu kullanacak olan 
yolcuların havacılık sektöründen sağlık ve hijyen ile ilgili tedbirler konusunda beklentilerinin neler olduğu 
tespit edilmiştir. Hava yolu şirketlerinin tespit edilen bu hususlara Covid-19 süreci geçse bile dikkat etmeleri 
gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Son olarak hava yolu ulaşımını tercih edecek yolucular için önemli olan unsurlar konusunda Diggines (2010), 
Dursun (2008), Cunningham vd. (2004), Farooq vd. (2018), Cheng ve Chang (2005), Aygün vd. (2017), Güngör 
vd. (2019)’ un çalışmalarıyla paralel sonuçlar çıktığı görülmüştür. Bu çalışmalarda hava yolu ulaşımını 
kullanan yolcuların kabin memurlarının davranışları, temizlik, emniyetli uçuş, yer hizmetleri, zamanında iniş-
kalkış, bilet fiyatının uygunluğu, fiziki ortamın kalitesi gibi unsurların hizmet kalitesinde önemli olduğu 
anlaşılmaktadır.  Bu araştırmada ise APEX Yolcu Seçimi kriterlerine göre en önemli unsur sıralaması yapılmış 
ve sağlık/hijyenle ilgili tedbirlerin alınması birinci sırada çıkarken ikinci sırada bilet fiyatının uygunluğu 
çıkmıştır. Bu noktada Covid-19 sürecinin bir müddet daha devam edeceği düşünüldüğündü hava yolu 
şirketlerinin sağlık/hijyenle ilgili tedbirlere uyması gerektiği, ayrıca ülkemizin gelişmişlik ve gelir düzeyi göz 
önüne alındığında hava yolunu tercih edecek yolcuların fiyata duyarlı olduğunu göz önüne alarak 
tutundurma stratejilerini belirlemeleri gerekmektedir.  

Gelecek Araştırmalar için Öneriler 

Araştırma soruları bağlamında Covid-19 süreciyle birlikte insanların hangi şartlarda hava yolu taşımacılığını 
kullandıkları ve korkularının oluşturduğu farkındalıklar, beklenti ile tutumları arasındaki etkileşimi 
sunmakta ve yukarıda tartışıldığı gibi önemli sonuçlar sunmaktadır. Ancak çalışma Covid-19 sürecinin 
etkisiyle insanların araştırmalara katılma konusunda isteksiz olmaları gibi bazı kısıtlar altında yapılmıştır ve 
hazırlanan araştırma ölçeğinin gelecekte yapılacak araştırmalarla geliştirilmesine ve ilerletilmesine ihtiyaç 
olduğu açıktır. Bunun dışında şu noktalarda öneriler sıralanabilir:  

İlk olarak, bundan sonra yapılacak araştırmalarda örneklem büyüklüğünün artırılması ve insanların 
tutumlarında değişiklik olup olmadığını anlamak için çalışmanın tekrarlanması önerilmektedir.  

İkinci olarak, Covid-19 sürecinde oluşan korkuların bir psikolog desteğiyle duygusal boyutta ölçeklendirilerek 
hazırlanmasıdır. Yazın taramasında korku pazarlaması üzerine ölçek çalışmalarının nitel boyutta kaldığı 
tespit edilmiştir. Ölçek geliştirmek için Papatya (2010)’un seminal makalesinde ele aldığı gibi sağlık, güvenlik, 
güzellik ve diğer birçok farklı alanlarda da konunun ela alınması ya da tüm sektörleri içine alabilecek 
korkuların genellenebildiği ve korkuların tüketici davranışlarına etkisinin incelendiği bir ölçek geliştirme 
sonrası çalışmalar için yapılabilir.   

Son olarak, korku pazarlaması üzerine araştırmaların az sayıda olmasından dolayı gelecekte konunun farklı 
coğrafi ölçeklerde ve sektörlerde araştırılması ve buna bağlı karşılaştırmalar yapılmasının ihtiyaç olduğu ifade 
edilebilir. 
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anlamlı ve pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda, araştırmanın sonuçları işe 
gömülmüşlük ölçeğinin Türkiye bağlamında geçerli bir yapıya sahip olduğuna ilişkin destek 
sağlamıştır. 

Tartışma – Bu çalışma, psikolojik sözleşme ihlalini işe gömülmüşlüğe bağlayarak psikolojik sözleşme 
ihlalinin çalışan ve örgüt üzerindeki zararlı sonuçlarını genişletmiştir. Araştırmanın katkıları, pratik 
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1. GİRİŞ 

Rekabetin yoğun olduğu günümüz iş dünyasında, bir örgütün başarılı olması ve bu başarıyı sürdürebilmesi 
için değerli çalışanlarını elinde tutabilmesi çok önemlidir. Bu çalışanların işinden ayrılması hem örgüt hem de 
çalışan açısından oldukça maliyetlidir. Bu nedenle, bugüne kadar yapılan birçok çalışmada araştırmacılar 
odak noktalarını çalışanların işten ayrılma nedenleri üzerine yoğunlaştırmıştır (Griffeth vd., 2000: 463; 
Rubenstein vd., 2018: 1). Mitchell ve arkadaşlarına (2001: 1102) göre, işten ayrılma davranışı üzerine yapılan 
çalışmalar ve geliştirilen teoriler, kişilerin mevcut işlerinde kalma nedenlerini açıklamakta yetersiz kalmıştır. 
Bu sebeple, araştırmacılar, faklı bir bakış açısıyla çalışanları işinde tutan nedenlere yönelmiştir ve böylece işe 
gömülmüşlük kavramı doğmuştur. 

İşe gömülmüşlük, çalışanın işinde kalmasında etkili olan faktörlerin tümüdür (Mitchell vd., 2001: 1104). Bir 
başka ifadeyle, işe gömülmüşlük, çalışanın mevcut işine veya örgütüne yerleşme derecesinin bir göstergesidir 
(Sekiguchi vd., 2008: 762). Mevcut araştırmalarda, örgüt ve toplum temelli birçok faktörün işe gömülmüşlüğü 
etkilediği ortaya koyulmuştur (Lee vd., 2014: 199-216; Kiazad vd., 2015: 642). Bu çalışma ise, işe gömülmüşlüğü 
etkileyen örgütsel faktörleri ele almıştır ve bu faktörlerin işe gömülmüşlük ile ilişkisini incelemeye çalışmıştır. 

İşe gömülmüşlük üzerine yapılan araştırmaların çoğu, olumlu örgütsel faktörlerin işe gömülmüşlük 
üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik yapılmıştır (Harris vd., 2011: 271; Singh vd., 2018: 1). Çok az sayıda 
çalışma, olumsuz örgütsel faktörlerin işe gömülmüşlükle ilişkisine odaklanmıştır (Holtom vd., 2012: 434). Bu 
nedenle, bu çalışma olumsuz bir örgütsel faktör olan psikolojik sözleşme ihlalinin işe gömülmüşlük 
üzerindeki etkisini araştırmaya çalışmıştır. Özellikle, bugüne kadar yapılan çalışmalarda psikolojik sözleşme 
ihlalinin işe gömülmüşlük ile ilişkisi incelenmemiştir.  

Psikolojik sözleşme ihlalini işe gömülmüşlüğe bağlayan bir çalışmanın olmaması oldukça şaşırtıcıdır çünkü 
psikolojik sözleşme ihlali işe gömülmüşlüğü potansiyel olarak artıracak örgütsel faktörlere yönelik tehdit 
oluşturmaktadır. Psikolojik sözleşme ihlali bu faktörlerden, örgütsel güven (Robinson ve Morrison, 2000: 525), 
örgütsel adalet (Estreder vd., 2020) ve örgütsel özdeşleşmeyi (Zagenczyk vd., 2013: 287) olumsuz yönde 
etkilemektedir. Buradan hareketle, bu çalışma psikolojik sözleşme ihlalinin işe gömülmüşlük ile ilişkisine 
aracılık edecek psikolojik bir mekanizmaya odaklanmıştır. 

Yeni ampirik bulgulara dayanarak, algılanan örgütsel destek (AÖD), psikolojik sözleşme ihlalinin işe 
gömülmüşlük ile arasındaki ilişkide psikolojik bir mekanizma işlevi görebilir. Bu doğrultuda, önceki 
araştırmalar, psikolojik sözleşme ihlalinin AÖD ile olumsuz ilişkili olduğunu gösterirken (Kiewitz vd., 2009: 
806), AÖD’nin işe gömülmüşlük ile olumlu ilişkili olduğuna dair kanıtlar sağlamıştır (Nguyen vd., 2017: 1216). 
Örgütteki bu tür ilişkilerin varlığına dayanarak, bu çalışma, AÖD’nin psikolojik sözleşme ihlalinin olumsuz 
etkilerini işe gömülmüşlüğe taşıyan aracı bir değişken olacağını önermektedir. Bu öneri, Şekil 1’de gösterilen 
bir araştırma modeli ile incelenmektedir. Bu modele, demografik değişkenler de (yaş, örgüt tecrübesi, iş 
pozisyonu) dahil edilmiş ve bu değişkenlerin işe gömülmüşlük ile ilişkisi araştırılmıştır. 

Bu çalışmanın amacı; (a) psikolojik sözleşme ihlalinin AÖD ile arasındaki ilişkiyi incelemek, (b) psikolojik 
sözleşme ihlali ile işe gömülmüşlük arasındaki ilişkide AÖD’nin aracı rolünün olup olmadığını araştırmak (c) 
çalışanların demografik özellikleri ile işe gömülmüşlükleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir.  

Bu çalışma ilgili yazına birkaç katkı yapmayı amaçlamıştır. Birincisi, psikolojik sözleşme ihlalinin nasıl ve ne 
ölçüde işe gömülmüşlüğü etkilediğine ışık tutmaktadır. İkincisi, AÖD’nin aracı rolünü inceleyerek bu 
ilişkilerin altında yatan psikolojik mekanizma kaynakların korunması kuramıyla açıklanmaya çalışılmıştır. 
Üçüncüsü, demografik değişkenlerin işe gömülmüşlük ile ilişkisini inceleyen araştırma sayısı sınırlıdır. Bu 
çalışmayla çalışanların yaşının, örgütteki tecrübesinin ve işteki pozisyonunun işe gömülmüşlükle ilişkisi ele 
alınmıştır. Son olarak, bu çalışma, Türkiye'den bir örneklemle işe gömülmüşlük yapısının ABD dışındaki 
ülkelerde araştırılması için yapılan araştırma çağrılarına cevap vermiştir (Peltokorpi vd., 2015: 293). 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. İşe Gömülmüşlük 

İşe gömülmüşlük, çalışanları işlerine neyin bağladığı ile ilgili fikir ve teorilerden oluşan bir yapıdır. Mitchell 
vd. (2001: 1102), tarafından kullanılan işe gömülmüşlük kavramı, çalışanların neden işlerinde kalmaya devam 
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ettiklerini anlamaya yönelik olarak ortaya çıkmıştır. Kavramın gelişiminde alan teorisi (Lewin, 1961) etkili 
olmuştur. Alan teorisine göre, kişiler yaşamlarının farklı yönlerini temsil eden ve kendilerini bağlı hissettikleri 
algısal yaşam alanlarına sahiptir (Mitchell vd., 2001: 1104). Kişiler, bu alanlar ile iç içedir. Kişileri çevreleyen 
bu yaşam alanları, çeşitli çevresel, psikolojik ve sosyal güçlerin toplamından oluşmaktadır (Allen vd., 2016: 
1671). Bu güçler birbirine bağlı olarak kişinin davranışlarında veya karar vermesi gereken durumlarda 
belirleyici rol oynamaktadır (Lewin, 1961). İşe gömülü olma, kişinin kendini yaşam alanına bağlı hissettiğinin 
ve yaşam alanına çeken güçlerin ağına takılıp kaldığının bir göstergesidir (Mitchell vd., 2001: 1104; Yang vd., 
2011: 421; Allen vd., 2016: 1671). Buna göre, kişinin işi ile ilişkili olan her olumlu ya da yararlı şey, bu ağı 
güçlendiren ve kişinin hareketlerini kısıtlayan bir bağlantı görevi görmektedir (Zhang vd., 2012: 221). 

İşe gömülmüşlük, bağlılığın hem duygusal hem de bilişsel yönünü kapsamaktadır (Singh vd., 2018: 3). Yao ve 
arkadaşları (2004: 159) işe gömülmüşlüğü “bir kişinin işinden ayrılmasını zorlaştıran güçlerin birleşimi” 
olarak tanımlamaktadır. İşe gömülmüşlük üzerinde içinde bulunulan örgüt ve toplumla ilişkili faktörler etkili 
olmaktadır. Örgütsel faktörler; çalışanı işine bağlayan maaş, ikramiye, kariyer fırsatları, takımlar, ilgi çekici 
projeler, çalışma arkadaşları gibi faktörleri içerirken; toplumla ilişkili faktörler ise, çalışanı iş dışındaki 
çevresine bağlayan şehir olanakları, aile üyeleri, medeni durumu, hobiler, toplum üyelikleri, dini aktiviteler 
ve yakın arkadaşlıklar gibi faktörleri içermektedir (Lee vd., 2014: 203). 

Mitchell vd. (2001: 1104-1105), işe gömülmüşlüğü kavramsallaştırırken ve ölçerken bu faktörleri üç boyutta 
ele almıştır. Buna göre, işe gömülmüşlük; bağlantılar (links), uyum (fit) ve feda etme (sacrifice) boyutlarından 
oluşmaktadır. Bağlantı boyutu, çalışanın örgütüyle, iş ve iş dışındaki kişilerle veya gruplarla arasındaki resmi 
ve gayri resmi bağlarını ifade etmektedir. Uyum boyutu, çalışanın işiyle, örgütüyle ve yaşadığı çevreyle 
uyumunu ve rahatlığını ifade etmektedir (Mitchell vd., 2001: 1104; Zhang vd., 2012: 221; Kiazad vd., 2015: 642). 
Feda boyutu ise, çalışanın işinden ayrılması durumunda kaybedeceği maddi veya manevi kazançların 
maliyeti olarak tanımlanmaktadır (Mitchell vd., 2001: 1105; Zhang vd., 2012: 221). Bu nedenle, çok sayıda 
bağlantının, güçlü uyumun ve büyük fedaların çalışanın işe gömülmüşlüğünü artırdığı ve işinden ayrılmasını 
zorlaştırdığı ileri sürülmektedir (Allen vd., 2016: 1673). 

2.2. Demografik özellikler 

Ng ve Feldman (2009: 1062), yaşça daha büyük çalışanların çalışma grubundaki kişilerle güçlü ilişki kurma ve 
bu ilişkiyi sürdürme eğiliminde olduğunu ileri sürmüştür. Bu sayede, örgütteki diğer kişilerle arasında bağlar 
kurmaktadır. Her bağlantı ise çalışanın örgütüyle arasındaki bağı güçlendirmektedir. Yaşlı çalışanlar için 
örgütten ayrılmak kişisel fedakarlıkları da beraberinde getirmektedir. Örgütten ayrılmaları durumunda 
diğerleriyle geliştirdikleri bağlantıları feda etmeleri gerekebilir. Genç çalışanlar ise kariyerlerinde ilerlemeyi 
ön planda tuttukları için örgütle veya diğer kişilerle kurduğu ilişkiyi daha kolay göz ardı edebilir (Peltokorpi 
vd., 2015: 298). Bu nedenle, yaşlı çalışanların ilişkilerini feda etmeye karşı daha duyarlı oldukları ve genç 
çalışanlara göre örgütte kalmaya daha istekli oldukları söylenebilir (Abelson, 1987: 382).  

Genç çalışanlar, daha sık iş değiştirme eğilimindedir çünkü hareket etme ve yer değiştirme konusunda daha 
az kısıtları bulunmaktadır (Feldman ve Tompson, 1993: 517; Griffeth vd., 2000: 463-488). Ayrıca, genç 
çalışanların kariyerlerinin başında risk alma olasılığı daha yüksektir. Yeteneklerine ve beklentilerine uygun iş 
imkânı oluştuğunda işten ayrılma olasılıkları daha yüksektir. Yapılan çalışmalar, yaş ve işten ayrılma arasında 
negatif ilişkinin olduğunu göstermektedir (Tanova ve Holtom, 2008: 1562). Yaş ilerledikçe çalışanların mevcut 
işlerinde kalması daha olasıdır çünkü değişimlere uyum sağlamak ve değişimlerin gerektirdiklerini yerine 
getirmek yaşla beraber zorlaşmaktadır (Gürbüz ve Bayık, 2019: 6). Bu nedenle, çalışan örgütten ayrılarak yeni 
bir işin getireceği zorlukları veya riskleri üstlenme konusunda daha isteksiz olabilir. Yaşla birlikte örgütten 
elde edilen kazanımlar (kaliteli ilişkiler, maddi olanaklar, çevreyle uyum) çalışanı örgütünde kalmaya daha 
çok teşvik edebilir. Bu yüzden, yaşın, işe gömülmüşlük üzerinde pozitif yönde etkili olması, çalışanların yaşı 
arttıkça işe gömülmüşlüklerinin de artması beklenmektedir. 

Hipotez 1a: Yaş ile işe gömülmüşlük arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

Abelson (1987), bir örgütte daha uzun süre çalışan kişilerin örgüte daha fazla insan sermayesi (bilgi, beceri, 
yetenek vb.) yatırımı yaptığını ileri sürmektedir. Örgüt, çalışanına bu yatırımlar karşılığında somut faydalar 
ve kaynaklar sağlamaktadır (Kurtessis vd., 2015: 3). Örgüt ve çalışan arasında gelişen bu karşılıklı ilişki 
zamanla güven, sadakat ve bağlılığa dönüşmektedir (Cropanzano ve Mitchell, 2005: 875). Bu nedenle, 
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örgütteki tecrübenin artışına paralel olarak bir çalışanın örgütüne aidiyet duyguları da güçlenmektedir. 
Ayrıca, tecrübeyle beraber çalışanın örgütüne yerleşme derecesi de artmaktadır ve yerleşik çalışanlar iş 
değiştirmeye karşı daha dirençlidir (Peltokorpi vd., 2015: 297). Bu doğrultuda, örgütlerinde daha uzun süre 
çalışanların mevcut durumlarını korumada daha istekli ve örgütten ayrılma konusunda ise daha isteksiz 
oldukları söylenebilir (Abelson 1987: 382; Ng ve Feldman, 2009: 1062; Gürbüz ve Bayık, 2019: 6). Bu bilgiler 
ışığında örgütteki tecrübe arttıkça çalışanların işe gömülmüşlük düzeylerinin de artması beklenmektedir. 

Hipotez 1b: Örgüt tecrübesi ile işe gömülmüşlük arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

Çalışanların örgütteki pozisyonu yükseldikçe örgüt tarafından kendilerine sağlanan kaynaklar da (daha 
yüksek maaş, saygınlık, kişi-iş uyumu, ikramiyeler, kalite ilişkiler vb.) artmaktadır. Bu sayede, örgüt çalışanlar 
için daha cazip hale gelmektedir (Harris vd., 2011: 273; Kiazad vd., 2015: 648; Singh vd., 2018: 4). Bu yüzden, 
çalışanların işlerinden elde ettiği gelir ve kaynaklar arttıkça, örgütlerinden ayrılma olasılığının azaldığı 
söylenebilir. Çalışanlar örgütlerinde kalmaya devam ederek sahip oldukları değerli kaynaklarını elinde 
tutabilir ve güçlendirebilir (Hobfoll vd., 2018: 103-128). Bu doğrultuda, çalışanların iş pozisyonuna göre işe 
gömülmüşlük düzeylerinin farklılaşması, pozisyon yükseldikçe çalışanların işe gömülmüşlüklerinin de 
artması beklenmektedir. 

Hipotez 1c: İşe gömülmüşlük iş pozisyonuna göre farklılık gösterir. İş pozisyonu yükseldikçe çalışanların işe 
gömülmüşlükleri de artar. 

2.3. Psikolojik sözleşme ihlali ve algılanan örgütsel destek ilişkisi 

Psikolojik sözleşme “birey ve örgüt arasındaki ilişkide tarafların birbirlerinden ne alıp birbirlerine ne 
verecekleriyle ilgili beklentilerini ortaya koyan örtük bir sözleşme” olarak tanımlanmaktadır (Kotter, 1973: 
92). Psikolojik sözleşmeler, çalışanların, örgütlerinden almaya hak kazandığı veya alması gerektiğini 
düşündüğü şeylere dair inançlarını içermektedir. Özellikle, çalışanlar örgütlerinin bunları sağlayacağına dair 
söz verdiğine inanmaktadır (Robinson, 1996: 575). 

Örgütün, psikolojik sözleşmedeki yükümlülükleri ne ölçüde yerine getirdiği veya getirmediği, çalışanlarının 
katkılarına ve refahına değer verip vermediğinin bir yansıması olarak yorumlanmaktadır (Aselage ve 
Eisenberger, 2003: 492). Çalışanlarına verdiği sözleri yerine getiren örgütler, çalışanlarına bağlı olduklarının, 
onların katkılarına değer verdiklerinin ve onlarla ilişkiye devam etmek istediklerinin sinyalini vermektedir. 
Bu tür sinyaller, örgütün çalışanlarına olumlu muamelede bulunduğunu göstermektedir (Coyle-Shapiro ve 
Conway, 2005: 775).  

Çalışanlar, örgütleriyle olan ilişkilerine ve örgüt tarafından gördükleri olumlu muameleye değer vermektedir 
(Eisenberger vd., 2001: 42; Coyle-Shapiro ve Shore, 2007: 166-179). Örgütsel destek teorisi, örgütten görülen 
olumlu muamelenin algılanan örgütsel desteği (AÖD) geliştirdiğini savunmaktadır (Rhoades ve Eisenberger, 
2002: 698). Bu doğrultuda, çalışanların belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeleri karşılığında, örgütün 
kendilerine somut ve sosyo-duygusal kaynaklar sağlayacağına yönelik vaatlerde bulunması ve sözünü 
tutması AÖD’yi artırmaktadır (Aselage ve Eisenberger, 2003: 493; Kurtessis vd., 2015: 7). Psikolojik 
sözleşmelerin AÖD üzerindeki etkisi incelendiğinde, Coyle-Shapiro ve Kessler (2000: 909), çalışanların, 
örgütün sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair inançları ile örgütsel destek algıları arasında 
pozitif ilişki bulmuştur. 

Buna karşın, “örgütün, bireyin psikolojik sözleşmesinde bulunan bir ya da daha fazla yükümlülüğü, bireyin 
örgüte katkıları ile orantılı olarak yerine getirmemesi” şeklinde tanımlanan psikolojik sözleşme ihlali 
(Morrison ve Robinson, 1997: 230) ise, çalışanın örgütten katkılarının karşılığını alamadığının ve örgütün 
çalışanın iyiliğini düşünmediğinin bir göstergesidir. Örgütün kendilerine karşı yükümlülüklerini yerine 
getirmediğini düşünen çalışanlar, örgüt sözünü tutmadığı için ihanete uğradığını hissedebilir ve örgüte karşı 
negatif duygular besleyebilir (Robinson ve Morrison, 2000: 532). İhlale maruz kalan çalışanlar, örgüt 
tarafından değer görmediğini ve arkasında örgütün desteğinin olmadığını düşünebilir (Coyle-Shapiro ve 
Conway, 2005: 774-781). Bu durum, çalışanların örgütlerine olan bağlılıklarının ve güvenlerinin 
zedelenmesine yol açabilir (Paillé ve Raineri, 2015: 2406). Bu nedenle, çalışanların örgütsel destek algıları 
bozulabilir (Aselage ve Eisenberger, 2003: 491-509; Kiewitz vd., 2009: 806-834). 
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Farklı bir bakış açısıyla, örgüt sözleşmeyi ihlal ederek çalışanına olumsuz muamelede bulunmaktadır. 
Örgütsel destek teorisine dayanarak, örgütten görülen olumsuz muamelenin ise AÖD’yi azaltması 
beklenmektedir (Rhoades ve Eisenberger, 2002: 698-714). Ayrıca, algılanan örgütsel destek, örgütün çalışanına 
olan bağlılığının bir göstergesi olduğuna göre (Shore ve Wayne, 1993: 774), psikolojik sözleşmenin ihlal 
edilmesi, çalışanların örgütün kendilerine olan bağlılığı ile ilgili inancını zayıflatabilir (Coyle-Shapiro ve 
Conway, 2005: 774-781). Buna bağlı olarak, çalışanların örgütüyle kurduğu ilişki zarar görebilir (Purvis ve 
Cropley, 2003: 107). Tüm bunlar birlikte ele alındığında, aşağıdaki hipoteze ulaşılabilir: 

Hipotez 2: Psikolojik sözleşme ihlalinin algılanan örgütsel destek üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

2.4. Algılanan örgütsel destek ve işe gömülmüşlük ilişkisi 

Algılanan örgütsel destek (AÖD) “çalışanların, örgüt tarafından katkılarına değer verildiğine ve refahlarının 
önemsendiğine ilişkin genel inançlarını” ifade etmektedir (Eisenberger vd., 1986: 500). Örgüt tarafından 
çalışanlara yönelik gönüllü, içten ve olumlu muameleler, çalışanların örgütsel destek algısına olumlu katkı 
sağlamaktadır (Eisenberger vd., 1986: 501; Rhoades vd., 2001: 825-836). AÖD, çalışanın örgütün üyesi olarak 
kabul edildiğinin, onaylandığının, katkılarının ödüllendirildiğinin göstergesidir (Chen vd., 2009: 120; Ferris 
vd., 2009: 280). Çalışanlara saygı görme, duygusal destek, ücret, terfi gibi faydalar sunarken, çalışanların 
işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli bilgiye ve yardıma ulaşmalarını da sağlamaktadır (Rhoades ve 
Eisenberger, 2002: 699). Bu görüşler doğrultusunda, AÖD’nin çalışanlara maddi ve sosyo-duygusal kaynaklar 
sağladığı sonucuna ulaşılabilir. Kaynakların korunması kuramına dayanarak (Hobfoll vd., 2018: 103-128), 
AÖD’nin çalışanlar için değerli bir kaynak oluşturduğu ileri sürülebilir.  

Kaynakların korunması kuramına göre, bireyler kendileri için değerli olan kaynakları koruma ve güçlendirme 
çabası içindedir. Bu çabanın temel nedeni, kaynakların, bireylerin hedeflerine ulaşmasında ve gelecekteki olası 
kaynak kayıplarına karşı korunmasında bireylere yardımcı olmasıdır (Singh vd., 2018: 4). Algılanan örgütsel 
destek, eldeki kaynakların korunmasında ve gelecekte daha çok kaynak elde edilmesinde örgütün güvenilir 
bir varlık olduğunu göstermektedir. Bu yüzden AÖD’si yüksek olan çalışanlar, örgütlerinde kalmaya devam 
ederek örgüt tarafından sağlanan kaynakları ve bu kaynaklar sayesinde elde edilen olumlu kazanımları 
güvence altına alabilir (Kiazad vd., 2015: 642). Ayrıca, çalışanlar kaynaklarını geliştirme veya artırma şansını 
elinde tutarak gelecekteki olası kaynak kayıplarını dengeleyebilir (Hobfoll, 1989: 513-524).  

Bunlarla beraber, örgüt, AÖD sayesinde çalışanlarına görevlerini etkin bir şekilde yerine getirdiğinin, iyi 
muamelede bulunduğunun ve stresli durumlarda destek olacağının sinyalini vermektedir. Bu nedenle, 
AÖD’si yüksek olan çalışanların, örgütün kendilerine yönelimi, çalışma ortamları ve örgüt tarafından 
ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili pozitif duygulara sahip oldukları söylenebilir (Kurtessis vd., 2015: 15). Bu 
duygular, çalışanları örgütleriyle daha derin bağlar geliştirmeye, iş ortamına daha iyi uyum sağlamaya ve 
örgütlerine daha güçlü bağlanmaya yönlendirmektedir (Eisenberger vd., 2001: 49; Kurtessis vd., 2015: 15). Bu 
bilgiler ışığında aşağıdaki hipoteze ulaşılabilir. 

Hipotez 3: Algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlük üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

2.5. Algılanan örgütsel desteğin aracılık rolü 

Bu çalışmada, psikolojik sözleşme ihlalinin işe gömülmüşlük üzerindeki negatif etkisinin algılanan örgütsel 
destek (AÖD) aracılığıyla aktarılacağı ileri sürülmektedir. Yani, psikolojik sözleşme ihlalinin çalışanların 
AÖD’sini azaltacağı ve azalan AÖD’nin de işe gömülmüşlüğü düşüreceği ileri sürülmektedir. 

Psikolojik sözleşme ihlali yüzünden azalan AÖD, çalışan ve örgüt arasında düşük kaliteli ve dengesiz bir 
ilişkinin oluşmasına neden olabilir. Bu durum, örgütün çalışanlarına karşı yükümlülüklerini yerine 
getirmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Düşük kaliteli çalışan-örgüt ilişkisi, örgüt tarafından sağlanan 
değerli kaynakların azalmasıyla veya yetersizliğiyle sonuçlanmaktadır. Örgüt sözleşmeyi ihlal ederek 
çalışanına katkılarının karşılığı vermediği için çalışan eksik kazanç elde etmekte ve kaynakları azalmaktadır 
(Harris vd., 2011: 272). Bu nedenle, azalan AÖD ile örgütsel kaynakların da azaldığı düşünüldüğünde örgütün 
çalışanlar açısından kaynaklarını korumak ve geliştirmek için artık güvenilir bir yer olmadığı söylenebilir. 
Ayrıca, çalışanlar kaynakları tehdit edildiğinde, tükendiğinde veya çabalarının ardından yeni kaynaklar elde 
edemediklerinde stres yaşarlar (Hobfoll vd., 2018: 104). Bu nedenle AÖD’nin azalması çalışanlar üzerinde stres 
oluşturabilir. Çalışanların fiziksel ve psikolojik sıkıntılar yaşamasına neden olabilir. Bu görüşlerden yola 
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çıkarak, psikolojik sözleşme ihlali yüzünden azalan AÖD’nin çalışanları örgütte kalmaktan caydırabileceği ve 
işe gömülmüşlüklerini azaltabileceği öne sürülebilir. 

Bu çalışma, daha önce test edilmemiş aracı bir model önermektedir. Yani, algılanan örgütsel desteği, psikolojik 
sözleşme ihlalini işe gömülmüşlüğe bağlayan aracı bir mekanizma olarak modellemiştir. Sonuç olarak 
aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur. 

Hipotez 4: Psikolojik sözleşme ihlalinin işe gömülmüşlük üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel desteğin 
aracılık rolü vardır. 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Çalışmanın amacı doğrultusunda geliştirilen araştırma modeli Şekil 1'de sunulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın modeli 

Hipotez 1a: Yaş ile işe gömülmüşlük arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotez 1b: Örgüt tecrübesi ile işe gömülmüşlük arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotez 1c: İşe gömülmüşlük iş pozisyonuna göre farklılık gösterir. İş pozisyonu yükseldikçe çalışanların işe 
gömülmüşlükleri de artar. 

Hipotez 2: Psikolojik sözleşme ihlalinin algılanan örgütsel destek üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotez 3: Algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlük üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotez 4: Psikolojik sözleşme ihlalinin işe gömülmüşlük üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel desteğin 
aracılık rolü vardır. 

3.2. Veri toplama yöntemi ve örneklem  

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul, Kocaeli 
ve Tekirdağ’da çalışan tam zamanlı, beyaz yakalı özel sektör çalışanları oluşturmaktadır. Ankete katılacak 
çalışanların, çalıştıkları kurumları ve işleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları istenmiştir. Bu nedenle 
çalıştıkları kurumda en az bir yıl ve üstü tecrübeye sahip çalışanlar araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmaya 
katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır.  

Araştırmaya katılmak isteyen kurumların yetkili kişilerine anketler bırakılmıştır. Katılımcılara, anketlerin 
sadece bilimsel araştırma için kullanılacağı ve hiçbir kişi ya da kurum ile paylaşılmayacağının güvencesi 
verilmiştir. Katılımcıların anket sorularına daha güvenilir ve rahat cevap verebilmeleri için anket formlarıyla 
beraber yapışkanlı zarflar verilmiştir. Ankete katılımı sağlamak ve anketteki ifadelere cevap verme 
motivasyonunu artırmak için zarfların içine küçük hediyeler konulmuştur. Anketler doldurulduktan sonra 
katılımcılardan anketlerini zarflara koyarak zarfların ağzını yapıştırmaları istenmiştir. Doldurulan anketler 
kurumlardaki yetkili kişilerle iletişime geçilerek teslim alınmıştır. 

Psikolojik sözleşme 
ihlali 

Algılanan örgütsel 
destek 

İşe gömülmüşlük 

Demografik özellikler: 
-Yaş 
-Örgüt tecrübesi 
-İş pozisyonu 
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Araştırma kapsamında dağıtılan 1050 anketten 693 anket geri dönmüştür ve geri dönüş oranı %66 olarak 
hesaplanmıştır. Elde edilen anketler üzerinde yapılan inceleme neticesinde, 51 anket tutarsız ve eksik cevaplar 
içermesi nedeniyle elenmiştir. Sonuç olarak, 642 anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Katılımcıların 263’ü kadın (%41), 379’u erkek (%59); 291’i bekar (%45.3), 351’i evlidir (%54.7). Kurum içindeki 
pozisyonlarına bakıldığında; 28’i üst düzey yönetici (%4.4), 162’si orta düzey yönetici (%25.2), 89’u alt düzey 
yönetici (%13.9) ve 363’ü çalışan (%56.5) pozisyonunda bulunmaktadır. Çalıştıkları sektörler incelendiğinde; 
202’si imalat (%31,5), 94’ü iletişim (%14,6), 93’ü hizmet (14,5), 72’si ulaşım (11,2), 55’i tedarik (%8,6), 52’si 
bankacılık (%8,1), 39’u inşaat (%6,1) ve 35’i sağlık (%5,5) sektöründe çalışmaktadır. Katılımcıların yaş 
ortalaması 32. 18 (SS=6.90) ve kurumlarındaki çalışma sürelerinin ortalaması 5.04 (SS=4.80) yıldır. 

3.3. Veri toplama araçları 

Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcılara ilişkin bilgi edinmek amacıyla sosyo-
demografik bilgi formu kullanılmıştır. İkinci bölümde ise araştırmanın değişkenlerine yönelik ölçekler yer 
almaktadır. 

Ölçeklerdeki ifadeler profesyonel çeviri desteği alınarak İngilizce ’den Türkçe ’ye çevrilmiştir. Ölçeklerin 
görünüş geçerliliğini sağlamak için ifadelerin çevirisi ve uygunluğu örgütsel davranış alanında uzman üç 
akademisyen tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıca, özel sektörün farklı alanlarında çalışan, alanında en az 
beş yıl tecrübeye sahip 15 çalışanla ölçek soruları üzerinde çalışılmış ve çalışanların görüşleri alınmıştır. 
Yapılan incelemeler ve öneriler doğrultusunda ölçeklerin orijinaline sadık kalınarak ifadelere son şekli 
verilmiştir. Ölçeklerde yer alan ifadeler “kesinlikle katılmıyorum” dan “kesinlikle katılıyorum” a kadar 
uzanan beşli likert ölçeğine göre değerlendirilmiştir (1=” kesinlikle katılmıyorum”; 5=” kesinlikle 
katılıyorum”). 

Sosyo-demografik bilgi formu. Sosyo-demografik bilgi formu, katılımcıların cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, 
kurumdaki tecrübe süresi, kurumdaki pozisyonu ve hangi sektörde çalıştığını öğrenmeye yönelik sorulardan 
oluşmaktadır. 

Psikolojik sözleşme ihlali ölçeği. Robinson ve Morrison (2000: 539) tarafından geliştirilen ve beş ifadeden 
oluşan psikolojik sözleşme ihlali ölçeği kullanılmıştır. Ölçekten örnek ifade: “Sözleşmemde üzerime düşen 
görevleri yapmış olmama rağmen, bana verilen sözlerin çoğu tutulmadı”. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik 
değeri 0.94 bulunmuştur. 

Algılanan örgütsel destek ölçeği. Eisenberger vd. (1986: 502) tarafından 36 ifadeli olarak geliştirilen algılanan 
örgütsel destek ölçeğinin sekiz ifadeli versiyonu kullanılmıştır. Ölçekten örnek ifade: “Çalıştığım kurum 
benim iyi olmamı ve refahımı gerçekten önemser”. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik değeri 0.92 bulunmuştur. 

İşe gömülmüşlük ölçeği. Crossley vd. (2007: 1035) tarafından geliştirilen yedi ifadeli global işe gömülmüşlük 
ölçeğinin altı ifadesi kullanılmıştır. Ölçekte yer alan iki ifade anlam olarak birbirine çok yakın olduğu için, 
“Kendimi bu kuruma bağlı hissediyorum” anlamına gelen iki ifadeden biri elenmiştir. Benzer durum Ng ve 
Feldman (2012: 1239)’nin yapmış oldukları çalışmada da görülmüştür. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik 
değeri 0.92 bulunmuştur. 

İşe gömülmüşlüğün orijinal bileşik modeli, ciddi sınırlamalar gösterdiği için araştırmacılar tarafından 
eleştirilmiştir (Crossley vd., 2007: 1031; Yang vd., 2011: 418; Zhang vd., 2012: 220; Singh vd., 2018: 3). Bu 
nedenle, Crossley vd. (2007: 1035) tarafından global işe gömülmüşlük ölçeği oluşturulmuştur. Global ölçeğin 
yapısı bileşik modelin boyutlarından farklıdır, ancak yine de onlarla güçlü korelasyonlara sahiptir (Singh vd., 
2018: 2). Ayrıca, global ölçek işe gömülmüşlüğü kişinin örgüte genel bağlılığını ele alarak modellemektedir. 
Daha spesifik olarak, Crossley ve arkadaşları (2007: 1032) global yapının, çalışanların bir tür zihinsel işlemden 
sonra oluşan örgütsel bağlılıkları hakkındaki genel duygularını ve izlenimlerini değerlendirdiğini 
savunmuştur. Bu çalışma da aynı yaklaşımı benimsemiştir. Singh vd. (2018: 2) ile uyumlu olarak işe 
gömülmüşlüğü genel bir bağlanma yapısı olarak ele almıştır. 

3.4. Ortak yöntem varyansı analizi 

Araştırmanın verileri tek bir kaynaktan toplandığı ve verilerin toplanması katılımcıların kendi kendilerini 
değerlendirdikleri metoda dayandığı için ortak yöntem varyansı (OYV) olasılığı söz konusudur. OYV’yi en 
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aza indirmek için Podsakoff vd.’nin (2003: 879-903) önerileri dikkate alınmıştır. Anket formunda bağımlı 
değişkenlerle ilgili ifadelere bağımsız değişkenlerden önce yer verilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin 
güvenilir olmasının yanı sıra uzun ifadelerden oluşmamasına da dikkat edilmiştir. Bu sayede, katılımcılarda 
yorgunluk oluşturarak motivasyonunun azalmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Katılımcılardan gerçek 
düşüncelerini yansıtan cevaplar alabilmek için cevapların gizli tutulacağı ile ilgili katılımcılara güvence 
verilmiştir. 

OYV probleminin olup olmadığı ortak gizil faktör (common latent factor) yaklaşımıyla test edilmiştir. Bu 
yaklaşıma göre, doğrulayıcı faktör analizi aracılığıyla ortak gizil faktörlü model oluşturulur. Tüm göstergeler 
hem kendisini temsil eden faktörlere hem de ortak gizil faktöre bağlanır ve model analiz edilir. Bir başka 
ifadeyle, bütün gizil değişkenler ortak bir gizil faktör altında toplanır ve aralarında herhangi bir korelasyona 
izin verilmez (Öztürk vd., 2019: 6). Analiz sonucunda, bütün göstergelerin faktör yükleri anlamlı çıkmıştır ve 
göstergeler kendi faktörlerine yüklenmiştir. Modele, ortak gizil faktörün eklenmesi mevcut ilişkilerdeki 
örüntüde herhangi bir değişiklik oluşturmamıştır. Bu bulgular, OYV’nin veri için bir problem 
oluşturmadığına işaret etmektedir. 

3.5. Kullanılan istatistiksel yöntemler 

Araştırmanın verileri AMOS 24 ve SPSS 25 paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeklerin 
geçerliliklerini test etmek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenirliklerini belirlemek için ise 
Cronbach Alpha değerleri hesaplanmıştır. Araştırmanın hipotezleri korelasyon analizi, ANOVA ve yapısal 
eşitlik modellemesi (YEM) kullanılarak test edilmiştir. YEM’de en çok olabilirlik (maximum likelihood) 
hesaplama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın dördüncü hipotezi (aracılık etkisi) dolaylı etkiye dayandığı 
için bootstrap yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmacılar, bu yöntemin aracılık modellerinde 
kullanılan Baron ve Kenny (1986: 1173-1182) yönteminden daha güvenilir sonuçlar verdiğini ileri sürmüştür 
(Zhao vd., 2010: 197; Gürbüz ve Bayık, 2019: 11; Öztürk ve Karagonlar, 2019: 135). Bu yönteme göre, bağımsız 
değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi zaman içinde oluşabilir, dolaylı etki oluşsa da doğrudan etki 
görülemeyebilir (Hayes, 2013; Öztürk ve Karagonlar, 2019: 135). Bu doğrultuda, aracılık testi için bir ön koşul 
olan doğrudan etkinin sağlamasına gerek olmadığına vurgu yapılmıştır. Bu görüşlere dayanarak, bu 
çalışmada bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki doğrudan ilişki test edilmemiştir. Bağımsız değişkenin 
bağımlı değişken üzerindeki dolaylı etkisi bootstrap testi sonucunda elde edilen güven aralığı değerlerine 
göre değerlendirilmiştir. 

4. BULGULAR  

4.1. Ölçüm modeli 

Araştırmanın hipotezlerini test etmeden önce ölçüm modelinin veriye uygun olup olmadığı test edilmiştir 
(Anderson ve Gerbing, 1988: 411-423). Bunun için ölçüm modeline doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 
uygulanmıştır. Ölçüm modeli üç gizil değişkenden (psikolojik sözleşme ihlali, algılanan örgütsel destek ve işe 
gömülmüşlük) ve bu değişkenlere ait 19 göstergeden (gözlenen değişken) oluşmaktadır. 

Ölçüm modelinin eldeki veriye uygunluğu, Hu ve Bentler (1998) tarafından önerilen uyum indekslerine göre 
değerlendirilmiştir. Bunlar; χ²/sd (ki-kare/ serbestlik derecesi) karşılaştırmalı uyum indeksi (Comparative Fit 
Index, CFI), Tucker–Lewis indeksi (TLI), yaklaşık hataların ortalama karekökü (Root Mean Square Error of 
Approximation, RMSEA) ve standardize edilmiş artık ortalamaların karekökü (Standardized Root Mean 
Square Residual, SRMR). Bu indekslerden CFI ve TLI değerlerinin 0.90’nın üzerinde, RMSEA değerinin 0.06’in 
altında, SRMR değerinin 0.08 in altında ve ki-kare/serbestlik derecesinin ise 3’ün altında olması modelin 
yüksek bir uyum iyiliğine sahip olduğunun göstergesidir (Hu ve Bentler, 1998: 424-453). 
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Tablo 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

İfadeler Faktör 
yükleri 

AVE CR 

 
Faktör 1 (psikolojik sözleşme ihlali) 

 
İşe alım sürecinde bana verilen sözlerin neredeyse hepsi yerine 
getirildi. (T) 
İşe alındığımdan beri, bana verilmiş olan sözlerin yerine getirildiğini 
düşünüyorum. (T) 
Bugüne kadar bana verilmiş olan sözler mükemmel şekilde yerine 
getirildi. (T) 
Çalıştığım yere katkılarım göz önüne alındığında, bana verilen 
sözlerin hepsi yerine getirilmedi. 
Sözleşmemde üzerime düşen görevleri yapmış olmama rağmen, bana 
verilen sözlerin çoğu tutulmadı. 
 

 
 
 

.93 
 

.96 
 

.85 
 

.80 
 

.78 

 
.76 

 
.94 

 
Faktör 2 (algılanan örgütsel destek) 

 
Çalıştığım kurum, yaptığım katkılarımı görür ve değer verir. 
Çalıştığım kurum, onun için gösterdiğim ekstra çabayı göremiyor. (T) 
Çalıştığım kurum, benden gelen şikâyetleri göz ardı ediyor. (T) 
Çalıştığım kurum, benim iyi olmamı ve refahımı gerçekten 
önemsiyor. 
Çalıştığım kurum, işimi en iyi şekilde yapsam bile bunu fark 
edemiyor. (T) 
Çalıştığım kurum, işteki genel memnuniyetimi önemsemiyor. 
Çalıştığım kurum, beni neredeyse hiç umursamıyor. (T) 
Çalıştığım kurum, işteki başarılarımla gurur duyuyor. 
 

 
 
 

.83 

.79 
      .68 

.79 
 

.83 
   
     .73 
     .76 
     .73 

 
.59 

 
.92 

 
Faktör 3 (işe gömülmüşlük) 

 
Kendimi bu kuruma bağlı hissediyorum. 
Benim için bu kurumdan ayrılmak zordur. 
Kendimi ayrılamayacak kadar bu kuruma kaptırmış durumdayım. 
Çalıştığım kurumun bana sağladıklarını düşündüğümde bu 
kurumdan kolayca ayrılamam. 
Bu kurumdan ayrılmak benim için kolaydır. (T) 
Bu kuruma sıkı bir şekilde bağlıyım. 
 
Not. AVE=variance-extracted estimate; CR=composite reliability 
(birleşik güvenilirlik). T harfi ile belirtilen maddeler ters 
kodlanmıştır. 
 

 
 
 

.78 

.87 

.80 
     .73 

 
.83 
.82 

 
.65 

 
.91 

Yapılan DFA sonucunda, ölçüm modelinin uyum indeks değerlerinin yüksek düzeyde olduğu ve indekslerle 
ilgili belirtilen kriterleri karşıladığı görülmektedir (χ2(147, N=642) =581.79, p<.01 (χ2/df=3.95; CFI=.95; TLI=.95; 
RMSEA=.06, SRMR=.05). Tablo 1’de görüldüğü gibi, her bir gösterge istatistiki olarak anlamlı (p<.01) bir 
şekilde kendisini temsil eden faktöre yüklenmiştir. Göstergelerin standartlaştırılmış faktör yükleri 0.68-0.96 
arasında değişmektedir. 
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Ölçüm modelini oluşturan üç faktörün (psikolojik sözleşme ihlali, algılanan örgütsel destek ve işe 
gömülmüşlük), birbirinden farklı ayırt edici yapılara sahip olup olmadığını belirlemek için bir dizi DFA 
yapılmıştır. Üç-faktörlü ölçüm modeli, iç içe geçmiş (nested) alternatif modeller ile karşılaştırılmıştır. İç içe 
geçmiş alternatif modeller, aralarında yüksek korelasyona sahip faktörlerin birleştirilip, tek faktör altına 
toplanmasıyla oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, iki-faktörlü model 1 (psikolojik sözleşme ihlali ve algılanan 
örgütsel desteğin birleşimi), iki-faktörlü model 2 (algılanan örgütsel destek ve işe gömülmüşlüğün birleşimi) 
ve tek-faktörlü model 3 (bütün faktörlerin birleşimi) oluşturularak, her biri üç-faktörlü ölçüm modeli ile 
karşılaştırılmıştır. Modeller arasındaki karşılaştırma, ki kare ve serbestlik dereceleri arasındaki farklılıklara 
göre yapılmıştır. 

Tablo 2’de gösterildiği gibi, üç-faktörlü ölçüm modeli, iç-içe geçmiş alternatif modellere kıyasla daha iyi uyum 
değerlerine sahiptir. Ayrıca, ki-kare fark testleri de üç-faktörlü ölçüm modelinin eldeki veriye diğer alternatif 
modellerden daha iyi uyum sağladığını göstermektedir. Bu sonuçlar birlikte ele alındığında, psikolojik 
sözleşme ihlali, algılanan örgütsel destek ve işe gömülmüşlüğün ayırt edici özelliklere sahip birbirinden farklı 
yapılar olduğu sonucuna varılabilir. 

4.2. Yakınsama ve ayrışma geçerliliği 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin yakınsama geçerliliği, Fornell ve Larcker’ın (1981: 39-51) önerdiği ortalama 
açıklanan varyans (average variance extracted; AVE) ve birleşik güvenilirlik (composite reliability;CR) 
değerleri üzerinden incelenmiştir. Yakınsama geçerliliği, AVE değeri 0.50’den yüksek (Fornell ve Larcker, 
1981: 39-51) ve CR değeri 0.70’in üzerinde olduğunda sağlanmaktadır (Bagozzi ve Yi, 1988: 74-94). Ayrıca, 
ölçeklere ait maddelerin kendi yapılarına anlamlı olarak yüklenmesi ve faktör yüklerinin 0.50’in üzerinde 
olması da yakınsama geçerliliğinin sağlandığının bir diğer göstergesidir. Tablo 1’de görüldüğü gibi, ölçeklerin 
AVE değerleri 0.59 ve 0.76 arasında, CR değerleri ise 0.91 ve 0.94 arasında değişmektedir ve tüm değerler 
belirtilen kritik eşik değerlerin üzerindedir. Bununla beraber, bütün maddelerin faktör yükleri anlamlı olarak 
0.50’nin üzerindedir. Bu sonuçlar, ölçeklerin iyi bir yakınsama geçerliliğine sahip olduğunu göstermektedir. 

Tablo 2. Ölçüm Modellerinin Karşılaştırılması 

Model x² df CFI TLI RMSEA SRMR ∆ x²(∆df) 

Üç faktörlü hipotez modeli 581.79 147 .95 .95 .06 .05 - 

İki faktörlü Model 1 1239.34 149 .89 .87 .10 .07 657.55** (2) 

İki faktörlü Model 2 1501.27 149 .86 .84 .11 .07 919.48** (2) 

Tek faktörlü model 1927.01 148 .82 .79 .13 .09 1345.22** (1) 

Notlar. CFI = comparative fit index; TLI = Tucker–Lewis index; RMSEA = root mean square error of 
approximation; SRMR= standardized root mean square residual.  
**p <.01 

Ayrışma geçerliliğini test etmek için, her bir yapının AVE değerinin karekökü ile yapılar arasındaki 
korelasyonlar karşılaştırılmıştır. Tablo 3 incelendiğinde, bütün yapılar için AVE değerinin karekökünün, 
korelasyon değerlerinden daha yüksek bir değere sahip olduğu görülmüştür. Bu sonuç, ölçeklerin ayrışma 
geçerliliğini sağladığının göstergesidir (Fornell ve Larcker, 1981: 39-51). 

4.3. Hipotezlerin test edilmesi 

Araştırmanın değişkenlerine ait ortalama değerler, standart sapma değerleri ve Pearson korelasyon katsayıları 
Tablo 3’te gösterilmektedir. Korelasyon analiz sonuçlarına göre, çalışanların yaşı ve örgüt tecrübeleri ile işe 
gömülmüşlükleri arasında (sırasıyla, r = .15, p <.01; r = .23, p <.01) anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu 
görülmüştür. Çalışanların yaşı ve örgütteki tecrübeleri arttıkça işe gömülmüşlüklerinin de arttığı sonucu 
ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, H1a ve H1b hipotezleri desteklenmiştir. 
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Tablo 3. Araştırmanın Değişkenlerine Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri 

 Ort. SS 1 2 3 4 5 6 
1. Yaş 
2. Örgüt tecrübesi 
3. İş pozisyonu  
4. Psikolojik sözleşme ihlali 
5. Algılanan örgütsel destek 
6. İşe gömülmüşlük 

32.18 
 5.04 
 1.77 
 2.84 
 3.28 
 3.16 

6.90 
4.80 
0.97 
0.97 
0.83 
0.93 

- 
 .59** 
 .38** 
-.01 
 .03 
 .15** 

 
- 

 .28** 
-.02 
 .00  
 .23** 
 

 
 
- 

-.07 
-.05 
 .18** 
 

 
 
 

(.87) 
-.68** 
-.51** 

 
 
 
 

(.77) 
 .63** 

 
 
 
 
 
(.80) 

Not. N=642. **p <.01. Parantez içindeki değerler değişkenlere ait AVE değerlerinin kareköküdür. İş pozisyonu: 
1 = çalışan, 2 = alt düzey yönetici, 3 = orta düzey yönetici, 4=üst düzey yönetici olarak kodlanmıştır. 

Çalışanların iş pozisyonlarına göre işe gömülmüşlük düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını 
test etmek için tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. ANOVA testine geçmeden önce gruplar 
arasındaki varyansın homojenlik durumu incelenmiştir. Katılımcı sayısının dört bağımsız değişken grubu 
(çalışan, alt düzey yönetici, orta düzey yönetici ve üst düzey yönetici) arasında eşit olmamasından dolayı 
varyansın homojen olup olmadığını belirlemek için Levene testi yapılmıştır. Levene testi sonucu istatistiksel 
olarak anlamlı olmadığı için (F (3, 638) =1.995, p=.113) varyansın dört bağımsız değişken grubu arasında 
homojen olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

ANOVA sonuçlarına göre (bkz. Tablo 4) katılımcıların işe gömülmüşlük düzeyleri iş pozisyonlarına göre 
anlamlı farklılıklar göstermektedir (F (3, 638) = 8.506, p <.01). Tukey testi sonuçlarına göre, çalışan 
pozisyonundaki kişilerin işe gömülmüşlük düzeyleri (Ort. = 3.03, S = .91) orta düzey (Ort. = 3.30, S = .90) ve üst 
düzey yöneticilere göre (Ort. = 3.82, S = 1.16) anlamlı olarak daha düşük çıkmıştır. Ayrıca, üst düzey 
yöneticilerin işe gömülmüşlük düzeyleri diğer üç gruba göre anlamlı olarak daha yüksek çıkmıştır. Bu 
bulgular, kişilerin işteki pozisyonu yükseldikçe işe gömülmüşlük düzeylerinin de arttığına işaret etmektedir. 
Dolayısıyla, H1c hipotezi desteklenmiştir.  

Tablo 4. İş Pozisyonuna Göre Çalışanların İşe Gömülmüşlüklerine Yönelik İstatistikler ve Tek Faktörlü 
ANOVA Sonuçları 

 N Ort. SS F p 

Çalışan 
Alt düzey yönetici 
Orta düzey yönetici 
Üst düzey yönetici  
Toplam 

363 
89 
162 
28 
642 

3.03 
3.21 
3.30 
3.82 
3.16 

  .91 
  .88 
  .90 
1.16 
  .93 

8.506 .000 

Araştırmanın diğer değişkenleri arasındaki ilişkiler YEM ile analiz edilmiştir. YEM modelini basit tutmak ve 
değişkenler arasındaki etkileşimsel etkilerden dolayı hipotez testlerinde kararsızlık ikilemine düşmemek için 
demografik değişkenler YEM analizine dahil edilmemiştir (Gürbüz ve Bayık, 2019: 12). YEM analizine 
geçmeden önce değişkenler arasındaki ilişki örüntüsüyle ilgili ön fikir edinmek amacıyla korelasyonel ilişkiler 
incelenmiştir. Tablo 3 incelendiğinde; psikolojik sözleşme ihlali ile algılanan örgütsel destek (r =-.68 p <.01) 
arasında orta düzeyde, anlamlı ve negatif bir ilişkinin olduğu; algılanan örgütsel destek ile işe gömülmüşlük 
arasında (r = .63, p <.01) orta düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişkinin olduğu; psikolojik sözleşme ihlali ile işe 
gömülmüşlük (r =-.51 p <.01) arasında ise orta düzeyde, anlamlı ve negatif bir ilişkinin olduğu görülmüştür. 

YEM analizi kapsamında öncelikle önerilen tam aracılı model test edilmiştir. Analiz sonucunda, tam aracılı 
yapısal modelin uyum indeks değerlerinin yüksek düzeyde olduğu ve indekslerle ilgili belirtilen kriterleri 
(Hu ve Bentler, 1998: 424-453) karşıladığı tespit edilmiştir (χ2(148) = 584.59, χ2/df = 3.95, CFI = .95, TLI = .95, 
RMSEA = .06, SRMR=.05). Bu nedenle, araştırmanın hipotezleri tam aracılı yapısal model üzerinden 
değerlendirilmiştir. 
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Modele ait standartlaştırılmış yol katsayıları, katsayıların anlamlılık düzeyleri ve açıkladıkları varyans (R²) 
değerleri Şekil 2’de gösterilmiştir. Şekil 2 incelendiğinde, psikolojik sözleşme ihlalinin algılanan örgütsel 
destek üzerinde negatif yönlü anlamlı bir etkisi vardır (β=-.69, p<.01). Dolayısıyla, bu bulgu Hipotez 2’yi 
desteklemektedir. Algılanan örgütsel desteğin, işe gömülmüşlük üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisinin 
olduğu tespit edilmiştir (β= .67, p<.01). Böylece, Hipotez 3 desteklenmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 2. Tam Aracılı Yapısal Model, Standart Yol Katsayıları ve Açıklanan Varyanslar 

Not. N=642. **p <.01 

Bu hipotezlerin desteklenmesi, dördüncü hipotez olan algılanan örgütsel desteğin aracılık etkisini test etmek 
için ön koşulları sağlamaktadır. Bu analiz için bootstrap yönteminden faydalanılmıştır (Preacher ve Hayes, 
2008: 879-891). Dolaylı etki yaklaşımına dayanan bu yöntemle aracı etki, 5000 örneklem büyüklüğünde, %95 
güven aralığında test edilmiştir. Dolaylı etkinin anlamlı olması için, hesaplanan güven aralığı değerlerinin 0 
(sıfır) değerini kapsamaması gerekir (Gürbüz, 2019). Analiz sonuçlarına göre, psikolojik sözleşme ihlalinin işe 
gömülmüşlük üzerindeki dolaylı etkisinin anlamlı olduğu dolayısıyla psikolojik sözleşme ihlalinin algılanan 
örgütsel destek aracılığıyla işe gömülmüşlük değişkenini yordadığı tespit edilmiştir (dolaylı etki=-0.34; 95% 
CI: alt limit CI −0.40; üst limit CI −0.29). Bu sonuçlar ışığında, Hipotez 4 desteklenmiştir. 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu çalışmada, psikolojik sözleşme ihlali ve işe gömülmüşlük arasındaki ilişkiyi ele alan bir araştırma modeli 
geliştirilmiş ve test edilmiştir. Özellikle, bu ilişkide algılanan örgütsel desteğin (AÖD) aracı rolü incelenmiştir. 
Ayrıca, çalışanların demografik özelliklerinin işe gömülmüşlük ile ilişkisi de araştırılmıştır. İşe gömülmüşlük 
ölçeği özellikle ABD ve Batılı ülkelerdeki araştırmalarda kullanılmasına rağmen, bu ülkelerin dışındaki 
ülkelerde çok fazla kullanılmamıştır. Bu nedenle, bu ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği Türkiye bağlamında 
test edilmiş ve genellenebilirliğinin genişletilmesi amaçlanmıştır. 

5.1. Teorik çıkarımlar ve ilgili yazına katkısı 

Bu çalışma, algılanan örgütsel desteği aracı bir mekanizma olarak modelleyerek, psikolojik sözleşme ihlalini 
iş gömülmüşlüğe bağlamıştır. Araştırmanın bulguları, psikolojik sözleşme ihlalinin çalışan ve örgüt 
üzerindeki zararlı sonuçlarını genişletmiştir. Psikolojik sözleşme ihlalinin işe gömülmüşlük üzerindeki negatif 
ve dolaylı etkisi AÖD üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, bu çalışma diğer araştırmacılar tarafından 
çok az çalışılan; psikolojik sözleşme ihlali-AÖD ve AÖD-işe gömülmüşlük ilişkilerini inceleyerek bu ilişkilere 
ışık tutmuştur. Araştırmanın temel bulgularına ve ilgili teorik çıkarımlarına aşağıda yer verilmiştir. 

Elde edilen bulgular, çalışanların yaşının işe gömülmüşlük ile pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu 
doğrultuda, çalışanların yaşı arttıkça işe gömülmüşlük düzeylerinin de artacağı sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca, 
çalışanların örgütlerindeki tecrübe sürelerinin işe gömülmüşlükleri ile pozitif yönde ilişkili olduğu tespit 
edilmiştir. Yani, örgüt tecrübesi uzun olan çalışanların, örgüt tecrübesi kısa olan çalışanlara göre daha çok işe 
gömülmüşlük sergiledikleri söylenebilir. Bunlarla beraber, iş pozisyonuna göre çalışanların işe gömülmüşlük 
düzeylerinin farklılaştığı görülmüştür. Bu bulguya dayanarak, çalışanların iş pozisyonu yükseldikçe işe 
gömülmüşlüklerinin de arttığı sonucuna ulaşılabilir. 

Yapılan YEM analizi sonucunda, psikolojik sözleşme ihlalinin AÖD üzerinde negatif etkisinin olduğu 
bulunmuştur. Bu sonuç, Kiewitz ve arkadaşlarının (2009: 806) bulgusu ile örtüşmektedir. Psikolojik sözleşme 
ihlali ve AÖD arasında güçlü ve negatif bir ilişkinin çıkması, çalışanların ihlalin nedenini örgüte atfettiğine ve 
bu durumdan örgütü sorumlu tuttuğuna işaret etmektedir. Elde edilen bulgu, psikolojik sözleşme ihlaline 
maruz kalan çalışanın, örgütten katkılarının karşılığını alamadığı, örgüt tarafından iyiliğinin düşünülmediği 
ve kendisine değer verilmediği görüşünü desteklemektedir. Bu yüzden, örgütün, psikolojik sözleşmeyi ihlal 
ederek çalışanına olumsuz muamelede bulunduğu söylenebilir. AÖD’nin, örgütten görülen olumlu muamele 

Algılanan örgütsel 
destek 

İşe gömülmüşlük Psikolojik 
sözleşme ihlali  

-.69** .67*** 
R²=.45 R²=.48 
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ile geliştiği görüşüne dayanarak (Rhoades ve Eisenberger, 2002: 698), psikolojik sözleşme ihlaliyle örgüt 
tarafından çalışana gösterilen olumsuz muamelenin ise AÖD’yi azaltabileceği sonucuna varılmaktadır. 

Algılanan örgütsel desteğin, işe gömülmüşlük üzerinde pozitif etkisinin olduğu bulunmuştur. Bu bulgu, ilgili 
çalışmaların sonuçlarıyla paralellik göstermektedir (Akgunduz ve Sanli, 2017: 118; Nguyen vd., 2017: 1216). 
Buradan hareketle, bir çalışanın örgütsel destekle ilgili olumlu düşüncelere sahip olmasının onu örgütte 
kalmaya teşvik eden bir güç olacağı iddia edilebilir. Bu sonuca kaynakların korunması kuramı perspektifinden 
bakıldığında ise, örgütsel destek algısı yüksek olan çalışanların, örgüt tarafından sağlanan kaynak bolluğu ve 
bunun sonucunda elde edilen olumlu çıktıların keyfini sürdürmek için örgütte kalmayı seçtikleri söylenebilir 
(Hobfoll, 1989: 513-524). Ayrıca, yapılan araştırmalar, yüksek AÖD’li çalışanların örgüte olumlu şekilde 
karşılık verme eğiliminde olduğuna ve başka bir iş arama olasılıklarının düşük olduğuna işaret etmektedir 
(Eisenberger vd., 2001: 42). Bu çalışmanın bulguları, işe gömülmüşlüğün artmasında örgütsel destek 
tarafından sağlanan kaynakların oldukça önemli olduğunu göstermiştir. 

Bu çalışmanın bir diğer önemli katkısı, AÖD’nin, psikolojik sözleşme ihlali ve işe gömülmüşlük arasındaki 
ilişkiye aracılık etmesidir. Bu bulgu, psikolojik sözleşme ihlali yüzünden azalan AÖD’nin işe gömülmüşlüğü 
düşürebileceğine işaret etmektedir. Bir başka ifadeyle, psikolojik sözleşme ihlalinin işe gömülmüşlük 
üzerindeki negatif etkisi AÖD aracılığıyla aktarılmaktadır. Azalan AÖD, örgütün sorumluluklarını yerine 
getirmediğinin göstergesidir ve çalışanlar için bir kaynak kaybıdır (Shoss vd., 2013: 165). Psikolojik sözleşme 
ihlali gibi olumsuz örgütsel tecrübeler potansiyel olarak kaynakları tüketmektedir (Coyle-Shapiro vd., 2019: 
158). Böyle bir durumda, çalışan daha fazla kaynak kaybından kaçınmak için geri çekilebilir (Hobfoll, 2001: 
338). Kaynak tükenmesi ve sonucunda ortaya çıkan stres, çalışan açısından örgütle bağın zayıflamasına, feda 
edilecek değerli şeylerin azalmasına, örgütle uyumun zorlaşmasına dolayısıyla çalışanların işe 
gömülmüşlüklerinin zayıflatmasına neden olabilir. Elde edilen bulgu, psikolojik sözleşme ihlalinin AÖD’yi 
azaltarak düşük işe gömülmüşlüğün ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. 

Özetle, bu çalışmanın bütün hipotezleri desteklenmiştir. Elde edilen bulgular, çalışan-örgüt ilişkisinin 
kalitesini yansıtan AÖD’nin, işe gömülmüşlük ile pozitif ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca, AÖD, 
psikolojik sözleşme ihlalinin işe gömülmüşlük ile arasındaki ilişkiye aracılık etmektedir. Yani, psikolojik 
sözleşme ihlalinden (Kiewitz vd., 2009: 816) kaynaklanan düşük kaliteli çalışan-örgüt ilişkisi düşük işe 
gömülmüşlük ile ilişkilidir. Çalışan-örgüt arasındaki düşük kaliteli ilişkilerin örgüt tarafından sağlanan 
kaynaklarla ilgili yetersizlik veya eksiklik oluşturma potansiyeli vardır. Bu nedenle, bu tür örgütsel 
kaynakların tükenmesi, psikolojik sözleşme ihlalinin işe gömülmüşlük ile ilişkisinin açıklanmasına yardımcı 
olmaktadır. Psikolojik sözleşme ihlali için benzer çıkarımlar önceki çalışmalarda da rapor edilmiştir (Kiewitz 
vd., 2009; Coyle-Shapiro vd., 2019: 158). 

Son olarak, bugüne kadar işe gömülmüşlük ile ilgili yapılan çalışmaların büyük kısmı daha çok ABD'de 
gerçekleştirilmiştir. Batılı olmayan ülkelerin örneklemlerinde sınırlı sayıda araştırma yapılmıştır (Peltokorpi 
vd., 2015: 293). Bu çalışma sayesinde, işe gömülmüşlüğün Türkiye örneklemindeki geçerliliği ve 
uygulanabilirliği araştırılmıştır. Araştırmanın bulguları, global işe gömülmüşlük ölçeğinin (Crossley vd., 2007: 
1035) Türkiye’de geçerli bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. 

5.2. Pratik çıkarımlar ve uygulamaya katkısı 

İşe gömülmüşlük, çalışanların elde tutulmasını sağlamada uygulamaya yeni bir bakış açısı kazandırdığı için 
popüler bir araştırma alanı olmuştur (Kiazad vd., 2015: 641). Bu çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular, 
psikolojik sözleşme ihlalinin çalışan-örgüt ilişkisini bozduğunu ve çalışanların işe gömülmüşlüklerini 
olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Bu nedenle, psikolojik sözleşme ihlalinin çalışanların elde 
tutulması ile ilgili tehdit oluşturduğu söylenebilir. Bu nedenle, çalışan ve örgüt arasındaki ilişkinin psikolojik 
sözleşme ihlali nedeniyle zarar görmemesi ve değerli çalışanların kaybedilmemesi için birtakım tedbirler 
alınabilir (Coyle-Shapiro vd., 2019: 160). Örneğin; örgüt işe alım ve sosyalleşme sürecinde çalışanlara gerçekçi 
vaatlerde bulunabilir. Performans değerlendirme veya rutin toplantılarda çalışanların beklentilerini yeniden 
değerlendirilebilir. İş ilişkisinin başlangıcından itibaren çalışanlara destek sağlanabilir. Çalışan ve örgüt 
arasında güvene dayalı bir ilişki kurulabilir. Örgüt, çalışanlarına endişelerini ve ihtiyaçlarını dile getirmeleri 
için bir alan oluşturabilir. 
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Bulgular aynı zamanda, AÖD’nin çalışanların elde tutulmasını artırmak için bir araç olduğunu ileri 
sürmektedir. Çalışanlar örgütten görülen olumlu muameleye değer vermektedir. Katkılarının karşılığında 
özen, övgü, onay ve ödül beklemektedir. Bu yüzden, örgütler üyelerini elde tutmak için onların örgütün üyesi 
olarak kabul edildiğini ve örgüt adına gösterdikleri çabalarına değer verdiğini hissettirmelidir. Bu doğrultuda, 
onların örgütsel destek algılarını artırmalıdır. AÖD’nin geliştirilmesi için örgüt çalışanlarına bir takım örgütsel 
destek sunabilir. Örneğin; ödüller ve büyüme fırsatları, finansal teşvikler, çalışanları örgütsel karar alma 
süreçlerine dahil etme, stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamaları, yeni gelenler için sosyalleşme 
taktikleri, yönetici desteği ve çalışma programı esnekliği (Kiazad vd., 2015: 654). Bu tür desteklerin, 
çalışanların işe gömülmüşlüğünün artırılmasına olumlu katkı yapması beklenmektedir. 

5.3. Araştırmanın kısıtları ve gelecek çalışmalar için öneriler 

Bu çalışma birtakım kısıtları içermektedir. Birinci kısıt olarak, araştırmanın verileri tek bir kaynaktan 
toplanmıştır ve katılımcıların kendi kendilerini değerlendirdikleri metoda dayanmaktadır. Bu durum, ortak 
yöntem varyansı (OYV) olasılığını artırmaktadır (Podsakoff vd., 2003: 879). OYV probleminin olup olmadığını 
saptamak için yapılan analizlerin sonuçları OYV’nin bu çalışma için tehdit oluşturmadığına işaret etmektedir. 
Ayrıca, doğrulayıcı faktör analizi yapıların ampirik olarak ayrışma geçerliliğini sağladığını gösterdiği için 
sonuçlara olan güven artmıştır. 

İkinci kısıt olarak, örneklem farklı örgütlerde çalışan katılımcılar tarafından oluşturulmuştur. Bu nedenle, 
örgütsel bağlam etkilerinin bulguları etkileyebilmesi mümkündür (Ferris vd., 2009: 285). Bununla birlikte, 
örneklemin farklı örgütlerden oluşması araştırmanın sonuçlarının genellenebilirliğini artırmaktadır. Üçüncü 
kısıt olarak, araştırmanın tasarımı kesitsel çalışmaya dayanmaktadır. Bu durum, değişkenler arası nedensel 
çıkarımlar yapmayı sınırlandırmaktadır. Bu nedenle gelecek çalışmalar boylamsal çalışmalar yaparak elde 
edilen bulguları genişletebilir. 

Bu çalışmada, algılanan örgütsel destek aracı değişken olarak çalışılmıştır. Gelecek çalışmalarda, psikolojik 
sözleşme ihlalinin işe gömülmüşlük ile ilişkisine aracılık edecek diğer potansiyel mekanizmalar ele alınabilir. 
Örgütsel güven (Robinson ve Morrison, 2000: 525), örgütsel sinizm (Johnson ve O’Leary-Kelly, 2003: 627), işten 
ayrılma niyeti (Zhao vd., 2007: 647), örgütsel özdeşleşme (Zagenczyk vd., 2013: 287) ve psikolojik sıkıntının 
(Rosen ve Levy, 2013: 44) bu ilişkideki aracı rolü incelenebilir.  

Bu çalışmanın modelinde keşfedilen ilişkiler, kültürel farklılıklara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu 
nedenle, araştırma modelindeki ilişkilere düzenleyici (moderator) değişkenler dahil edilip model test 
edilebilir. Böyle bir değişken güç mesafesi yönelimi ve bireyselcilik olabilir. Örneğin; Zagenczyk ve 
arkadaşları (2013: 290), düşük güç mesafesi algısına sahip çalışanların psikolojik sözleşme ihlaline karşı daha 
güçlü tepki verdiklerini bulmuştur. Ayrıca, bireyselciliğin hâkim olduğu kültürün üyeleri kişilerarası 
muamelede eşitlik beklediklerinden, otoriteyi sorguladıklarından ve aldıkları muameleye göre karşılık 
verdiklerinden (Coyle-Shapiro vd., 2019: 157) psikolojik sözleşme ihlaline karşı daha sert tepki verebilir. Son 
olarak, yeni yapılacak çalışmalar, işe gömülmüşlüğün öncüllerini veya ardıllarını belirlemeye yönelik olabilir. 
Özellikle, mevcut literatürde sınırlı sayıda çalışılmış olan olumsuz örgütsel faktörlerin işe gömülmüşlük ile 
ilişkisi çalışılabilir. 

Sonuç olarak, bu çalışma psikolojik sözleşme ihlalinin çalışanların işe gömülmüşlüklerini nasıl etkilediğini 
açıklayan yeni bir mekanizmayı ele almıştır. Bu mekanizmada, algılanan örgütsel destek (AÖD), psikolojik 
sözleşme ihlalinin olumsuz etkilerini işe gömülmüşlüğe taşıyan aracı bir değişken olarak önerilmiştir. 
Bulgular, psikolojik sözleşme ihlalinin AÖD üzerinden işe gömülmüşlük ile dolaylı ilişkili olduğunu 
göstermektedir. Bu sonuç, kaynakların korunması kuramı ile uyumlu olarak, psikolojik sözleşme ihlali 
yaşayan çalışanların örgütsel destek algılarının zayıflayabileceğini ve bunun sonucunda işe 
gömülmüşlüklerinin azalabileceğini göstermektedir. Ayrıca, bu çalışma olumsuz bir örgütsel faktör olan 
psikolojik sözleşme ihlalini işe gömülmüşlüğe bağlayarak bu faktörün zararlı etkilerini genişletmiştir.  
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Amaç - Bu çalışmada, 2009-2017 döneminde Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı 
mevduat bankalarının kârlılığını etkileyen banka düzeyindeki içsel faktörlerin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. 

Yöntem - Bankacılık sektörüne ait finansal veriler dengeli panel özelliği taşımaktadır. Çalışmada kullanılan 
veriler Türkiye Bankalar Birliği sitesinde belirli dönemlerde yayınlanan verilerden derlenmiştir. Çalışmaya 
konu olan 23 mevduat bankasının 11 tanesi yerli banka 12 tanesi ise yabancı mevduat bankasıdır.  Bu 
bankaların 2009-2017 yılları arasında, yıllık frekansta verileri kullanılarak Panel veri analizi yöntemi ile 
gerçekleştirilen uygulamada, mevduat bankalarının kârlılık ölçüsü olarak varlık karlılığı değişkeni 
kullanılmıştır. 

Bulgular - Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, yerli mevduat bankalarının varlık karlılığı; banka yaşı, 
kredi-mevduat oranı, finansal varlık oranı gibi değişkenlerden anlamlı bir şekilde etkilenmektedir. Panel 
veri analizinden elde edilen bulgular yabancı bankalar açısından ele alındığında, bankaların varlık 
karlılığının ana belirleyicilerinin sırasıyla mevduatlardaki büyüme, mevduat-kredi oranı, sermaye yeterlilik 
oranı, personel giderleri, net ücret ve komisyon gelirleri gibi içsel değişkenler olduğu gözlemlenmiştir. Buna 
ilaveten, kredi-mevduat oranı ile mevduat bankalarının karlılık ölçüleri arasında ters-U şeklinde, doğrusal 
olmayan bir ilişki olduğu belirlenmiştir 

Tartışma - Bankaların karlılığı içsel ve dışsal birçok faktör tarafından etkilenmektedir. Kontrol edilemeyen 
dışsal faktörlerin yanında, kontrol edilebilir nitelikteki bankaya özgü faktörlerin karlılık üzerinde önemli 
etkisi vardır. 
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Purpose - In this study, it is aimed to determine the internal factors at the bank level that affect the 
profitability of domestic and foreign deposit banks operating in the Turkish banking sector in the period of 
2009-2017. 

Design/methodology/approach – Financial data of the banking sector has the feature of a balanced panel. 
The data used in this study, the Banks Association of Turkey has been compiled from data published on the 
site during certain periods. Subject of the study is 23 deposit banks which are 11 of them domestic and 12 
of them foreign banks. In the application, which was carried out with Panel data analysis method using 
annual frequency data of these banks between 2009 and 2017, the asset profitability variable was used as a 
measure of profitability of deposit banks.  

Findings - According to the results of the study, the asset profitability of domestic deposit banks; it is 
significantly affected by variables such as bank age, loan-to-deposit ratio and financial asset ratio. When the 
findings obtained from the panel data analysis are considered in terms of foreign banks, it is observed that 
the main determinants of the asset profitability of banks are respectively internal variables such as growth 
in deposits, deposit-loan ratio, capital adequacy ratio, personnel expenses, net fee and commission income. 
In addition, it has been determined that there is an inverse-U shaped non-linear relationship between the 
loan-to-deposit ratio and the profitability measures of deposit banks. 

Discussion - The profitability of banks is affected by many internal and external factors. Besides 
uncontrollable external factors, controllable bank-specific factors have a significant impact on profitability. 
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1. GİRİŞ 

1980 yılından itibaren hızlanan küreselleşmenin de etkisi ile bankacılık faaliyetlerinde müşterilere sunulan 
hizmetlerin ve finansal ürün çeşitliliğinin arttığı görülmektedir. Finansal ürün ve hizmetlerin sayısındaki bu 
artış beraberinde bankacılık açısından risklerin de artması sonucunu getirmiştir. Prensip olarak müşterilerin 
üstlenmeyi göze alamadığı riskleri satın alıp yönetmek sureti ile kar elde etmek prensibi ile çalışan bankaların, 
özellikle getirisi ile paralel riski de aynı oranda yüksek olan finansal varlıkları doğru yönetebilmeleri 
durumunda karlılıklarının da yükselmesi mümkün olacaktır. 

Tüm ticari işletmeler gibi bankaların da kâr amacı gütmeleri ve yüksek karlılık hedeflerinin olması işin doğası 
gereğidir. Karlılık yalnızca bankanın kendisi açısından değil, hissedarlar, yatırımcılar, banka personeli ve 
piyasa açısından da önemli bir olgudur. Yüksek karlılık banka ve dolayısıyla ortaklar için daha fazla gelir, 
yatırımcılar için ilgi odağı olma, banka personeli ve piyasa için istihdam anlamına gelmektedir. Bankacılık 
sektöründe yüksek karlılıkla çalışılması sektörün sağlıklı işleyişini sürdürmesi yanında işletmelerin fon 
ihtiyaçlarının sağlanmasının devamı anlamına da gelmektedir.  

Son zamanlarda hem uluslararası düzeyde hem de ulusal düzeyde yaşanan krizler ve özellikle dış kaynaklı 
ekonomik saldırılar; bankaların ve bankaların yapmış oldukları faaliyetlerin bir ülke ekonomisi için ne denli 
önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla, finansal aracılık sürecinde kredi ve likidite riski başta olmak 
üzere birçok riske maruz kalan bankalar, bir taraftan kârlılık düzeylerini arttırmaya çalışmakta diğer taraftan 
da maruz kaldıkları riskleri etkin bir şekilde yöneterek en aza indirgemeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle banka 
karlılıklarının hangi unsurlardan etkilendiği önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Türkiye gibi, 
bankacılık sektörünün finansman ihtiyacının büyük ölçüde kaynağı olduğu ekonomiler açısından da konu 
daha büyük önem arz etmektedir. 2020 yılı itibari ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından açıklanan 
verilere göre Türk Bankacılık Sektörü 4.5 Milyar TL aktif büyüklüğü ile finans sektörünün %81’ini 
oluşturmaktadır (Bankalarımız, 2020:29). 2020 yılında yaşanan ekonomik gelişmelerin, kur artışı ve global 
pandeminin de etkisi ile birlikte bankaların karlılık oranlarının da azaldığı görülmektedir. 2020 yılı verilerine 
göre net kar hacminin 0,07 oranında azaldığı, ortalama özkaynak karlılığı oranının da 0,11’e gerilediği 
görülmektedir (Bankalarımız, 2020:29).  

Karlılığı etkileyen ve banka tarafından kontrol edilemeyen makroekonomik etkenlerin yanında banka 
tarafından önlem alınması daha mümkün olan içsel, bankaya özgü faktörlerin olduğunu hem yapılan 
çalışmalarda elde edilen sonuçlar hem de Türk bankacılık sektöründe yaşanan geçmiş tecrübeler ışığında 
söylemek mümkün olacaktır. Özellikle ülkemizde yaşanan iki büyük bankacılık krizinin de içsel nedenlerle 
ortaya çıkmış olması araştırmacıların da dikkatini çekmiş bir durumdur. Yalnızca bankalar açısından değil, 
Türkiye gibi sermaye piyasasında yeterli derinliği bulunmayan ülkeler ve ülke ekonomisi açısından da önemli 
bir konu olarak adlandırabileceğimiz banka karlılığına etki eden faktörler hakkında çok sayıda çalışma 
bulunmakla birlikte, bu çalışmaların ağırlıklı olarak içsel ve dışsal faktörlerin birlikte ele alındığı çalışmalar 
olduğu, bununla birlikte yalnızca bankaya özgü etkenlere odaklanan çalışmaların daha az sayıda olduğu 
görülmektedir. 

Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankalarının önemli karlılık 
göstergelerinden olan varlık kârlılığı üzerinde etkili olan bankalara özgü finansal değişkenlerin, banka ölçeği, 
banka yaşı, kredi-mevduat, mevduat büyüme, finansal varlık, sermaye yeterlilik, kredilendirme düzeyi, özel 
karşılık, net ücret komisyon gelir, personel gider oranları kullanılarak analizi amaçlanmaktadır. Bankalar 
açısından “Karlılık” önemli bir performans göstergesidir. Karlılığın artmasına katkı sağlayan ya da azalmasına 
yol açan faktörleri tespit etmek hem finansal sistem içinde büyük bir paya sahip olan bankaların faaliyetlerinin 
sürekliliği açısından hem de ekonomideki diğer birimler açısından büyük önem arz etmektedir. Sektörde 
faaliyet gösteren yerli ve yabancı bankaların karlılık performansına etki eden içsel faktörleri analiz edebilmek 
adına, Türk bankacılık sektörünün mali verileri panel veri yöntemi ile analiz edilerek sonuçlar yorumlanacak 
ve önerilerde bulunulacaktır. 

Çalışmada mevduat bankalarının karlılığını etkileyen içsel değişkenler yerli ve yabancı bankalar bazında ayrı 
ayrı değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Makroekonomik değişkenler üzerinde banka yönetiminin 
kontrolünün olmaması nedeniyle bu çalışmada sadece bankalara özgü içsel faktörler dikkate alınmıştır. 
Ayrıca, çalışmada kredi-mevduat oranıyla karlılık arasındaki doğrusal ilişkinin tespit edilerek ulusal ve 
uluslararası literatüre katkı sağlanması hedeflenmiştir. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Yazarlar Çalışmanın Amacı ve Yöntemi Çalışmanın Bulguları 

Çevik ve Boran (2020) 2005-2016 yılları arasında 
Türkiye’de faaliyet gösteren 23 
ticari bankanın verileri panel veri 
analizi yöntemi ve CAMELS 
kullanılarak incelenmiştir. 

Sermaye yapısı güçlü olan 
bankaların karlılıklarının da 
yüksek olduğu raporlanmıştır. 

Türkdönmez ve Babuşcu (2019) 2010-2017 yılları arasında 11 
bankanın çeyreklik verileri 
kullanılarak, içsel ve dışsal 
faktörlerin aktif karlılığı ve öz 
kaynak karlılığı üzerindeki etkisi, 
panel veri analiz yöntemi 
kullanılarak incelenmiştir. 

Dışsal faktörlerden Enflasyon, 
GSYİH, ortalama mevduat faizi 
değişkenlerinin pozitif anlamlı, 
içsel faktörlerden ise 
özkaynak/toplam aktif, sektör 
payı ve aktif kalitesinin pozitif 
anlamlı ilişkide olduğu 
raporlanmıştır. 

Aydemir ve diğerleri (2018) 2002-2015 yılları arasında 
Türkiye’deki mevduat 
bankalarının kârlılığı ile kredi-
mevduat oranı arasındaki ilişki, 
dinamik panel veri analizi 
yöntemi kullanılmıştır. 

Bankaların karlılığı ile kredi-
mevduat oranı arasında ters U 
şeklinde doğrusal olmayan bir 
ilişki olduğu rapor edilmiştir. 

Yao ve diğerleri (2018) Pakistan’da faaliyet gösteren 28 
ticari bankanın, karlılıklarına etki 
eden faktörlerin tespiti. 
Genelleştirilmiş Momentler 
Metodu (GMM) kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda elde edilen 
verilere göre Pakistan 
bankalarının kârlılığının 
belirleyen değişkenler, öz 
sermaye oranı, kredi kayıp 
karşılığı, yönetim etkinliği, 
likidite düzeyi, banka varlık 
büyüklüğü, finansal yapı, işlem 
maliyetleri, işgücü verimliliği gibi 
banka içsel değişkenleridir. 

Nisar ve diğerleri (2018) Banka karlılığı üzerinde etkili 
olan faktörlerin araştırılması. 
Panel veri analiz yöntemi 
kullanılmıştır. 

Karlılık ölçütlerinin istatistiksel 
olarak anlamlı belirleyicileri; 
gecikmeli karlılık, fonlama 
maliyeti, sermaye yeterlilik oranı, 
faiz dışı giderler, takibe düşen 
giderler, menkul kıymet 
yatırımları, faiz dışı gelirler ve 
likidite düzeyidir. 

Aydemir ve Güloğlu (2017) Bankaların faiz gelirlerini 
etkileyen faktörler nelerdir? 
Dinamik panel veri analizi 
yöntemi kullanılmıştır. 

Mevduat bankalarının faiz 
gelirleri; bir önceki dönem faiz 
geliri, banka sermayesi, takibe 
düşen krediler, işlem maliyetleri 
ve likit varlıkların tersi ile ölçülen 
likidite riski tarafından 
etkilenmektedir. 
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Karakuş ve diğerleri (2017) Türkiye’de faaliyet gösteren 29 
mevduat bankasının karlılık 
düzeyinin bankalara özgü 
finansal belirleyicileri, panel veri 
analizi kullanılarak analiz 
edilmiştir. 

Karlılık, öz sermaye/toplam 
varlıklar ile ölçülen banka 
sermayesi değişkeninden pozitif 
ve anlamlı bir şekilde 
etkilenmektedir.  

 

Okuyan ve Karataş (2017) Türkiye’deki ticari bankacılık 
sektöründe karlılığı etkileyen 
faktörler nelerdir? Panel veri 
analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda öz kaynak 
yeterliliği, mevduatın büyüklüğü, 
personel giderlerinin fazlalığı, ana 
faaliyet gelirlerinin yüksekliği, 
aktif büyüklük değişkenleri ile 
pozitif yönlü anlamlı, likit 
varlıkların fazlalığı, takipteki 
kredilerdeki artışlar 
değişkenlerinin ise karlılığı 
negatif yönde etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır 

Işık (2017) Türkiye’deki 26 ticari bankanın (3 
kamu, 8 özel ve 15 yabancı 
sermayeli ticari banka) varlık 
karlılığının içsel belirleyicileri 
nelerdir? Panel veri analizi 
yöntemi kullanılmıştır. 

Varlık karlılığının içsel 
belirleyicileri sırasıyla 
kredilendirme oranı, kredi riski ve 
faaliyet giderleridir. Tahmin 
sonuçları özel ve yabancı 
sermayeli ticari bankalar 
açısından incelendiğinde ise iflas 
riski, kredi riski ve mevduat oranı 
gibi içsel değişkenler her iki banka 
türünün aktif karlılığının anlamlı 
belirleyicileridir. 

 

Garcia ve Guerreiro (2016) Portekiz bankalarının karlılığının 
belirleyicilerinin neler olduğunun 
tespiti için panel veri analizi 
yöntemi kullanılmıştır. 

Varlıkların ortalama karlılığı 
modeli için banka sermayesi, 
gider-gelir oranı, kredi riski, 
mevduatlardaki büyüme ve kredi 
büyümesi değişkenleri anlamlı 
içsel değişkenler olarak rapor 
edilmiştir. 

Islam ve Nishiyama (2016) Ticari bankaların kârlılığı 
üzerinde etkili olan içsel, sektöre 
özgü ve makroekonomik 
belirleyicileri araştırmışlardır. 
Panel veri analizi yöntemi 
kullanılmıştır. 

Varlıkların karlılığı, sermaye 
düzeyi, likidite oranı, kişi başına 
düşen faaliyet geliri ile ölçülen 
verimlilik oranı, bilanço dışı 
gelirler ve kazancın istikrarı gibi 
değişkenler banka varlık 
karlılığının anlamlı içsel 
belirleyicileridir 

Reis ve diğerleri (2016) Karlılık üzerinde etkili olan 
unsurların analizi. Panel veri 
analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Finansal kaldıraç, mevduatın 
krediye dönüş oranı, ekonomik 
büyüme ve piyasa 
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kapitalizasyonu gibi 
değişkenlerin anlamlı ilişkili 
olduğu görülmektedir 

Sevim ve Eyüboğlu (2016) Banka içsel değişkenlerin banka 
karlılığını nasıl etkilediğinin 
tespiti amaçlanmıştır. Panel 
regresyon yöntemi kullanılmıştır. 

Kredi faizleri, kredilerden alınan 
faiz, kredilerden elde edilen 
ortalama getiri, kredilendirme 
düzeyi değişkenlerinin bağımlı 
değişkenler olan varlık ve öz 
sermaye karlılığı değişkenlerinin 
anlamlı açıklayıcıları oldukları 
sonucuna ulaşılmıştır 

Menicucci ve Paolucci (2016) Avrupa sınırlarında faaliyet 
gösteren 35 ticari bankanın 
karlılığı üzerinde etkiye sahip 
olan içsel değişkenlerin tespit 
edilebilmesi. Sabit etkiler 
regresyon yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda elde edilen 
bulgulara göre; banka ölçeği, 
kredi kayıp karşılığı, 
mevduatların aktiflere oranı gibi 
içsel değişkenlerin hem ROA hem 
de ROE değişkenlerinin anlamlı 
açıklayıcıları olduğu, NIM 
değişkeninin ise banka ölçeği, 
kredilerin varlıklara oranı, öz 
sermayenin varlıklara oranı ve 
kredi kayıp karşılığı 
değişkenlerinden anlamlı şekilde 
etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Güneş (2015) İçsel, dışsal ve sektörel faktörlerin 
aktif karlılığı ve öz kaynak 
karlılığı üzerindeki etkisinin 
ölçülmesi amaçlanmıştır. Panel 
veri analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Aktif karlılığının banka aktif 
büyüklüğü değişkeni ile istatistiki 
olarak anlamlı ve pozitif yönlü, 
takipteki krediler değişkeni ile 
anlamlı fakat negatif yönlü ilişki 
içerisinde olduğu tespit 
edilmiştir. Öz kaynak karlılığının 
ise; sermaye değişkeni ile pozitif 
ve istatistikî olarak anlamlı ilişki 
içinde olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Nassar ve diğerleri (2014) Honduras bankacılık sektöründe 
net faiz marjını etkileyen 
faktörlerin tespiti için en küçük 
karelere dayalı panel veri analizi 
yöntemi kullanılmıştır. 

Net faiz marjını etkileyen bankaya 
özgü unsurlar sırasıyla; likit 
varlıklar/toplam varlıklar, işlem 
maliyetleri/toplamvarlıklar, kredi 
kayıpları karşılığı/kredi ve 
alacaklar ve kredi/mevduat 
oranlarıdır. 

 

Lipunga (2014) Mevduat bankalarının karlılığına 
etki eden içsel ve makro 
değişkenlerin tespiti. Çok 
değişkenli regresyon analizi 
yöntemi kullanılmıştır. 

Banka büyüklüğünün , likidite 
düzeyinin ve yönetim etkinliği 
oranının ROA değişkeninde 
yaşanan değişikliklerin anlamlı 
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bir şekilde açıkladığı sonucuna 
ulaşmışlardır. 

Trujillo-Ponce (2013) Banka kârlılığını belirleyen 
faktörlerin analiz edilebilmesi için 
dinamik panel veri analizi 
yöntemi kullanılmıştır. 

Hem varlık hem de öz sermaye 
karlılığı değişkenleri, finansal 
kaldıraç, kredilendirme düzeyi, 
takipteki krediler/brüt krediler, 
gibi banka içsel değişkenlerinden 
anlamlı şekilde etkilenmektedir.   

Gülhan ve Uzunlar (2011) Türkiye’de faaliyet göstermekte 
olan yerli ve yabancı bankaların 
karlılıklarını etkileyen 
değişkenlerin neler olduğunun 
tespiti amacıyla panel veri analiz 
yöntemi kullanılmıştır. 

Birinci Dönem sonuçlarına göre, 
yerli bankaların aktif karlılığı 
değişkeni üzerinde, banka 
sermayesi, banka ölçeği, personel 
giderleri ve menkul kıymet 
cüzdanı değişkenlerinin anlamlı 
şekilde etkili olduğu sonucuna 
ulaşılırken, ikinci dönem için 
gerçekleştirilen analizde, 
takipteki krediler, banka ölçeği, 
personel giderleri ve banka 
sermayesi değişkenlerinin etkili 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Fungáčová ve Poghosyan (2011) Rus bankacılık sektöründe net 
faiz gelirlerinin belirleyicilerinin 
tespiti için sabit etkiler tahmincisi 
kullanılmıştır. 

Personel maliyetleri ve sermaye 
oranı değişkenlerinin net faiz 
gelirlerini olumsuz yönde, 
bununla beraber takipteki 
krediler oranı, likidite oranı ve 
banka büyüklüğü değişkenlerinin 
ise net faiz gelirlerini olumlu 
yönde etkilediğini ortaya 
koymaktadır 

Alp ve diğerleri (2010) Türkiye’de faaliyette bulunan 
kamusal ve özel sermayeli 
bankalar için banka kârlılığının 
banka düzeyindeki 
belirleyicilerinin neler olduğu 
araştırılmıştır. Panel veri analizi 
yöntemi kullanılmıştır. 

Aktiflerin doğal logaritması ve 
sermayenin toplam aktiflere oranı 
bağımlı değişkeni pozitif ve 
anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 
Ayrıca çalışmada bağımlı 
değişken ile likit aktiflerin toplam 
aktiflere oranı ve faaliyet 
giderlerinin toplam aktiflere oranı 
arasında negatif ve istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir. 

Demirhan (2010) Finansal yapı kararları ile 
mevduat bankalarının karlılığı 
arasındaki ilişkinin araştırılması 
amacıyla panel veri analizi 
yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışmada hem yabancı hem de 
yerli bankalar için faiz dışı 
gelirler, faiz dışı giderler ve 
finansal yapı değişkenleri (alınan 
krediler oranı, mevduat oranı ve 
öz sermaye oranı) anlamlı 
değişkenler olarak raporlanmıştır. 
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Bumin (2009) Türkiye’deki bankacılık 
sektörünün karlılık 
performansının analiz edilmesi 
amaçlanmış ve oran analizi 
yöntemi kullanılmıştır. 

Analiz sonucunda elde edilen 
bulgulara göre; 2007’ye kadar 
karlılığın arttığı fakat 2008’de 
yaşanan küresel krizinde etkisiyle 
sektörde karlılık oranlarının 
azaldığı sonucuna varılmıştır. 

3.YÖNTEM 

3.1.Çalışmanın Veri Seti ve Kısıtları 

2009-2017 yılları arası dönemde Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan 23 mevduat bankasının yıllık 
verileri panel veri yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bankalara ait finansal veriler dengeli panel 
özelliğinde olup TBB (Türkiye Bankalar Birliği) resmî sitesinden derlenmiştir. Çalışmaya konu olan mevduat 
bankaları Tablo 1’de gösterilmiştir. 23 mevduat bankasının 11 tanesi yerli 12 tanesi ise yabancı mevduat 
bankalarıdır. Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankaların kârlılığını etkileyen içsel 
değişkenlerin tespiti amacı ile gerçekleştirilen bu çalışmada sektörde faaliyet gösteren katılım, kalkınma ve 
yatırım, TMSF bünyesinde bulunan mevduat ve şube düzeyinde faaliyet gösteren yabancı bankalar analize 
dahil edilmemiştir. Çalışmanın 2017 yılı verileri itibari ile gerçekleştirilmesi ve çalışmanın gerçekleştirildiği 
tarihte henüz 2018 yılı verileri de açıklanmamış olması nedeniyle çalışma verileri 2017 yılı ile sınırlı 
tutulmuştur. 

Tablo 1. Çalışma Kapsamındaki Mevduat Bankaları 

Mevduat bankası Mülkiyet yapısı 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.  Kamu sermayeli 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.  Kamu sermayeli 
Türkiye Halk Bankası A.Ş.  Kamu sermayeli 
Akbank T.A.Ş  Özel sermayeli 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Özel sermayeli 
Türkiye İş Bankası A.Ş. Özel sermayeli 
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Özel sermayeli 
Turkish Bank A.Ş. Özel sermayeli 
Şekerbank T.A.Ş. Özel sermayeli 
Fibabanka A.Ş. Özel sermayeli 
Anadolubank A.Ş. Özel sermayeli 
Alternatifbank A.Ş. Yabancı sermayeli 
Arap Türk Bankası A.Ş. Yabancı sermayeli 
Burgan Bank A.Ş. Yabancı sermayeli 
Citibank A.Ş. Yabancı sermayeli 
Denizbank A.Ş. Yabancı sermayeli 
Deutsche Bank A.Ş. Yabancı sermayeli 
HSBC Bank A.Ş. Yabancı sermayeli 
ICBC Turkey Bank A.Ş. Yabancı sermayeli 
ING Bank A.Ş. Yabancı sermayeli 
QNB Finansbank A.Ş. Yabancı sermayeli 
Turkland Bank A.Ş. Yabancı sermayeli 
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yabancı sermayeli 

Çalışmada yer alan yerli bankalara ilişkin özet istatistikler Tablo 2’de sunulmuştur. Türk bankacılık 
sektöründeki yerli bankaların incelenen dönem itibariyle ortalama varlık karlılıkları yaklaşık %1,3’tür. 
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Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler (Yerli Bankalar) 

Değişken Ortalama Medyan Std. Sp. Minimum Maksimum Çarpıklık Jarque-Bera N 
VK 0,013 0,014 0,008 -0,016 0,031 -0,734 31,310(0.000) 99 
Ln (yaş) 3,956 4,174 0,721 2,302 5,036 -0,764 3514,170(0.000) 99 
Ln (aktif) 17,551 18,255 1,806 13.705 19,889 -0,776 30,709(0.000) 99 
MB 0,192 0,177 0,211 -0,156 1,733 4,291 9,212(0.009) 99 
MKO 0,976 1,019 0,184 0,372 1,198 -1,231 16,187(0.000) 99 
MKO2 0,988 1,039 0,322 0,138 1,436 -0,742 164,054(0.000) 99 
SYO 0,162 0,151 0,034 0,130 0,320 2,619 33,075(0.000) 99 
FV 0,181 0,163 0,109 0,006 0,570 1,184 43,984(0.000) 99 
ÖK 0,023 0,021 0,012 0,002 0,060 0,910 2,426(0.297) 99 
KD 0,624 0,645 0,109 0,227 0,847 -1,254 16,375(0.000) 99 
NÜKG 0,008 0,007 0,004 0,001 0,022 0,353 10,431(0.005) 99 
PG 0,0122 0,010 0,005 0,005 0,026 0,992 11,474(0.003) 99 

Not: Tablo kısaltmalarının açıklamaları Tablo 4’te listelenmiştir. Jarque-Bera testi için H0: “seri normal 
dağılmaktadır” şeklindedir. 

Çalışmaya dahil edilen yabancı mevduat bankalarına ait özet istatistikler Tablo 3’te sunulmuştur. Tablo 
incelendiğinde yabancı mevduat bankalarının ortalama varlık karlığı %1,2’dir. Bu istatistikler göstermektedir 
ki; incelenen dönemde yerli mevduat bankalarının ortalama varlık karlılıkları yabancı bankalara göre daha 
yüksektir. 

Tablo 3. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler (Yabancı Bankalar) 

Değişken Ortalama Std. 
Sp. 

Minimum Maksimum Çarpıklık Basıklık Jarque-Bera N 

VK 0,011 0,011 -0,014 0,080 2,129 13,377 566.377(0.000) 108 
Ln (yaş) 3,602 0,790 2,484 5,323 1,008 2,904 49.986(0.000) 108 
Ln (aktif) 16,377 1,432 13,780 19,600 0,383 2,204 66.613(0.000) 108 
MB 0,242 0,574 -0,812 5,104 6,087 49,986 1591.790(0.000) 108 
MKO 1,072 0,400 0,094 2,872 0,817 6,483 1045.490(0.000) 108 
MKO2 1,308 1,050 0,008 8,251 3,337 20,582 164.054(0.000) 108 
SYO 0,186 0,064 0,125 0,507 3,430 16,611 513.272(0.000) 108 
FV 0,172 0,097 0,045 0,580 1,996 7,552 4.0468(0.000) 108 
ÖK 0,030 0,026 0,000 0,178 2,489 12,448 15.851(0.000) 108 
KD 0,576 0,156 0,036 0,789 -1,176 4,046 16.746(0.000) 108 
NÜKG 0,010 0,006 -0,001 0,034 0,706 4,235 14.851(0.000) 108 
PG 0,014 0,005 0,007 0,029 0,941 3,419 5.504(0.063) 108 

Not: Tablo kısaltmalarının açıklamaları Tablo 4’te listelenmiştir. Jarque-Bera testi için H0: “seri normal 
dağılmaktadır” şeklindedir. 

3.2. Ekonometrik Model 

Bu çalışma literatürde daha önce gerçekleştirilen çalışmalar ışığında bankaların karlılıklarını etkileyen içsel 
faktörlerin belirlenebilmesi için amacıyla aşağıdaki denklem modelleriyle oluşturulmuştur; 

Varlıkların karlılığıit = β0 + β1bankaya özgü değişkenlerit + θt + μi +∈it                                                   (1) 

i = 1, 2,…, 23 mevduat bankaları ve t = 2009, 2010,…,2017  

𝛽𝛽0 sabit 

𝜃𝜃𝑡𝑡 Bankadan bankaya değişim göstermeyen zaman etkileri 

𝜇𝜇𝑖𝑖 zamanla değişmeyen bankaya özgü gözlemlenemeyen etkiler  

∈it  hata terimi 
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Modelde bulunan karlılık göstergeleriyle banka içsel değişkenlerinin beklenen etkileri Tablo 4’te gösterildiği 
şekildedir. 

Tablo 4. Çalışmada Yer Alan Değişkenler ve Beklenen Etkileri 

Değişkenler Hesaplanma Biçimi                                                 
Beklenen 
Etkisi 

Karlılık değişkenleri   
Varlık karlılığı (VK) Net dönem karı (zararı)/toplam varlıklar  
Bankaya özgü (İçsel) değişkenler   
Banka yaşı (Ln(yaş))  2009- Kuruluş yılı + 
Banka ölçeği (Ln(aktif)) Toplam varlıkların doğal logaritması +/- 
Mevduat büyüme (MB) (Mevduat𝑡𝑡 − Mevduat𝑡𝑡−1)/Mevduat𝑡𝑡−1 +/- 
Kredi-Mevduat Oranı (MKO) Kredi ve alacaklar/toplam mevduat + 
Kredi-Mevduat Oranı2 (MKO)2 (Kredi ve alacaklar/toplam mevduat)2 - 
Sermaye Yeterlilik Oranı (SYO) Toplam sermaye/risk ağırlıklı unsurlar +/- 
Finansal varlıklar (FV) Finansal varlıklar/ toplam varlıklar + 
Özel karşılıklar (ÖK) Özel karşılıklar/kredi ve alacaklar +/- 
Kredilendirme düzeyi (KD) Kredi ve alacaklar/toplam varlıklar +/- 
Net ücret ve komisyon gelirleri 
(NÜKG) 

Net ücret ve komisyon gelirleri/toplam 
varlıklar 

+ 

Personel giderleri (PG) Personel giderleri/ toplam varlıklar - 

3.3. Çoklu Doğrusal Bağlantı Durağanlık Analizi 

Panel veri analiz yöntemi literatür araştırmasından da görülebileceği üzere bankacılık sektörüyle ilgili 
çalışmalarda sıkça kullanılmaktadır. Temelde panel veri analizi yönteminin kullanıldığı çalışmalarda tesadüfi 
ve sabit etkiler modelleri olarak iki farklı model vardır. Tesadüfi etkiler modeli bağımsız değişkenlerle birim 
etkiler arasında bir ilişki yoktur varsayımına dayanmaktadır ve tahminci model parametrelerini tutarlı bir 
şekilde tahmin etmektedir. Birim etkinin var olması ve model değişkenini etkilemesi halinde, tesadüfî etkiler 
modelini kullanarak yapılmış olan tahminler geçerliliğini yitirmektedir. Bu durumda birim etkilerin var 
olduğu bu modelin tahmini için sabit etkiler tahmincisi kullanılması gerekmektedir. Sabit ve tesadüfî modeller 
arasında seçim yapabilmek için Hausman (1978) testi kullanılmaktadır. Bu teste göre 0 hipotezi “birim etkiler 
modelde bulunan diğer bağımsız değişkenlerle ilişkisizdir” olarak kurulmaktadır (Tatoğlu, 2016). Öte yandan, 
karlılık modellerinde otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının varlığı nedeniyle Motifine Bhargava et 
al, Durbin-Watson testi, Baltagi-Wu LBI ve Greene (2008) testleri kullanılmıştır. Bu probemlerin bir ya da 
ikisinin karşılaşıldığı modellerde “dirençli standart hata” raporlanmıştır. 

Çalışma içerisinde yer alan bağımsız değişkenlerin çoklu doğrusal bağlantısının araştırılmasında Spearman 
korelasyon analizi ve varyans büyütme faktöründen (VIF) faydalanılmıştır. İki analizden de elde edilen tüm 
sonuçlar Tablo 5 ve 6’da sunulmaktadır. Gujarati ve Porter (2009)’a göre korelasyon katsayısının 0.80’in 
üzerinde olmaması çoklu doğrusal bağlantı sorununun regresyon analizi için bir sorun teşkil etmediği 
anlamına gelmektedir. 

Yerli bankalar açısından sonuçlar değerlendirildiğinde korelasyon matrisinde bulunan en yüksek korelasyon 
katsayısı kredilendirme düzeyi değişkeni ve kredi-mevduat oranı değişkenleri arasında hesaplanmış olup 
0.76’dır. Tablo 5’in son sütununda görüldüğü gibi her bir değişken için hesaplanan VİF değerleri 5.98 ile 1.22 
arasında değişmektedir. Her iki analiz sonucunda ulaşılan bulgular göstermektedir ki bağımsız değişkenlerin 
arasında çoklu doğrusal bağlantı sorunu bulunmamaktadır. 
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Tablo 5. Korelasyon Matrisi VIF Katsayıları (Yerli Bankalar) 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VIF 
(1)Ln(yaş) 1          3.41 
(2)Ln(varlıklar) *0,71 1         5.98 
(3)MB -0,21 -0,10 1        2.81 
(4)KMO -0,07 0,22 0,15 1       3.86 
(5)SYO -0,19 *-0,42 0,14 *-0,65 1      2.18 
(6)FV *0,54 *0,48 -0,19 *-0,56 0,13 1     4.19 
(7)ÖK 0,17 0,18 -0,22 -0,18 -0,01 *0,31 1    1.56 
(8)KD *-0,26 -0,01 *0,30 *0,76 *-0,72 *-0,64 -0,25 1   4.39 
(9)NÜKG *0,29 *0,30 -0,12 0,24 -0,19 0,18 *0,36 0,08 1  1.97 
(10)PG *-0,64 *-0,72 -0,07 -0,10 0,25 *-0,33 0,01 0,09 0,08 1 1.22 

Not: *** %1 önem seviyesi istatistiksel anlamlılık 
Tablo 6’daki Korelasyon ve VIF Katsayıları yabancı bankalar açısından incelendiğinde VIF katsayılarının 5.36 
ile 1.34 arasında değerler aldığı bununla beraber hesaplanan en yüksek korelasyon katsayısının -0.70 olduğu 
gözlenmektedir. 

Tablo 6. Korelasyon Matrisi VIF Katsayıları (Yabancı Bankalar) 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VIF 
(1)Ln(yaş) 1          2.07 
(2)Ln(varlıklar) -0,22 1         3.84 
(3)MB 0,01 -0,16 1        1.34 
(4)KMO *-0,22 0,09 *-0,25 1       1.90 
(5)SYO 0,49 *-0,39 *0,27 -0,22 1      2.83 
(6)FV *0,33 -0,19 -0,00 -0,00 *0,57 1     1.94 
(7)ÖK 0,05 0,14 -0,21 *-0,28 -0,19 -0,03 1    2.62 
(8)KD *-0,64 *0,36 -0,27 *0,46 *-0,70 *-0,54 0,02 1   5.36 
(9)NÜKG 0,11 0,10 0,11 -0,04 *0,43 *0,42 -0,05 *-0,38 1  2.57 
(10)PG *-0,21 *-0,37 -0,15 -0,11 -0,11 -0,07 *0,52 0,16 0,10 1 4.29 

Not: *** %1 önem seviyesi istatistiksel anlamlılık 
Panel veri yönteminde durağanlık analizinden önce değişkenler arasında yatay kesit bağımlılığı analizinin 
yapılması tahmin sonuçlarının doğruluğu açısından önem taşımaktadır. Literatürde N ve T durumlarına göre 
değişkenler arası yatay kesit bağımlılığı testleri oluşturulmuştur. Çalışmada N (23)>T(9) durumu olduğu için 
yatay kesit bağımlılığı analizi için Pesaran (2004) CD analizi kullanılmıştır. Yerli bankalar ve yabancı bankalar 
için Pesaran (2004) CD analizi sonuçları Tablo 7’de bulunmaktadır.  

Tablo 7. Değişken Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları 

 Yerli bankalar Yabancı bankalar 
Değişken  CD-istatistiği p-değeri CD-istatistiği p-değeri 
VK 1,368   0,086 0,477   0,317 
Ln(yaş) 0,283   0,389 4,396   0,000 
Ln(aktif) 0,473   0,318 -0,689   0,245 
MB 1,560   0,059 -1,544   0,061 
KMO -0,260   0,397 4,122   0,000 
KMO2 -0,271   0,393 -0,872   0,192 
SYO -1,415   0,079 0,402   0,344 
FV -1,141   0,127 1,756   0,040 
ÖK 1,021   0,154 -0,285   0,388 
KD 0,068   0,473 -0,505   0,307 
NÜKG 0,691   0,245 -0,976   0,165 
PG 2,985   0.001 1.087   0,139 

Not: H0 hipotezi “yatay kesitler bağımlılığı bulunmamaktadır” şeklindedir. 
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Yatay kesit bağımlılığı analizine ilişkin sonuçlar hem yerli hem de yabancı bankalar açısından incelendiğinde, 
yerli bankalar örneklemi için PG değişkenlerinin yatay kesit bağımlılığının bulunduğu tespit edilmiştir.  Bu 
sonuçlara göre yatay kesit bağımlılığı problemi olan değişkenlere “2. nesil panel birim kök analizleri”, sorunu 
taşımayan değişkenler içinse “1. nesil panel birim kök analizleri” testleri kullanılacaktır.  

Yatay kesit bağımlılığı bulunan değişkenler için Pesaran (2007) tarafından geliştirilen CIPS panel birim kök 
testi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen testler “sabitli” ve “sabitli ve “trendli” modeller dikkate alınarak 
gerçekleştirilmiştir.  

Yerli banka örneklemi açısından yatay kesit bağımlılığı sorunu tespit edilen değişkenler için birim kök testi 
sonuçları incelendiğinde PG değişkenin düzeyde durağan olmadığı diğer bir ifade ile birinci farkı alındığında 
durağan hale geldiği görülmüştür. 

Tablo 8. Pesaran CIPS 2. Nesil Panel Birim Kök Testi(Yerli Bankalar) 

 Sabitli Model Sabitli ve Trendli Model 
Değişken CIPS-istatistiği CIPS-istatistiği 
PG -1,966 -2,374 
D(PG) ***-2,750 **-2,930 

Not: D değişkenin birinci farkının alındığı anlamına gelmektedir. Sabitli modelde kritik değer aralığı: -
2.22(0.10), -2.37(0.05),  -2.66(0.01). Sabitli ve trendli modelde kritik değer: -2.76(0.10), -2.92(0.05), -3.21(0.01). H0 
hipotezi “birim kök vardır” şeklinde kurulmuştur. ***simgesi %1 önem düzeyini, ** simgesi %5 önem düzeyini 
göstermektedir.  

Yabancı bankalardan oluşan örneklem için kesitsel bağımlılığın tespit edildiği değişkenler açısından analiz 
sonuçları incelendiğinde; Ln, KMO, FV değişkeninin ilk farklarında durağan oldukları belirlenmiştir. 

Tablo 9. Pesaran CIPS 2. Nesil Panel Birim Kök Testi(Yabancı Bankalar) 

 Sabitli Model Sabitli ve Trendli Model 
Değişken CIPS-istatistiği CIPS-istatistiği 
Ln(yaş) -1,318 -2,096 
D(Ln(yaş)) ***-2,946 ***-3,255 
KMO -2,132 -1,325 
D(KMO) ***-4,101 ***-3,782 
FV -2,167 -2,562 
D(FV) ***-3,122 ***-3,723 

Not: D değişkenin birinci farkının alındığı anlamına gelmektedir. Sabitli modelde kritik değer aralığı: -
2.22(0.10), -2.37(0.05),  -2.66(0.01). Sabitli ve trendli modelde kritik değer aralığı: -2.76(0.10), -2.92(0.05), -
3.21(0.01). H0 hipotezi “birim kök vardır” şeklinde kurulmuştur. ***simgesi %1 önem düzeyini, ** simgesi %5 
önem düzeyini göstermektedir.   

Yatay kesit bağımlılığı testlerinin ardından yatay kesit bağımlılığı olmayan değişkenler 
“homojenite/heterojenite testleri” yapılarak hangi 1. nesil panel birim kök testine tabi tutulacaklarına karar 
verilmektedir.   

Yerli bankalar örneklemi için gerçekleştirilen homojenite testleri sonuçları incelendiğinde; Ln(yaş), Ln(aktif), 
KMO, FV, NÜKG gibi değişkenlerin heterojen bir yapıya sahip oldukları ancak diğer değişkenlerin homojen 
bir yapıya sahip oldukları görülmektedir. Sonuç olarak heterojen (homojen) bulunan değişkenler için yatay 
kesit bağımsızlığını ve heterojenliği dikkate alan birim kök testlerinden IPS (LLC) birinci nesil panel birim kök 
testi kullanılacaktır.   
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Tablo 10. Homojenite Test Sonuçları(Yerli Bankalar) 

Değişken Delta/Tilde Olasılık Değeri Düzeltilmiş Delta/Tilde Olasılık Değeri 
VK 1,108 0,112 1,220 0,129 
Ln(yaş) 2,976 0,001 3,137 0,000 
Ln(aktif) 4,123 0,000 4,566 0,000 
MB 0,570 0,286 0,624 0,228 
KMO 3,117 0,000 3,517 0,000 
KMO2 1,196 0,114 1,368 0,088 
SYO 0,218 0,397 0,360 0,331 
FV 2,941 0,002 3,602 0,000 
ÖK 1,315 0,090 1,515 0,063 
KD 1,101 0,099 1,573 0,083 
NÜKG 3,287 0,000 3,661 0,000 
PG -0,549 0,708 -0,672 0,749 

Not: H0 hipotezi “homojenite vardır” şeklindedir. 

Yabancı bankalardan oluşan alt örneklem için yapılan homojenite analizlerine ilişkin bulgular dikkate 
alındığında; MB, SYO, KD, NÜKG ve PG değişkenleri için heterojen, bununla beraber VK, Ln(aktif), KMO2 
ve ÖK değişkenleri için homojenlik durumunun geçerli olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla, heterojen 
(homojen) yapıya sahip olan değişkenler açısından hem yatay kesit bağımsızlığını hem de heterojenliği esas 
alan IPS (LLC) birinci nesil panel birim kök testi ile durağanlık sınaması gerçekleştirilecektir.   

Tablo 11. Homojenite Test Sonuçları(Yabancı Bankalar) 

Değişken Delta/tilde Olasılık Değeri Düzeltilmiş Delta/tilde Olasılık Değeri 
VK 0,711 0,245 0,978 0,191 
Ln(yaş) 1,250 0,105 1,610 0,081 
Ln(aktif) 0,481 0,361 0,711 0,218 
MB 3,162 0,000 3,582 0,000 
KMO 3,000 0,000 3,308 0,000 
KMO2 1,098 0,168 1,413 0,092 
SYO 3,118 0,000 3,622 0,000 
FV 3,589 0,000 4,011 0,000 
ÖK 0,758 0,223 0,971 0,188 
KD 2,952 0,001 3,448 0,000 
NÜKG 1,830 0,041 2,670 0,003 
PG 3,611 0,000 3,818 0,000 

Not: H0 hipotezi “homojenite vardır” şeklindedir. 

Tablo 12’de yerli bankalardan oluşan örneklem açısından I. nesil panel birim kök testi sonuçları rapor 
edilmiştir. Kesitsel bağımsız ve heterojen olduğu tespit edilen değişkenlerden Ln(yaş), KMO, Ln(aktif), FV ve 
NÜKG için durağanlık analizi incelenirken IPS (2003) testi kullanılmıştır. Hem kesitsel bağımsızlığa hem de 
homojen yapıya sahip olan değişkenler ÖK, VK, SYO, MB, KMO2 ve KD birim kök testleri için ise LLC (2002) 
kullanılmıştır. Yapılan test sonuçlarına göre; Ln(yaş), VK, KMO2, MB, SYO, KD, ÖK, ve NÜKG değişkenleri 
düzeyde durağan KMO, Ln(aktif), FV değişkenleri ilk farklarında durağan hale gelmiştir.  
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Tablo 12. 1. Nesil Panel Birim Kök Testi(Yerli Bankalar) 

 IPS W-istatistiği LLC t- istatistiği 
 Trendsiz Trendli Trendsiz Trendli 
VK   ***-10,722 ***-29,110 
Ln(yaş) ***-12,902 -2,523   
Ln(aktif) -0,553 ***-3,894   
D(Ln(aktif)) ***-5,956 ***-69,010   
MB   ***-8,238 ***-1,691 
KMO ***-2,500 1,866   
D(KMO) ***-7,615 ***-11,465   
MKO2   ***-6,352 ***-2,741 
SYO   ***-5,649 ***-10,742 
FV ***-3,538 -1,328   
D(FV) ***-6,461 ***-4,600   
ÖK   ***-7,555 ***-11,264 
KD   ***-6,563 ***-15,430 
NÜKG ***-2,507 **-1,746   
PG     

Not: H0 hipotezi “Durağanlık Yoktur” şeklindedir. ***p<%1 ve **p<%5 

Yabancı bankalar için I. nesil panel birim kök testi sonuçları Tablo 13’te rapor edilmiştir. Yatay kesit bağımlılığı 
olmayan ancak heterojen yapıya sahip MB, SYO, KD, NÜKG ve PG değişkenleri için durağanlık sınaması IPS 
(2003) testiyle araştırılacaktır. Bununla beraber, yatay kesit bağımlılığı olmayan ancak homojen yapıya sahip 
VK, Ln(aktif), SYO, KMO2 ve ÖK değişkenleri için durağanlık sınaması LLC (2002) testiyle incelenecektir. IPS 
ve LLC birim kök testlere ilişkin sonuçlar SYO değişkeni dışındaki diğer değişkenlerin düzey halleriyle 
durağan olduklarını göstermektedir.  

Tablo 13. 1. Nesil Panel Birim Kök Testi(Yabancı Bankalar) 

 IPS W-istatistiği LLC t- istatistiği 
 Trendsiz Trendli Trendsiz Trendli 
VK   ***-3,614 ***-4,907 
Ln(yaş)     
Ln(aktif)   ***-4,790 ***-15,512 
MB ***-4,631 **-1,761   
KMO     
KMO2   ***-17,533 ***-17,633 
SYO -0,642 -1,038   
D(SYO) ***-4,288 ***-6,329   
FV     
ÖK   **-2,324 ***-5,720 
KD ***-2,450 ***-4,920   
NÜKG ***-2,359 ***-2,963   
PG ***-5,647 **-1,925   

Not: H0 hipotezi “Durağanlık Yoktur” şeklindedir. ***p<%1 ve **p<%5 

4. ANALİZ ve BULGULAR 

Yapılan araştırmaya ilişkin analiz sonuçlarının yer aldığı Tablo 14’ün ikinci sütununda yerli bankalar için 
regresyon sonuçları rapor edilirken, üçüncü sütunda yabancı bankalar için tahmin sonuçları sunulmuştur. 
Sonuçlar genel olarak değişken bazında incelendiğinde, sadece yerli bankalar örnekleminde banka yaşı ile 
varlık karlılığı arasında 0.01 önem düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bu sonuç yerli bankaların artan 
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yaşının varlık karlılığına olumlu yönde katkıda bulunduğuna işaret etmektedir. Ancak bu bulgu yabancı 
bankalar örneklemi için geçerli değildir.  

Banka ölçeği değişkenine ait tahmin edilen katsayılar ne yerli bankalar ne de yabancı bankalar 
örneklemlerinde anlamlı bulunmuştur. 

Mevduat büyüme oranı sadece yabancı bankaların yer aldığı örneklemde %10 önem düzeyinde anlamlı 
bulunmuştur. Bu bulgu mevduat büyüme oranı yüksek olan bankaların diğer bankalarla karşılaştırıldığında 
daha düşük varlık karlılığına sahip olduklarını göstermektedir.  

Hem yerli bankaların oluşturduğu örneklem hem de yabancı banka örneklemi dikkate alındığında, elde edilen 
bulgular, kredi mevduat oranı ile varlık karlılığı değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki ve KMO2 
ile karlılık arasında anlamlı negatif bir ilişki olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla bu durumda Türkiye’deki 
mevduat bankaların karlılığı ile kredi-mevduat oranı arasında ters U şeklinde doğrusal olmayan bir ilişkiden 
bahsedilebilir. Daha açık bir ifade ile banka karlılığı belirli bir seviyeye kadar kredi-mevduat oranındaki 
artıştan pozitif yönde etkilenmekte ancak belli bir seviyeden sonra kredi-mevduat oranındaki artıştan negatif 
yönde etkilenmektedir. Yerli bankalar için tahmin sonuçlarını yorumladığımızda kredi-mevduat oranının 
banka karlılığını olumsuz olarak etkilemeye başladığı nokta için belirlenen değerin 1,3775 olduğunu, yabancı 
bankalar içinse aynı değer noktasının 1,4306 olduğu görülmektedir. Bu değerin anlamı yerli ve yabancı 
bankaların kredi verme oranlarının, mevduatlarının, yerli bankalar için 1,38, yabancı bankalar içinse 1,43 
katına ulaştığında ya da bu değerin ötesine geçtiğinde, kredilerin öz kaynaklar yerine yabancı kaynaklarla 
karşılanması yani maliyetlerin artması gibi nedenlerle, karlılıklarının olumsuz etkilenmeye başlayacağıdır. Bu 
etkiyi kredi-mevduat oranıyla karlılık değişkenleri arasında doğrusal olmayan (azalarak artan) bir ilişkinin 
varlığı olarak da yorumlamak mümkündür. Örneğin; tüm değişkenlerin sabit olduğu durumda, yerli bankalar 
örneklemi için, kredi-mevduat oranının 0,7 değerinden 0,8 değerine yükselmesi durumunda karlılığın 0,00062 
birim artması söz konusu iken, 0,8 değerinden 0,9 değerine yükselmesi durumun da ise 0,00042 birim artış 
gerçekleşmektedir. Yabancı bankalar örneklemi için ise ilk değer 0,00049 birim olarak gerçekleşirken, kredi 
mevduat oranının 0,9 değerine yükselmesi durumunda karlılık 0,00035 olarak gerçekleşebilecektir. 

Sermaye yeterlilik oranı değişkeninin analiz sonuçları incelendiğinde yabancı bankalar örneklemi açısından 
anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkiden söz etmek mümkündür. Ancak yerli bankalar için bu katsayı pozitif 
olmasına rağmen anlamlı değildir. Bu sonuca göre sermaye yeterlilik oranının yüksek oluşunun banka 
karlılığı üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkün olacaktır. 

Finansal varlık oranı değişkenine ilişkin sonuçlara göre bu değişken ile varlık karlılığı arasında yerli bankalar 
örnekleminde negatif ve %10 önem düzeyinde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu bulgu finansal varlıklara 
daha fazla yatırım yapan bankaların inceleme altına alınan dönemde diğer bankalara kıyasla daha az karlı 
olduklarını göstermektedir. 

Literatürdeki çalışmalarda kredi riskine ilişkin bir ölçü olarak kullanılan özel karşılıklar değişkeninin toplam 
kredi ve alacaklara oranıyla varlık karlılığı değişkeni arasında anlamlı bir ilişkinin tespit edilemediği 
görülmektedir. Bu sonuç incelenen dönemde kredi riski ölçüsü ile karlılık arasında önemli bir ilişki olmadığını 
ortaya koymaktadır.  

Kredilendirme düzeyine ilişkin analiz sonuçlarına göre yerli ve yabancı bankalar örnekleminde anlamlı 
sonuçlara ulaşılamamıştır. 

Çalışmada bankaların gelir çeşitlendirmenin bir ölçüsü olarak kullanılan net ücret ve komisyon gelirlerine ait 
tahmin edilen katsayı incelendiğinde, bu değişkenin varlık karlılığı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip 
olduğu gözlenmektedir. Bu sonuç sadece yabancı bankaların yer aldığı örneklem için geçerlidir. Dolayısıyla 
bu bulgu gelir çeşitlendirmenin performansa olumlu yönde yansıdığı iddia edilen teori ile de uyuşmaktadır.  
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Tablo 14. Varlıkların Karlılığına İlişkin Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Yerli bankalar Yabancı bankalar 
 Katsayı 

(Robust std. hata) 
Katsayı 
(Robust std. hata) 

Banka yaşı 
***0,046 
(0,011) 

-0,092 
(0,063) 

Banka ölçeği 
0,014 
(0,014) 

-0,001 
(0,001) 

Mevduat büyüme 
-0,010 
(0,010) 

*-0,004 
(0,002) 

Kredi-mevduat oranı    
*0,013 
(0,006) 

*0,010 
(0,005) 

Kredi-mevduat oranı2    
*-0,016 
(0,008) 

**-0,003 
(0,001) 

Sermaye yeterlilik oranı 
0,083 
(0,052) 

***0,0801 
(0,026) 

Finansal varlıklar 
*-0,044 
(0,021) 

0,019 
(0,012) 

Özel karşılıklar 
0,144 
(0,099) 

-0,025 
(0,061) 

Kredilendirme düzeyi 
0,009 
(0,022) 

-0,008 
(0,011) 

Net ücret ve komisyon gelirleri 
-0,127 
(0,210) 

***0,993 
(0,222) 

Personel giderleri 
-0,219 
(0,664) 

***-1,296 
(0,430) 

Sabit terim 
***-0,228 
(0,056) 

0,032 
(0,019) 

Hausman testi ***34,530 ***30,500 
Green değişen varyans testi 12,180 ***251,760 
Modified Bhargava et al. Durbin-
Watson 

1,485<2 1.387<2 

Baltagi-Wu LBI 1.781<2 1.672<2 
F-değeri ***5,770 ***7,720 
R2 0,331 0,474 
Banka  11 12 
Gözlem 88 96 
Tahminci Sabit etkiler Sabit etkiler 

Not: Parantez içi değerler standart hataları temsil etmektedir.  *** p<%1, ** p<0%5, * p<%10. Otokorelasyon 
testi için Modified Bhargava et al., Durbin-Watson, Baltagi-Wu LBI kullanılmıştır. 

Personel giderlerine ilişkin analiz sonuçlarının her örneklem için negatif olduğu görülmektedir. Bu sonucun 
yabancı banka örnekleminde anlamlı olmakla birlikte tüm örneklemler açısından artan personel giderlerinin 
karlılığı olumsuz şekilde etkilediği şeklinde yorumlanması mümkündür 

Model seçimi yapılırken sabit ve tesadüfî etkiler testleri arasında tercih yapılabilmesi için Hausman (1978) 
testi kullanılmıştır. Test hipotezi “birim etkilerin, modelde bulunan diğer bağımsız değişkenlerle ilişkisi yoktur” 
şeklindedir (Tatoğlu, 2016). Elde edilen sonuçlara göre; her üç örneklemde anlamlılık seviyesi 0.01’dir ve 
değişkenlerle birim etkiler arasında ilişki olmadığı saptanmıştır. Bu sonuca göre, sabit etkiler modeli 
kullanılması kararı alınmıştır. Otokorelasyon analizi için Motifine Bhargava et al., Durbin-Watson, Baltagi-
Wu LBI testleri kullanılmış, H0: “otokorelasyon yoktur” şeklinde oluşturulmuştur. Sonuçların ikiden küçük 
olması hem yerli hem de yabancı bankalar örneklemi açısından otokorelasyon bulunduğunu göstermektedir. 
Değişen varyans testi için Greene (2008) analizi kullanılmıştır. H0: “değişen varyans yoktur” şeklinde 
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oluşturulmuştur. Bu problemlerin birinin ya da ikisinin birlikte bulunduğu modellerde “dirençli standart 
hata” rapor edilmiştir. Modelin f değerleri hem yerli hem yabancı bankalar açısından kurulan modellerin 
geçerli olduğunu göstermektedir. R kare değerine göre bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki 
değişimleri açıklama değerleri hem yerli hem de yabancı bankalar açısından sırası ile; 0,31, 0,33 ve 0,47’dir.  

Gerçekleştirilen analiz sonucuna göre, hem yerli hem de yabancı bankalar örneklemleri açısından bağımsız 
değişkenlerin bağımlı değişkenleri etkileme yönleri Tablo 15’te gösterilmektedir. 

Tablo 15. Model Katsayılarına İlişkin Özet Sonuçlar 

 Yerli bankalar Yabancı bankalar 
 Anlamlılık Anlamlılık 
Banka yaşı + X 
Banka ölçeği X X 
Mevduat büyüme X - 
Kredi-mevduat oranı    + + 
Kredi-mevduat oranı2    - - 
Sermaye yeterlilik oranı X + 
Finansal varlıklar - X 
Özel karşılıklar X X 
Kredilendirme düzeyi X X 
Net ücret ve komisyon gelirleri X + 
Personel giderleri X - 

Not: (+) pozitif anlamlı ilişkiyi, (-) sembolü negatif anlamlı ilişkiyi, (x) sembolü ilişki tespit edilemediğini 
göstermektedir. 

Tablo 15’te de görülebileceği gibi, gözlem sonuçlarına göre; Banka yaşı ile karlılık değişkeni arasında yerli 
bankalar örnekleminde pozitif yönlü ilişki vardır. Yabancı bankalarda ise ilişki tespit edilememiştir. Banka 
ölçeği değişkeni; yerli ve yabancı bankalar düzeyinde etkisizdir. Mevduat büyüme oranı değişkeni yalnızca 
yabancı bankalar düzeyinde ve negatif ilişkilidir. Kredi-mevduat oranı; yerli ve yabancı bankalar düzeyinde 
pozitif yönlü ilişkide iken, kredi-mevduat oranının karesi alınarak incelediğimiz doğrusal olmayan ilişki, yerli 
ve yabancı banka düzeyinde negatiftir. Daha açık bir ifade ile; kredi-mevduat oranı bir noktaya kadar banka 
karlılığını pozitif yönlü olarak etkilerken, belirli bir noktadan sonra olumsuz şekilde etki ettiği görülmektedir. Sermaye 
yeterlilik oranı yabancı bankaların karlılığını olumlu etkilerken, yerli bankalar ile bir ilişki tespit 
edilememiştir. Finansal varlıklar ise yerli bankaların karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Özel 
karşılıkların karlılık üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Kredilendirme düzeyi değişkeni ile ilgili 
bir ilişki tespit edilememiştir. Net ücret ve komisyon giderleri değişkeni yabancı bankalar düzeyinde karlılığı 
olumu yönde etkilerken, personel giderleri değişkeninin yabancı bankalar örnekleminde negatif anlamlı 
ilişkinin varlığından söz etmek mümkündür. 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Türk finansal sistemi içinde portföy yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, emeklilik yatırım fonları vs. gibi 
şirketlerin sayısı son yıllarda artış göstermiş olmakla birlikte bankaların finansal sektör içerisinde önemini 
korumaya devam ettiği görülmektedir. Bununla beraber bankalar bir yandan karlılıklarını ve 
performanslarını arttırmaya çalışırken bir yandan da sistematik (döviz kuru riski, faiz oranı riski vs.) ya da 
sistematik olmayan (likidite riski, operasyonlardan kaynaklanan risk, kredilere ilişkin üstlenilen riskler vs.) 
birçok riske maruz kalmaktadırlar. Karlılık bankalar açısından önemli performans göstergelerinden biridir.  
Bankaların karlılık düzeyinin yeterli olması finansal aracılık sürecinin daha etkin bir şekilde işlemesine, 
sektörün istikrarının devamlılığına ve dış şoklara karşı bankaların daha dayanıklı hale gelmesine yardımcı 
olmaktadır. Bununla beraber bankacılık sektörünün karlılığının istenen düzeyde olması reel sektörün ihtiyaç 
duyduğu fonların zamanında ve istenilen miktarda karşılanmasına olanak sağlayabilecektir. Ayrıca, özellikle 
son dönemde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan finansal krizler bankaların faaliyetlerinin ve bu 
faaliyetlerin sonuçlarının ülke ekonomileri için ne derece önemli olduğunu tekrar gündeme getirmiştir. 
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Bu çalışmanın literatüre yapmasını beklediğimiz katkı; mevduat bankalarının karlılığını etkileyen içsel 
değişkenlerin hem yerli hem de yabancı bankalar bazında ayrı ayrı değerlendirilmeye tabi tutularak, 
bankaların kendi operasyonel faaliyetlerinin karlılıkları üzerindeki etkileri ölçülmeye çalışılması, ayrıca, 
kredi-mevduat oranı değişkeni ile karlılık değişkeni arasında doğrusal ilişkinin olup olmadığının da test 
edilerek ulusal literatüre katkı sağlanmasıdır. 

Türkiye’deki mevduat bankalarının karlılık performansını (varlık kârlılığı) etkileyen bankalara özgü çeşitli 
içsel faktörlerin belirlenmesi amaçlanan bu çalışmada, 2009-2017 yıllarını kapsayan dönemde sektörde faaliyet 
gösteren 23 mevduat bankası analiz kapsamında inceleme altına alınmıştır. Çalışmada klasik panel veri 
regresyon tekniğinden faydalanılarak bankaların varlık karlılığının içsel belirleyicileri tespit edilmeye 
çalışılmıştır. 

Analiz sonuçları yerli mevduat bankaları açısından incelendiğinde, yerli mevduat bankalarının varlık karlılığı; 
banka yaşı, kredi-mevduat oranı, finansal varlık oranı gibi değişkenlerden anlamlı bir şekilde etkilenmektedir. 
Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse yerli mevduat bankalarının varlık karlılığı banka yaşından negatif 
yönde ancak finansal varlık oranından pozitif yönde etkilenmektedir. Çalışmada ayrıca mevduat-kredi oranı 
ile varlık karlılığı arasında doğrusal olmayan ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuç artan kredi taleplerini karşılama 
noktasında toplanan mevduatların yetersiz olduğunu ve uluslararası finansal piyasalara başvurulduğunu 
göstermektedir.  

Panel veri analizinden elde edilen bulgular analize dahil edilen yabancı bankalar açısından ele alındığında, 
bankaların varlık karlılığının ana belirleyicilerinin sırasıyla mevduatlardaki büyüme, mevduat-kredi oranı, 
sermaye yeterlilik oranı, personel giderleri ve net ücret ve komisyon gelirleri gibi içsel değişkenler olduğu 
tespit edilmiştir. Yerli bankalar örnekleminde ulaşılan sonuçları destekler nitelikte yabancı bankalar 
örnekleminde de mevduat-kredi oranı ile varlık karlılığı arasındaki doğrusal olmayan bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen en önemli bulgu bankaların karlılıkları ile kredi-mevduat oranları 
arasında ters U şeklinde doğrusal olmayan ilişkinin tespit edilmesi olmuştur. Yerli bankalar için kredi-
mevduat oranının banka karlılığını olumsuz olarak etkilemeye başladığı nokta için belirlenen değerin 1,3775 
olduğunu, yabancı bankalar içinse aynı değer noktasının 1,4306 olduğu görülmektedir. Bu değerin anlamı 
yerli ve yabancı bankaların kredi verme oranlarının, mevduatlarının, yerli bankalar için 1,38, yabancı bankalar 
içinse 1,43 katına ulaştığında ya da bu değerin ötesine geçtiğinde, kredilerin öz kaynaklar yerine yabancı 
kaynaklarla karşılanması yani maliyetlerin artması gibi nedenlerle, karlılıklarının olumsuz etkilenmeye 
başlayacağıdır. Bu sonuç artan mevduat-kredi oranının belli bir noktaya kadar varlık karlılığını arttırdığını 
ancak bu noktadan sonra varlık karlılığını azalttığını göstermektedir. Dolayısıyla örneklemdeki hem yerli hem 
de yabancı bankaların toplanan mevduatlarla kredi taleplerini karşılayamadıklarını ve kredi ihtiyaçlarına 
cevap verebilmek adına yurtdışı piyasalardan borçlandıklarına işaret etmektedir.   

Gerçekleştirilen panel veri analizi neticesinde ulaşılan bulgular Bumin (2009), Demirhan (2010), Alp ve 
diğerleri (2010), Gülhan ve Uzunlar (2011), Fungáčová ve Poghosyan (2011), Trujillo-Ponce (2013), Nassar ve 
diğerleri (2014), Lipunga (2014), Güneş (2015), Sevim ve Eyüboğlu (2016), Reis ve diğerleri (2016), Menicucci 
ve Paolucci (2016), Islam ve Nishiyama (2016), Garcia ve Guerreiro (2016), Işık ve diğerleri (2017), Işık (2017), 
Okuyan ve Karataş (2017), Karakuş ve diğerleri (2017), Nisar ve diğerleri (2018), Yao (2018), Aydemir ve 
Güloğlu (2017) ve Aydemir ve diğerleri (2018), Çevik (2020) tarafından yapılan çalışmalar ile benzerlik 
göstermektedir. Bununla beraber bu çalışmada ulaşılan bulgular literatürdeki bazı çalışmaların bulguları ile 
örtüşmemektedir. Bu farklılığın temel nedenleri arasında söz konusu çalışmalarda kullanılan farklı analiz 
yöntemleri, analiz dönemleri, verilerin frekansları ve analizin yapıldığı ülkelerin kendine has koşulları 
sayılabilir.  

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre Türk bankacılık sektörünün karlılığına ilişkin bazı öneriler geliştirmek 
mümkündür. Özellikle yerli bankaların karlılık oranlarının banka yaşından olumlu şekilde etkilenirken, 
portföylerinde bulundurdukları finansal varlıklardan olumsuz yönde etkiledikleri görülmektedir. Banka yaşı 
arttıkça ortaya çıkan tecrübenin banka yönetimine yansımasının banka karlılığını olumlu etkilediğini bu sonuç 
ortaya koymaktadır. Yerli bankaların portföylerinde bulundurdukları riski ve getirisi az Devlet İç Borçlanma 
Senetleri (DİBS) yerine kaynaklarını daha karlı yönlendirmeleri gerektiği önerisini getirmek mümkündür.  

Sektörün banka ölçeği ve personel giderleri değişkenlerinden negatif yönlü olarak etkilenmesi nedeniyle 
personel yönetiminin daha etkin hale getirilmesi gerekirken, varlık büyümesinin ölçek ekonomisinden 
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optimum şekilde yararlanabilmek için atıl varlık kalmayacak şekilde yönetilmesi gerektiği görülmektedir. 
Analizde likidite riskini temsil eden kredilendirme düzeyi değişkeninin ve sermaye yeterlilik oranı 
değişkeninin karlılığı olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Likidite yönetimine ilişkin planlamanın doğru 
gerçekleşmesinin karlılığın maksimize edilmesine kaktı sağlayacağını söylemek mümkündür. Ayrıca sermaye 
yapısının sektörde uluslararası kabul görmüş değerleri karşılaması sektörde güvenirlik ve karlılık açısından 
olumlu etkisinin olacağının söylenmesi mümkündür. Yabancı bankalar açısından net ücret ve komisyon 
gelirlerinin karlılığa olumlu etkisinin olması nedeniyle, bu değişken ile karlılıkları arasında ilişki tespit 
edilemeyen Türk bankalarının gelir çeşitlendirmelerini arttırarak, daha çeşitli kalemlerden kar elde 
etmelerinin karlılıklarını daha yüksek noktalara taşıyabileceği görülmektedir. Son olarak bu çalışmanın da 
odak noktasını oluşturan kredi-mevduat oranı ile karlılık arasında hem yerli hem de yabancı bankalar 
açısından varlığı tespit edilen, doğrusal olmayan ilişkiden yola çıkarak; bankaların kredileri karşılamak 
noktasında likidite yönetimlerini ve kredi politikalarını geliştirmeleri gerektiğini söylemek mümkündür. 
Bankaların kredi taleplerine öz kaynakları dahilinde cevap veremedikleri noktada başvurmuş oldukları 
yabancı kaynakların karlılıkları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Kredi mevduat 
oranının karlılık ile arasındaki doğrusal olmayan ilişki bu oranın bir noktaya kadar karlılığı arttırıcı fakat bir 
noktadan sonra yabancı kaynak maliyeti nedeni ile karlılığı azaltıcı etkisini ortaya koymuş olup, iyi 
yönetilmesi gerektiği görülmektedir. 

Bu çalışmanın bazı kısıtları bulunmaktadır. Öncelikle bu çalışma 2008 küresel finansal krizinden sonraki 
dönemi kapsaması çalışmanın ilk kısıtıdır. Ayrıca katılım bankalarının, kalkınma ve yatırım bankalarının, 
şube düzeyinde faaliyette bulunan yabancı bankaların ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna bünyesindeki 
mevduat bankalarının çalışmanın kapsamından çıkarılması çalışmanın bir diğer kısıtıdır.  Çalışmada makro 
ekonomik göstergelerin kullanılmaması da çalışmanın önemli kısıtlarından birisidir.  

Bankaların karlılığı üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesine yönelik gelecekte yapılacak çalışmalarda 
makroekonomik değişkenlerin analize dahil edilmesi, analiz edilen dönem genişletilmesi ve farklı frekansta 
veriler kullanılması çalışmayı detaylandırabilir. Bunun yanı sıra finansal değişkenlerin içsellik durumunu 
dikkate alan dinamik panel veri analiz yöntemi ve banka düzeyinde farklı açıklayıcı değişkenler (banka 
istikrarı, fonlama riski, bilanço dışı yükümlülükler vs.) kullanılarak analizin kapsamı genişletilebilir ve 
bankaların karlılık performansını etkileyen faktörler daha detaylı bir şekilde araştırılabilir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, temelde işletmelerin nihai amaçlarına ulaşabilmeleri kapsamında, sahip 
oldukları ve verimliliklerine etki eden bilgi, medya ve teknoloji becerileri, teknolojik sistemlerinin 
kullanılabilirliği ve teknolojilerinin kabul durumlarının etki ağını, yolunu ve derecelerini 
somutlaştırabilmek adına açığa çıkartmaktır. Bununla birlikte, teknoloji yönelimli verimliliğe doğrudan 
etkilerinin olabileceği varsayılan teknoloji becerileri yetkinlikleri ile teknolojik sistem kullanılabilirliğinin 
üzerinde düşünüldüğünde esasında her iki değişkenin birlikte ve organizasyonun teknolojiyi kabul 
düzeyleri üzerinden verimliliği etkilemesi gerektiği düşüncesi hakim olmaktadır. Dolaysıyla cevabı da 
somutlaştırmaya çalışılan araştırma sorusu “Çalışanların bilgi, medya ve teknoloji becerileri ve teknolojik 
sistemleri kullanılabilirliklerinin, işletmelerin yeni teknolojiyi kabul düzeyleri üzerinden verimliliklerini 
etkiler mi?” olarak açığa çıkmaktadır. Bu metafor, araştırma sorunsalını da meydana getirmektedir. İki 
düşünce arasındaki fark, aynı zamanda araştırmanın diğer bir hareket noktasını da belirlemiş olmaktadır. 

Yöntem – Veriler, Malatya merkezli olan CMC şirketinin 450 çalışanından anket yöntemi ile toplanmıştır. 
Anketler ile elde edilen veriler, IBM SPSS 22 paket programında geçerlik, güvenirlik, açıklayıcı faktör 
analizi ve regresyon varsayım analizlerine tabi tutulmuştur. Çalışmanın hipotezleri ise SPSS 22 programında 
çoklu hiyerarşik regresyon analizi ile birlikte IBM AMOS 24 programında yol analizi aracılığı ile test edilmiştir. 

Bulgular – Analiz sonucunda, çalışanların Teknoloji Becerileri Yeterlilikleri ve Teknolojik Sistem 
Kullanabilirliklerinin, işletmelerin yeni Teknoloji Kabul düzeyleri üzerinden Teknoloji Yönelimli 
Verimliliklerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Tartışma – Araştırma sonucunda çalışanların teknoloji becerileri yeterlilikleri ve teknolojik sistemin 
kullanılabilirliğinin birlikte işletmelerin teknoloji yönelimli verimliliklerine etkilerinde teknoloji kabul 
modelinin mediatör (aracı) etkisi de somutlaşmıştır. Organizasyonlarda iletişim, işbirliği, problem çözme, 
bilgi ve veri okur yazarlığı gibi sosyal yetenekler kadar programlama, dijital içerik geliştirme gibi teknik 
yetenekler de önemlidir. Bu becerilere sistemlerin öğrenilebilirlik ve kullanılabilirlik özellikleri de 
eklendiğinde işletmelerin yeni edindiği veya geliştirdiği teknolojiyi çalışanların kabullenmesinin daha 
kolay olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Purpose – The purpose of this study is to reveal the knowledge, media and technology skills that they 
have and affect their productivity, the usability of their technological systems and the effect network, path 
and degrees of the acceptance of new technologies within the scope of achieving their ultimate goals. 
However, considering technology skills competencies that are assumed to have direct effects on 
technology-oriented productivity and technological system usability, the thought that both variables 
should affect efficiency together and through the technology acceptance levels of the organization 
dominates. Therefore, the research question trying to materialize the answer is "Do the information, media 
and technology skills and technological systems usability of the employees affect their productivity 
through the acceptance level of the new technology?" It is revealed as. This metaphor also raises the 
research problem. The difference between the two ideas also determines another starting point of the 
research. 

Design/methodology/approach – The data were collected by survey method from 450 employees of the 
CMC company headquartered in Malatya. The data obtained through the questionnaires were subjected 
to validity, reliability, explanatory factor analysis and regression assumption analysis in IBM SPSS 22 
package program. The hypotheses of the study were tested through path analysis in IBM AMOS 24 
program along with multiple hierarchical regression analysis in SPSS 22 program. 
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Findings – As a result of the analysis, it was concluded that the Technology Skills Competencies and 
Technological System Usability of the employees affect the Technology Oriented Efficiency of the 
enterprises through the new Technology Acceptance levels. 

Discussion – As a result of the research, the mediator effect of the technology acceptance model on the 
effects of the technology skills competencies of the employees and the usability of the technological system 
on the technology-oriented productivity of the enterprises became concrete. In organizations, technical 
skills such as programming and digital content development are as important as social skills such as 
communication, collaboration, problem solving, information and data literacy. It is concluded that when 
the learnability and usability features of the systems are added to these skills, it will be easier for the 
employees to accept the technology that the enterprises have recently acquired or developed. 

1. GİRİŞ 

Araştırma konusunun kapsamı ve önemine dikkat çekmek adına, 2016 yılında Almanya’nın Hannover 
kentinde organize edilen teknoloji fuarı CebIT’in ortak organizatör ülkesi Japonya’nın eski yöneticisi Shinzo 
ABE’nin Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 için sarf ettiği ifadeleri irdelemek gerekmektedir. Sözlerinde, teknolojinin 
dünya toplumları için önlem alınacak bir tehdit gibi değil, insanlığa fayda sağlayan yardımcı bir faktör gibi 
algılanması gerektiğini ifade etmiştir. Kronolojik olarak avcı, tarım, endüstri, bilgi toplumlarından sonra 
günümüzde geçişi gerçekleşmekte olan ve tanıtımı yapılan Toplum 5.0 felsefesinin özellikle işletmeler 
açısından iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Uzak sayılamayacak bir gelecekte sanal ve gerçek dünyanın 
bütünleştirilme çabalarının, nesnelerin interneti çalışmalarının ve yaşlanan toplum gibi konuların iş 
dünyasındaki etkileri ile birlikte doğal afetlerden korunma ve çevre kirlilikleri sorunlarında işletmelerin rolü, 
etkisi, sorumluluk ve görevleri iş dünyası kadar akademik camia tarafından da irdelenmesi gereken 
konulardır. Teknolojinin tehdit olarak algılanma kaygısı, ona sahip olanlar ve olamayanlar arasındaki her 
alandaki uçurumu artıracağı endişesinden mi gelmektedir? O halde bu alanlardan önemli sayabileceğimiz ve 
ülkelerin dinamosu olarak adlandırılan Kobilerin ve esasında bütün işletmelerin kendilerini bu değişime 
hazırlamaları gerekmektedir. Bu durumun sosyal boyutunun da irdelenerek analizlerinin yapılması elzemdir. 
Literatürdeki boşluk bu aşamada açığa çıkmaktadır. Sadece teknolojik veya sadece sosyal boyutta düşünmek 
ve çağdaş örgüt teorileri altında durumsallık yaklaşımları içerisinde yapılan organizasyon ve teknoloji 
çalışmalarından günümüze kadar yapılan çalışmalardan farklı olarak, araştırmada uygulanmaya çalışıldığı 
gibi, dünya çapında politize edilmiş ekonomik kurumların algılar ile yönlendirmeye çalıştıkları ülke 
ekonomilerini ve yapı taşları olan işletmeleri profesyonel bir şekilde bilim çerçevesinde hareket ederek 
yönlendirmek ve yönetmek gerekmektedir. Bununla birlikte, yapılan çalışmada özgün değer olarak ön plana 
çıkan ve bilgiyi, teknolojiyi işletme içerisinde kullanacak olan insan kaynağının yeteneklerinin ve becerilerinin 
iyi sentezlenerek, ayrıştırılarak ve onları eğitmek yoluyla öğrenebilirliği artırılabilen sistemlerin 
kullanılabilirlik düzeylerini artırmak, sonrasında ise yeni teknolojilerin kabul düzeylerini yükseltmek 
mümkündür. Zira, teknoloji kabul modelinde yer verildiği üzere kullanıcı faydayı ve kullanım kolaylığını 
algılarsa onu kullanmaya yönelik niyet geliştirecek ve nihayetinde yeni teknolojiyi işletmelerde verimliliğe 
dönüştürebilecektir. Yapılan araştırmanın da tam olarak yolu ve sinsilesi olan bu durum, çalışmanın araştırma 
sorusunu da açığa çıkartmaktadır; “Bilgi, medya ve teknoloji becerileri ve teknolojik sistemlerin 
kullanılabilirlikleri, işletmelerde yeni teknolojiyi kabul düzeyleri üzerinden verimliliği etkiler mi? Yapılan 
araştırmada, araştırma sorusunun cevabı aynı zamanda literatüre olan katkıyı oluşturmaktadır. Literatüre 
yapılan bir diğer önemli katkı ise araştırmada ortaya konulan ve işletmelerin başarısı adına formülize edilmiş 
“Kullanılabilir Teknolojilerde Beceriler, Kabul ve Verimlilik İlişkisi” adlı şekildir. Hem akademik camiada 
hem de işletme dünyasında kullanılabilecek pusula niteliğindeki formülize şekil, içinden geçilen pandemik 
salgın ve göç sorunlarının altında dayanmaya çalışan iş dünyası için de ayrıca önem taşımakta ve araştırmanın 
yaygın bir etkisini de oluşturmaktadır. İletişim, işbirliği, problem çözme, bilgi ve veri okur yazarlığı gibi sosyal 
yeteneklerin yanı sıra programlama, dijital içerik geliştirme gibi bilgisayar uzmanlarının tekelinde olma 
lüksünden çıkarak işletmenin çoğu kademe ve pozisyonda çalışanlarda aranan beceriler, sistemlerin 
öğrenebilirlik ve kullanılabilirlik özellikleri ile birleştiğinde işletmelerin yeni edindiği teknolojiyi çalışanların 
kabullenmesinde hayati önem taşımaktadır. Bu durum işletme içerisinde yeniliğe ve teknoloji odaklı değişime 
karşı olan direnci de en aza indirecektir. Yeni teknolojinin kabulünde hayati öneme sahip bu özellikler, 
teknolojideki kullanım kolaylığını sağlamasının yanı sıra hem işletme hem kendileri açısından faydayı 
algılamaları ve sonucunda yeniyi kullanmaya niyet oluşturmalarını sağlamaktadırlar. Bütün bu örüntünün 
ise yani teknolojiyi ve sistemi gerek beceri gerek öğrenme yoluyla işi ile özdeştirerek kullanabilen, iş kaygısı 
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olmayan ve özgüvenli çalışanların yeni teknolojiyi kabullenmelerini sağlayarak en sonunda işletmelerin 
verimliliğini etkilediğini ifade edebiliriz. Sonuçta, teknoloji ile işletmeler etkinliklerini artırarak kısıtlı olan 
kaynaklarını daha faydalı kullanabilirler. Bu aşamada teknolojiyi devreye almak verimliliğin yanı sıra hareket 
kabiliyetini de artırır. İşletmeye çok yönlü bir bakış açısı kazandırır. En nihayetinde, çalışanlarda ise işleri için 
fayda, kolaylık ve ilerleme sağlayacağı gibi sistemlerin uygulanması ile elde edilen faydanın, yenilik ve 
değişim sürecinde karşılaşılan zorluklardan çok daha fazla olacağı da unutulmamalıdır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Bilgi ve Teknoloji Becerileri ve Sistem Kullanılabilirliği İlişkisi 

Beceri, üstlenilen bir görevi kademesi veya derecesi ne olursa olsun gerçekleştirebilmek adına “bilgi” ve henüz 
öğrenmeye tabi tutulmamış kişinin zihni özellikleriyle yapabilme, önemli olan etkiyi kavrayabilmeye ehliyeti 
olan “yetenek” ve son olarak o ana gelinceye kadar karşılaştığı ve biriktirdiği durum, olay ve bilgilerin 
demlenmiş hali olan “deneyim”den oluşur. İnsan ilişkileri, iletişim ve işbirliği, problem çözme, araştırma ve 
planlama yapabilme, yönetim, yönlendirme, liderlik gibi birçok konuda örneklerini çoğaltabileceğimiz 
becerileri sosyal beceriler olarak tanımlayabiliriz. Teknoloik beceriler de geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Dijital 
içerik geliştirebilme, sunu, grafik, raporlama vb. çalışmalar yapabilme becerisidir. Bilgi ve veri okuryazarlığı 
ise her türden bilgisayar, telefon ve benzer özellikli ağ araçları vasıtasıyla bilgiyi elde edinerek onu 
kavrayabilme, sentezleme ve gerekirse uyarlayarak bilgi üretme ve paylaşabilme yoluyla öğrenen örgüte 
doğru evrilme becerileridir. Hatta devamında tartışabilme ve işletme içerisinde gizil veya örtük bilgi 
tetikleyebilecek bu durumu kurum içinde saklayabilme yani güvenlik altına alabilme becerisidir. Bununla 
birlikte programlama, tasarım yapabilme, bilgi ve bilişim teknolojilerini ustalıkla kullanabilme ve veri 
analizleri yapabilme gibi becerileri de yine teknik veya teknolojik beceriler olarak ifade edebiliriz. Bir adım 
ileriye giderek araştırmada kullanılan ölçeğin de diğer bir ifadesi olan çağdaş okur yazarlığın anılan özelliklere 
ek olarak görüntülü, müzik içerikli, sesli ve hareketli video sistemlerinin etkileşiminde entegre durumlarını 
da barındırdığını ifade edebiliriz (Hazar, 2018). Günümüz işletmelerinde arzu edilen, her iki becerinin de yani 
hem sosyal becerileri hem de teknik/teknolojik becerileri kullanabilme yeterliliğine sahip çalışanların 
varlığıdır. Bugünün terminolojisi ile hibrit özellikler olarak adlandırabileceğimiz bu özelliklere göre 
şekillendirilecek organizasyonları hibrit organizasyonlar ile karıştırmamak lazımdır. Söz konusu olan ve 
esasında ilk olarak Trist ve Bamfort’un (1951) Tavistock Enstitüsü çalışmalarında ifade ettiği ve günümüze 
kadar evrilerek gelen sosyo-teknik organizasyonlar gibi aynı çatı altında farklı organizasyonların bir arada 
yönetildiği yapı olan habrit organizasyonlardan farklı olarak, hibrit becerileri olan personellerin çoğunlukla 
istihdam edildiği yapıları ifade etmek gerekir. Zira Burning Glass (2019) adlı araştırmacının gerçekleştirmiş 
olduğu bir araştırmasında bir milyar eski ve yeni iş ilanının yer aldığı veri tabanının analizi neticesinde icra 
edilen işlerden istisnasız dörtte birinin hibritleşme durumunda bulunduğunu ve her sekiz iş konumundan 
birinin 250 mesleği içene alarak şimdiden hibritleştiğini raporlamıştır. Bu durum, iş ilanı veren işletmelerin 
giderek hibrit becerilere sahip çalışanlara ihtiyaç duyduğu anlamına gelmektedir. Buradan hareket ile bundan 
10 yıl öncesine kadar işletmeler bakımlı, konusunda bilgili veya uzman, düzenli ve özenli anlamına gelen ve 
popüler hale kullanılan “Prezantabl” çalışanları istihdam etmek isterlerken günümüzde durumun 
başkalaşarak hibrit becerilere sahip çalışanlara doğru evrildiğini belirtebiliriz. Çünkü, katma değeri yüksek 
olan bir çok iş masa başında hatta evden ve iş elbiselerini dahi giyinmeden gerçekleşebiliyor. Önemli olanın 
beceriler olduğu ön plana daha fazla çıkmaktadır. Araştırma konusu itibariyle faydalanılan değişkenlerden 
birini oluşturan işletmelerde bilgi, medya (sosyal medya ve araçları) ve teknoloji becerileri de yapılan 
çalışmada anılan Toplum 5.0 Organizasyonların tanımına da girmektedir. Araştırma konusunun 
anlaşılabilirliği açısından anılan becerileri kavram olarak irdelemek gerekmektedir. Bilgi ve veri okuryazarlığı: 
Benzer özellik taşıdığı için bir arada yer verilen bilgi ve veri okuryazarlığı arasındaki fark, verilerin her zaman 
kullanıma hazır olmamasıdır. Yani henüz işlenmemiş ham veri olmasından ileri gelmektedir. İşletmeler için 
gerekli olan teknik boyutun yanı sıra hem organizasyonel ve hem de yönetimsel boyutu da ifade eden bilgi 
sistemi okuryazarlığı teknik ve davranışsal bir yaklaşımın sentez halidir. Beceriye sahip çalışan alakalı verileri 
bir araya getirerek değerlendirir, filtreler ve içeriği yönetir. İletişim ve işbirliği: İşletmeler açısından 
çalışanlarda bulunması gereken önemli özelliklerden birisidir. İşletme içi ve dışı iletişim, çeşitli araçlar 
yardımıyla sözlü veya yazınsal olarak ifade yeteneğini içerir. Etkileşimde ve paylaşımda bulunma, kaynak ve 
gerekli bilginin kolektif olarak oluşturulması anlamına gelen işbirliği yapmanın, etik kurallara dikkat etme ve 
sanal ortamda sahip olunan kimliği yönetme adımları vardır. Dijital içerik üretme: İçerik geliştirme, içeriklerin 
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modifiyesi ve yeniden tasnif edilmesi ile telif ve lisans işlemlerinde oluşan dijital içerik üretme boyutu, 
özellikle organizasyonlarda örtük olan bilgiyi açığa çıkartma ve kodlama ile ilgilidir. Programlama: İşletmede 
yürütülen veya yeni tasarlanan iş ve süreçlerle ilgili gerekli kodlama, hata ayıklama, talimat dizilerini 
meydana getirme çalışmaları ile alakalıdır. Çalışanlarda analitik düşünme yetisi ile yakından alakalıdır. 
Güvenlik: Sanal ortamda kişisel ve kişisel olmayan veri koruma, işletme içerisinde temel yetenek olarak ön 
plana çıkan ve taklidi zor olan bilgi ve süreçler ile ilgili koruma ve dijital kimliklerin koruması ile ilgili 
alanlardır. Cihaz, programlar ile kişisel veri ve gizliliğinin koruması ile ilgilidir. Problem çözme: Karşılaşılan 
sorunlar karşısında doğru karar verebilme, gerektiğinde alanıyla ilgili doğru teknolojik tercihlerde bulunma, 
dijital ve kavramsal dünyayı bütünleştirerek sorun çözme, değişime anında cevap vererek kendini yenileme, 
teknolojiyi ustalıkla kullanabilme gibi alanları içerir. Teknik aksaklıkları giderme, ihtiyaç duyulan teknolojik 
yanıtları verebilme, teknik beceriye sahip olma, problem çözme ve sanal ortamda eksikliklerin giderilmesi 
konularını kapsamaktadır. 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak işletmelerde daha yaygın olarak kullanılan teknik cihazlar, teknoloji 
kabul modelinin omurgası olan kullanılabilirlik boyutunu ön plana çıkartmıştır (Gaines ve Shaw, 1996; 
Kadirhan vd., 2017). Herhangi bir sistemin minimum hata payı ile işletilmesi ve onu idare edenlerin hoşnut 
kalabilmeleri adına öğrenilebilir olmasının yanı sıra hatırlanabilir ve kullanıcı dostu bir tasarıma ve ekrana 
sahip olması anlamına gelen kullanılabilirlik, yeni teknolojik sistemlerin de kabulünü kolaylaştırmaktadır 
(Nielson, 1986). İşletmelerde sosyal ve teknik becerilere sahip çalışanlar yeni sistemin kabulü aşamasında çok 
daha isteklidirler. Nitelikleri gereği öğrenmeye açık ve becerileri sayesinde yeniyi veya geliştirilmiş olanı çok 
daha rahat kavrayıp kullanabilmektedirler. Bu durum ise yeni sistemin kabulünü kolaylaştıran bir faktördür. 
Araştırmada kullanılan ölçeğin Türkçeye uyarlamasını geçerlik ve güvenilirlik çalışmasını ve faktör 
analizlerini yaparak literatüre kazandıran Demirkol ve Seneler (2018) kullanılabilirliğin direkt olarak 
ölçümünün gerçekleşemeyeceğini ve bir ölçüt belirlemenin zorluklarından bahsetmekle beraber, bunun bir 
zorunluluk olduğunu da ayıca belirtmiştir (Hornbeak, 2006). Literatürde bu anlamda pek çok yaklaşım 
bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan birinde Sweney vd. (1993) sistemi kullanacak olanların onu ne derece rahat 
öğrenebildiklerini ve kullanabildiklerini ölçüt olarak almışlardır. Bu ölçütleri kavram olarak açmakta fayda 
vardır. Öğrenilebilirlik: İşletmelerde teknolojik bir sistemin kullanıcıları tarafından ne kadar kolaylıkla ve 
rahat öğrenebilmesini ifade eder. Zira, kolay öğrenmek, çalışanlar arasındaki endişenin seviyesini düşüreceği 
gibi, kolayca öğrenende artı bir özgüven de meydana getirmektedir. Diğer taraftan öğrenim kolaylığı bulunan 
yeni bir sistemin kullanıcının eğitim süresinden, masraflardan ve dolaysıyla işgücünden yana avantajları da 
bulunmaktadır. Ayrıca sistemin kolayca öğrenilmesi, faydanın yükselmesine de etki edecektir (Venkatesh ve 
Davis, 2000). Bu durum sistem kullanılabilirliğinin teknoloji kabul modeline etkisini açığa çıkartmaktadır. 
Kullanılabilirlik: İşletmelerde teknolojik bir sistemin kullanıcıları tarafından ne derece kolaylıkla idare 
edilebildiğini ifade eder. Kolayca kullanılabilen yeni sistemler, yine çalışanlar arasında bir rahatlama 
yaratacağı gibi çeşitli endişeleri de gidermiş olacaktır. Teknik açıdan düşünüldüğünde ise kolay kullanılabilen 
bir sistem zaman, maliyet, hız, müşteri memnuniyeti gibi bir çok alanda kaynak tasarrufunu ve avantajları da 
beraberinde getirecektir. 

2.2. Teknoloji Kabul Düzeyi ve Verimlilik Üzerine 

Literatüre sunumu ilk olarak Davis (1989) tarafından yapılan “Teknoloji Kabul Modeli”, bilgisayar teknolojisi 
kullananların davranma şekillerini irdelemek ve kestirimini yapmak için geliştirilmiş ve günümüze kadar 
özellikle teknolojik sistemleri kabul etme ve çalışanların onu kullanma niyetlerini tahmin etmek amacıyla 
kullanılagelmiştir (Szajna, 1996; Akça ve özer, 2012; Venkatesh ve Morris, 2000). Modelin temel düşüncesi, 
algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan faydanın kullanıcı davranışlarını etkileyeceği şeklindedir. Bu model 
teorik dayanağını Fishbein ve Ajzen’in (1975) “Mantıklı Eylem Teorisi”nden almıştır. Teorinin dayanağında 
yer alan inanç ve değer gibi kavramların anlam zayıflamasına uğraması, teknoloji kabul modelinin gelişmesi 
ve alanında en geçerli model olması ile sonuçlanmıştır (Lu vd., 2003; Özer vd., 2010; Venkatesh, 2014; Yıldırır 
ve Kaplan, 2019). Alanyazında kabul modeline ilişkin modeller geliştirici ve benimseyen temelli olmak üzere 
iki ayrı kategori halinde sınıflandırılmıştır. Geliştirici modeller yeni olanın nitelik ve baskınlığına dikkat 
çekerken, benimseyen temelli modeller ise benimseyenin nitelikleri, algılar ve kullanıcı dostu teknolojilere 
dikkat çekmişlerdir (Usluel ve Mazman, 2010). Bu kuramların dışında “Yeniliğin Yayılımı Kuramı”, “Sebepli 
Davranış Teorisi”, “Planlı Tavır Teorisi” ve “Teknoloji Kabul Kuramları” da bulunmaktadır. Yapılan 
araştırmada faydalanılan “Teknoloji Kabul Modeli” üç bileşenden oluşmaktadır. Esasında bazı kaynaklarda 
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“Tutum” (Ajzen, 2002; Wu vd., 2011) ve “Gerçek Sistem Kullanımı” (Hu vd., 2003) boyutları da 
bulunmaktadır. Ancak, yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğunda analizlerden çıkan sonuçlar 
doğrultusunda benzerliklerden dolayı bu değişkenlere yer verilmemiştir (Akça ve Özer, 2012; Özbek vd., 2014 
Gümüşsoy, 2009; Erdoğmuş, 2011). Algılanan fayda : Davis (1989) çalışmasında olası bir kullanıcının özel bir 
teknolojik sistemi kullanarak organizasyonda performansını yükseltebileceğine dair olasılığı ifade etmektedir. 
Çalışanların yaptıkları işleri daha iyi yapabilmelerine karşın kanaatlerinin olumlu yönde gelişmesi önemlidir 
(Gyampah ve Salam, 2004). Algılanan kullanım kolaylığı : Olası kullanıcının kullanılacak sistemin uğraş 
gerektirmemesine ait beklenti seviyesini ifade etmektedir (Davis, 1989; Çabuk vd., 2014). Ayrıca, teknolojik 
uygulama için sarf edilmesi muhtemel çabanın, işleri gerçekleştirmek için gerekli çabadan daha fazla olması 
önemlidir (Yeke, vd., 2019). Akça ve Özer’de (2012) çalışmalarında diğer pek çok çalışmada ulaşılan sonuca 
yani, her iki boyutun birden sistemi kullanmaya dair niyeti olumlu yönde etkileyeceği sonucuna varmışlardır. 
Buradan hareket ile algılanan fayda ve sistemi kullanma niyetinin doğrudan sistemin kullanımı için niyet 
geliştirilmesini tetiklediği ifade edilebilir. Kullanım için niyet (Mohd vd., 2005; Hu vd., 2003): İşletme 
çalışanının herhangi bir etki veya güdüleme karşısında bazı davranışlarda bulunma ihtimalidir (Al-Gahtani 
ve King, 1999). Kullanıcıların yeni teknolojik sistemi kullanma düzeylerinin, yeni teknolojik sistemin kabul 
düzeyini etkileyeceğini ifade eder. 

Diğer taratan işletmeler açısından hayati öneme sahip teknolojik verimliliğe direkt olarak etki edebilecek olan 
yeni teknolojiye uyum ve kabullenme arasında ziyadesiyle çalışmalar da yapılmıştır (Davis vd., 1992; Laurner 
ve Eckhardt, 2010; Berker vd., 2011; Gagne vd., 2012; Greg vd., 1992; Türen ve Erdem, 2017; Venkatesh, 2000;). 
Bilgi teknolojileri başta olmak üzere teknoloji verimliliği, çalışanların yeni teknolojik sistemlere adaptasyon 
seviyeleri ve onu kullanarak performanslarını ve verimliliklerini ne oranda yükselttiklerini ifade eden bir 
kavram olarak irdelenmiştir (Doll ve Torkzadeh, 1988; Hu ve Quan, 2005). Bu nedenle teknolojik verimliliğin 
sağlanabilmesi için çalışanların eğitimler ile öğrenme sayesinde öncelikle yeni teknolojiyi kullanabileceklerine 
dair düşüncelerinin pozitif yönde değiştirilmesi çalışmalarının yapılması gerekir. Sonrasında ise yeni 
teknolojiyi kullanmak için çok fazla uğraş gerekmeyeceği ve hatta kendilerine bu sayede fayda 
sağlayabilecekleri için onu kullanmaya niyet oluşturma yönündeki çalışmalar ile işletmelerin devamlılığı için 
elzem olan teknolojik verimliliğin sağlanabileceği değerlendirilmektedir. 

2.3. Bilgi ve Teknoloji Becerileri, Sistem Kullanılabilirliği, Teknoloji Kabulü ve Verimlilik İlişkisi 

Gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevreye uyum sağlayabilmek için işletmeler de farklılaşan 
ürün ve hizmetler, iş yapma şekilleri, süreçler ve nihayetinde bunları gerçekleştirecek olan insan kaynağını bu 
yönde seçmek veya yetiştirmek zorundalığını açığa çıkartmıştır. Bu zorundalığı, hibrit becerilere sahip 
çalışanlar olarak da niteleyebiliriz. Bunların yanı sıra bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda 
işletmelerde yaygınlaşan, yöneticiler için geliştirilen destek, bilgi ve karar sistemleri, işyeri otomasyon ve 
intranet uygulamaları vs. gibi uygulamaların çalışanlar tarafından kullanımları da hibrit çalışanlar fikrini 
desteklemektedir. Bu durum organizasyonların yeniden yapılandırılması veya şebeke örgüt yapılarına 
benzese de tam olarak karşılamamaktadır. Tam olarak sosyal ve teknik/teknolojik açıdan becerilere sahip 
çalışanlar ile donatılmış, örtük bilgi ve gizil yetenek gibi rekabet üstünlüğü faktörlerini bünyesinde barındıran 
organizasyonlar, Toplum 5.0 Organizasyonları olarak adlandırılabilirler. Bu tür organizasyonların çalışanları 
ve yöneticileri değişim ve yenilikler karşısında esnek ve uyumlu bir karakter sergilerler. Bununla birlikte, bilgi 
ve iletişim başta olmak üzere teknoloji alanında yaşanan ve yaşanmakta olan ilerlemeler, işletmeler adına 
mesafe kavramının anlam değiştirmesine ve her türden piyasa/pazarın genel anlamda ulaşılabilir hale 
gelmesine ve böylece organizasyonların da birbirleri ile bağlantılı bir şekle bürünmesine neden olmuştur. Bu 
değişim işletmeler için fevkalade faydalı olsa da, çalışanların yeni olan teknolojiye yaklaşımında 
adaptasyonları ve kabullenmeleri anlamında sorunlara neden olabilmektedir. Bu anlamda işletmeler de 
uyumlaştırma adına çeşitli çalışmalar ve tedbirler almaktadırlar. Zira, uyumlaştırma çalışmaları ve tedbirler 
ile adaptasyon sağlanamadığı takdirde bu durumun yeni teknoloji ve sistemlerin başarısı için risk 
oluşturabileceği öngörülmektedir (Rossignoli, 2016; Türen ve Erdem, 2017). Böyle bir riskin şiddetini elimine 
etmek için, işletmelerde yeni teknolojik sistemden verim almak ile ilgili olarak Sistem Kullanılabilirlik Modeli 
temelinde öğrenme/eğitim çalışmalarının yapılması, bu sayede algılanan kullanım kolaylığı düşüncesini 
harekete geçirerek sonunda çalışana işlerinde fayda göreceği ve onu kullanma niyetine yönlendirmesi 
sağlanabilir (Venkatesh ve Davis, 2000, Lacka ve Chong, 2011; Alshibly, 2014). Bu durum aynı zamanda sosyal 
mübadele kuramıyla da ilintili haldedir. Kurama göre çalışanlar organizasyonları tarafından sevgi ve güzel 
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duygular uyandıracak kendilerinin düşünüldüğü hissi, takdir ve iyi davranışlar ile karşılaştıklarında karşılık 
verme davranışı içerisine gireceklerdir. Teknoloji ve sistemin değişimine fazla direnç göstermeyeceklerdir 
(Zhou ve Jiang, 2015). Diğer taraftan, yeni teknolojik sistemi öğrenmede güçlük çekenler, kaygıya kapılanlar 
da organizasyonları ile aralarındaki güçlü iletişim ve işbirliğinden dolayı süreci atlatabilecektir (Farh, 1990). 

Çalışmada yer alan değişkenlerin birbirlerini etkileme ve işleme düzeninin formülize edilmiş şekli aynı 
zamanda “Teknoloji Becerileri ve Kullanımı Üzerinden Kabulü ve Verimliliği Sistemi”ni ifade etmektedir. 

 
Şekil 1: Teknolojilerde Beceriler/Kullanılabilirlik/Kabul ve Verimlilik İlişkisi 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, temelde işletmelerin nihai amaçlarına ulaşabilmeleri kapsamında, sahip oldukları ve 
verimliliklerine etki eden bilgi, medya ve teknoloji becerileri, teknolojik sistemlerinin kullanılabilirliği ve 
teknolojilerinin kabul durumlarının etki ağını, yolunu ve derecelerini açığa çıkartmaktır. Bununla birlikte, 
teknoloji yönelimli verimliliğe doğrudan etkilerinin olabileceği varsayılan teknoloji becerileri yetkinlikleri ile 
teknolojik sistem kullanılabilirliğinin her iki değişkenin birlikte ve organizasyonun teknolojiyi kabul düzeyleri 
üzerinden verimliliği etkilemesi olasılığı için moderatör etki ihtimali araştırılacaktır.  

3.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Yapılan araştırmada zincirin ilk iki halkası niteliğindeki bilgi, medya ve teknoloji becerileri (bilgi/veri okur 
yazarlığı, iletişim/işbirliği, dijital içerik geliştirme, programlar, güvenlik ve problem çözme) ile sistem 
kullanılabilirliği özelliklerinin (öğrenme ve kullanılabilirlik) birlikte çalışanların zihinlerinde fayda 
sağlayabilecekleri ve kolayca onu kullanabilecekleri fikrini uyandırarak yeni/geliştirilmiş teknolojiyi daha 
kolay kabullenecekleri düşünülmektedir. Bu durum ise işletmelerin verimliliklerinde artışı beraberinde 
getirecektir. Yapılan açıklamalar ve şekillenen hipotezlerin doğrultusunda her bir hipotezin ok işaretleri ile 
sembolize edildiği araştırmanın modeli ise aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

 
Şekil 2: Araştırma Modeli 

Bütün yapılan açıklamalar doğrultusunda araştırmanın temel sorusuna cevap aranan ana ve alt hipotezlerimiz 
şekillenmiş bulunmaktadır.  
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H1=“Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri, Teknolojik Sistemlerin Kullanılabilirlikleri ile Beraber, Çalışanların 
Yeni Teknolojiyi Kabul Düzeyleri Üzerinden İşletmelerin Teknolojik Verimliliğini Etkiler” şeklinde olacaktır. 

H1a= “Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri ile Teknolojik Sistemlerin Kullanılabilirlik Düzeylerini Arasında 
Anlamlı Bir İlişki Vardır.” 

H1b= “Bilgi, Medya ve Tek. Becerileri Yeterlilikleri, Çalışanların Yeni Teknolojiyi Kabul Düzeylerini Etkiler.” 

H1c= “Tek. Sistemlerin Kullanılabilirlik Düzeyleri, Çalışanların Yeni Teknolojiyi Kabul Düzeylerini Etkiler.” 

H1d= Bilgi Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterlilikleri, İşletmelerin Teknolojik Verimliliğini Etkiler 

H1e= Teknolojik Sistemlerin Kullanılabilirlik Düzeyleri İşletmelerin Teknolojik Verimliliğini Etkiler 

H1f= “Çalışanların Yeni Teknolojiyi Kabul Düzeyleri, İşletmelerin Teknolojik Verimliliğini Etkiler” Diğer 
taraftan araştırma modeli doğrultusunda, uygulaması yapılacak olan hiyerarşik regresyonu aşağıda 
gösterildiği gibi formülize edebiliriz. (Ŷ = a + b1 X1 + b2 X2 +……..+ bn Xn) 

Gerçekleştirilen çalışma için, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulu’nun 
11.03.2020 tarih ve 050-E-053201 sayılı kararı ile gerekli “Etik Kurul” izni alınmıştır. 

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni , iletişim ve diğer teknolojileri yoğun kullanmalarından dolayı merkez ve bağlı şirketlerin 
bulunduğu İstanbul İzmir ve Malatya illerinde ağırlıklı olarak faaliyette bulunan ve personel sayısı toplamda 
450 olan üç işletmenin yönetici ve iş görenlerden oluşmaktadır. Bütün personele ulaşmada sorun 
yaşanabileceği ve faklı birimler söz konusu olduğu için tabakalı örnekleme yoluna gidilmiştir. Her birimin 
çalışan sayısına göre oransal olarak saptanan alt tabakalar arasında basit tesadüfi örnekleme uygulanmış ve 
Özdamar’ın da (2003) çalışmasında formüller ile belirttiği, Yazıcıoğlu ve Erdoğan’ın %95 güven düzeyinde 
çeşitli değerlerde örneklem hatalarına göre farklılaştırdığı verilere göre 300 anketi yakalamak adına ihtiyatlı 
davranılarak hedeflenen 400 personel için zaman aralıklı olarak (Time Lagged) yüz yüze anket uygulanmıştır 
(Lin, 1976; Cohen vd., 2007). Ulaşılan 377 kişiye uygulanan anket çalışması neticesinde analizlere birincil 
veriler dahil edilmiştir. Baskı ve endişe geliştirmemeleri için personele küçük gruplar halinde uygulanan 377 
anket içinden ayrı zamanlarda yapılan anketleri eşleştirmek için verilen kodları uymayan 28 anket ile “Uç 
Değerler” ve “Mahalanobis Uzaklık Mesafesi” analizlerinde normal sınırların dışında olduğu tespit edilen 38 
anket analizlerde değerlendirilmeyerek (D(29)>16,27; p < ,001 / -3 < D(9) > 3; p < ,001) kalan ve araştırmaya dahil 
edilen 311 örneklem seti, cevaplara bağlı hatalardan temizlenerek veri kalitesi korunmaya çalışılmıştır.  

3.4. Veri Toplama Araçları 

Daha önceki çalışmalarda geçerlik ve güvenirlik testleri gerçekleştirilmiş olan ve araştırmada kullanılan dört 
ölçekten birincisi bilgi medya ve teknoloji becerileri yeterliliği ölçeğidir. Hazar (2018) tarafından geliştirilen 
ölçek altı boyuttan oluşmaktadır. İletişim ve işbirliği, programlama, problem çözme, dijital içerik geliştirme, 
bilgi ve veri okuryazarlığı ve güvenlik boyutlarından oluşan ölçeğin güvenilirlik analiz sonucu ,89 olarak ifade 
edilmiştir. Faktör analizi için uygunluğu belirten KMO değerinin ise ,929 olarak tespit edildiği raporlanmıştır. 
Araştırmada kullanılan ölçeklerden ikincisi TSK ölçeğidir. Kaynak adı system usability scale olan ölçek Brooke 
(1996) tarafından geliştirilmiştir. Türkçeye adaptasyonu Çağıltay (2011) tarafından gerçekleştirilen ölçek, 
öğrenebilirlik ve kullanılabilirlik olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin güvenilirlik analiz sonucu 
,78 olarak ifade edilmiştir. Faktör analizi için uygunluğu belirten KMO değeri ise ,82 olarak tespit edilmiştir. 
Kullanılan üçüncü ölçek, Teknoloji Kabul Modeli ölçeğidir. İlk defa Davis (1989) tarafından geliştirilen ölçeğin 
Türkçe ’ye uyarlaması Yeke (2019) vd. tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin güvenilirlik analiz sonucu ,834 
olarak raporlanmıştır. Ölçeğe ait faktör analizi sonucunda algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı ve 
kullanıma yönelik niyetten oluşan üç boyutunun belirlendiği ifade edilmiştir. Araştırmada kullanılan son 
ölçek Teknolojik Verimlilik ölçeğidir. İlk olarak Torkzadeh ve Doll (1999) tarafından geliştirilen ölçeği, Alam 
(2016) yeniden uyarlanmış ve 4 maddelik tek boyutlu ölçeğin güvenilirlik değerini ,90 olarak ifade etmiştir.  
Türkçe’ye ise Türen ve Erdem (2017) tarafından uyarlama çalışmaları yapılarak makale olarak yayınlanmıştır. 

3.5. Kısıtlar ve Sınırlılıklar 

Bütün çalışmaların muhtemel ortak noktası potansiyel kısıtlılıklarının bulunmasıdır. Çalışmaya dair kapsam 
ve kısıtlılıklar farklı başlıklar altında ele alınabilir. Bunlar arasında coğrafi bölge, içerik, sektör, örneklem 
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birimi vs. çoğaltmak mümkündür. Araştırmada evrenin tamamına ulaşılamayacağı için örneklemle sınırlı 
kalınmıştır. Bölge çerçevesinden ele alındığında, covid-19’un direkt ve dolaylı etkilerinden dolayı yasal ve 
çekinsel sebepler, zaman kısıtlamaları ve maliyet vb. nedenlerle çok daha etraflıca yapılabilecek iken, İstanbul, 
İzmir ve Malatya illeri ile sınırlı kalınmış başka firmalar dahil edilmemiştir. Araştırmada kullanılan veriler 
yüzyüze anket çalışması ile sınırlı kaldığı gibi, çalışma gerçekleştirilirken sağlık endişeleri sebebiyle yaşanan 
sıkıntılar zaman gecikmeli olarak gerçekleştirilen anket sayılarını etkilemiş ve sayı 370’li sayılarda kalmıştır. 
4. ANALİZ VE BULGULAR 
4.1. Modelde Yer Alan Değişkenlerin Faktör Analizi Sonuçları 
Maddelerin korelasyonu sayesinde, daha anlaşılır ve pratik bir biçimde sunulmasına imkan tanıması ve çok 
sayıda korelasyonu bulunan maddeleri birleştirerek az sayıda boyut halinde açıklayabilmesi, araştırmada 
ölçülmesi düşünülen değişkenin alt boyutların farklılaşarak ayrışması ve ilgili maddelerin, yük değerlerine 
göre ait oldukları değişken altında öbeklenmesi adına geçerlilik çalışmaları kapsamında keşfedici faktör 
analizi (KFA) uygulanmıştır. KFA uygulanırken faktörler arası bağlantı olasılığını için “Direct Oblimin” 
rotasyon metodu seçilmiştir. 
Bilgi medya ve teknoloji becerileri yeterliliği değişkeninde faktör dağılımı için yapılan döndürme ile ölçeğin 
ilk faktörü (1, 2, 3, 4 ve 5) beş maddeden, ikinci faktörünün (6, 7, 8 ve 9) dört maddeden, üçüncü faktörünün 
(10,11, 12 ve 13) dört maddeden, dördüncü maddenin (14,15 ve 16) üç maddeden, beşinci maddenin (17, 18, 
19 ve 20) dört maddeden ve son olarak altıncı maddenin (21,22 ve 23) üç maddeden oluştuğu belirlenmiştir. 
Daha sonra analizden elde edilen “Açıklanan Toplam Varyans” ve “Topluluklar” tabloları incelendiğinde, 
analize dahil edilen 23 maddeye ait öz değeri 1’in üzerinde altı faktör olarak toplandığı tespit edilmiştir. Altı 
faktörün birden ölçek hakkında tanımladıkları varyans oranı %78,513’tür. Maddeler kapsamında ayrı olarak 
öbeklenen altı faktöre ait varyanslarının ise 0,686 ile 0,912 aralığında farklılaştığı ve analizde sivrilen faktörler 
olarak belirginleşen altı faktörün bir arada maddelerdeki bütün varyans ve ölçeğin geneline ait varyansı 
çoğunlukla açıkladıkları tespit edilmiştir. 

Tablo 1: Bilgi Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterliliği Ölçeği KFA Sonuçları 
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“Component Matrix” değerleri incelendiğinde 23 maddenin genelinin en düşük faktör değeri olan 0, 686 ve 
üstünde bir değerde olduğu görülmüştür. Bu sonuç, ölçeğin sağlam bir faktör yapısında olduğunu 
göstermektedir. Döndürme gerçekleşmeden önce ilk faktörün üstlendiği varyansın %32,9 olarak değerlenmesi 
de anlamlı bir faktöriyel yapı varlığının diğer bir parametresini ifade etmektedir.  

Tablo 2: Teknoloik Sistem Kullanabilirlik Ölçeği 

 
KMO: 0,861 
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Analiz sonuçları incelendiğinde, analize dahil edilen 10 maddenin 1 ve üzeri değere sahip iki faktör altında 
toplandığı tespit edilmiştir. İki faktörün birlikte ölçeğe dair açıkladıkları varyans %59,436’dır. Bu iki faktörün 
ortak varyanslarının ise 0,585 ile 0,800 arasında farklılaştığı ve diğer taraftan, analizde öne çıkan iki faktörün 
birlikte maddelerdeki ve ölçeğe dair varyansın yarıdan fazlasını açıkladıkları tespit edilmiştir. Bileşen 
matrisler tablosuna göre 10 maddenin hepsinin ilk faktöre ait değerlerinin (0,585) ve üstünde olduğu 
göstermiştir. Bu durum, ölçeğin geçerli bir faktör yapısında olduğunu göstermektedir. Döndürme 
gerçekleşmeden önce ilk faktörün sebep olduğu varyansın %43,461 olarak açıklanması da sağlam ve genel bir 
faktöriyel yapının varlığının diğer bir ispatıdır. Faktör dağılımı için yapılan döndürme ile ölçeğin ilk faktörü 
(1, 3, 5, 7 ve 9) beş maddeden, ikinci faktörünün ise (2, 4, 6, 8 ve 10) yine 5 maddeden oluştuğu görülmüştür. 

Tablo 3: Teknoloik Kabul Modeli Ölçeği 
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Analiz sonuçlarına göre, analize alınan 13 maddenin 1 ve üzeri değere sahip üç faktör halinde bir araya geldiği 
tespit edilmiştir. Faktörlerin birlikte ölçeğe dair karşıladıkları varyans %78’dir. Faktörlerin ortak 
varyanslarının 0,759 ile 0,901 arasında farklılaştığı ve diğer taraftan, analizde sivrilen üç faktörün bir arada 
maddelerdeki ve ölçeğe dair varyansın çoğunluğunu açıkladıkları tespit edilmiştir. 

Bileşen matrisler tablosuna göre 13 maddenin hepsinin ilk faktöre ait değerin (0,759) üstünde olduğu 
göstermiştir. Bu durum, ölçeğin sağlam bir yapıda olduğunu gösterdiği gibi döndürme uygulanmadan önce 



B. Akkoyun 13/1 (2021) 739-759 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 748 

ilk faktörün sebep olduğu varyansın %51,461 olması da sağlam ve anlamlı bir faktöriyel yapının ifadesidir. 
Sonuç olarak faktör döndürme sonrasında ölçeğin birinci faktörünün (1, 2, 3, 4 ve 5) beş maddeden, ikinci 
faktörünün ise (6, 7, 8, 9 ve 10) yine 5 maddeden ve son olarak üçüncü faktörün ise (11, 12, 13) üç faktörden 
oluştuğu görülmüştür. 

Tablo 4: Teknoloji Yönelimli Verimlilik Ölçeği 

 
KMO: 0,864 

Teknoloik Yönelimli Verimlilik Ölçeği Yaklaşık  2 SD p 
1228,71 145 0,000 

Faktör Kod Maddeler Faktör Y. Özdeğer Açıklanan 
 

 

Ö
ğr

en
eb

ili
rl

ik
 

1. Madde ,895  
 

3,384 

 
 

84,591 
2. Madde ,939 
3. Madde ,925 
4. Madde ,920 

Analiz sonuçlarına göre, analize dahil edilen 4 maddenin öz değeri 1’in üstü olan bir faktör altında öbeklendiği 
tespit edilmiştir. Bir faktörün ölçek için karşıladığı varyans %84,591’dir. Tek faktöre ait varyansın ise 0,895 ile 
0,939 arasında farklılaştığı görülmiştür.Sonuç olarak, ölçeğin birinci ve tek faktörünün (1, 2, 3 ve 4) dört 
maddeden oluştuğu tespit edilmiştir. 

4.2. Modelde Yer Alan Değişkenlerin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Araştırmada kullanılan dört ölçeğin iç tutarlılığını test etmek için ölçeklerin genel ve alt faktörlerinin iç 
tutarlılık değerleri hesaplanmıştır. Bununla birlikte, tüm Cronbach Alfa değerleri sınır değerinin (0,70) 
üzerindedir. Ayrıca, her ölçek için maddelerin revize edilmiş madde genel korelâsyon değerlerinin 
öngörülmüş olan sınır değerinin (0,20) üzerinde olduğu görülmektedir. Bu bulgular, ölçeklerin iç 
tutarlılıklarının uygun olduğunu göstermektedir. 

Tablo 5: Teknolojik Sistemin Kullanılabilirlik Ölçeği Güvenilirlik Analizi 

 Ölçekler ve Alt Boyutlar Cronbach-Alpha 
Teknolojik Sistem Kullanabilirlik (T) 0,851 
Öğrenebilirlik 0,781 
Kullanabilirlik 0,856 

Tablo 6: Teknoloji Kabul Modeli Ölçeği Güvenilirlik Analizi 

 Ölçekler ve Alt Boyutlar      Cronbach-Alpha 
Teknoloji Kabul (T)   0,919 
Algılanan Fayda   0,918 
Algılanan Kullanım Kolaylığı   0,910 
Niyet   0,943 

Tablo 7: Teknoloji Yönelimli Verimlilik Ölçeği Güvenilirlik Analizi 

 Ölçekler ve Alt Boyutlar Cronbach-Alpha 
Teknoloik Verimlilik (T)   0,939 
Teknoloik Verimlilik               0,939 

Tablo 8: Bilgi Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterlik Ölçeği Güvenilirlik Analizi 

 Ölçekler ve Alt Boyutlar     Cronbach-Alpha 
Bilgi Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterlik (T)     0,906 
İletişim ve İşbirliği 
 

    0,863 
 Programlama 

 
0,911 
 Problem Çözme 

 
0,903 
 Dijital İçerik Geliştirme 0,924 

Bilgi ve Veri Okuryazarlığı     0,905 
Güvenlik     0,928 

4.3. Değişkenler ve Model ile İlişkili Varsayım Analizleri 

Çalışma ile ilgili bu aşamada modelde yer alan değişkenler arasında anlamlı ilişkilerin varlığı araştırılmıştır. 
Bu nedenle gerçekleştirilen korelasyon analizi verilerinde modelde yer alan ve beklendiği gibi Teknolojik 
Sistem Kullanılabilirlik verileri ve Bilgi Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterliliği verileri arsında pozitif yönde 
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her ikisi ile Teknoloji Kabul Modeli verileri arasında pozitif yönlü anlamlı bir korelasyonun varlığı ve 
nihayetinde ise yine Teknoloji Kabul Modeli verileri ile Teknoloji Yönelimli verimlilik arasında yine pozitif 
yönlü anlamlı bir korelasyonun varlığı tespit edilmiştir. Teknolojik Sistem Kullanılabilirlik verileri ve Bilgi 
Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterliliği verileri ile Teknoloji Yönelimli verimlilik verileri arasında pozitif 
yönlü doğrudan bir ilişkinin varlığından söz edebiliriz. Bu durum, faktör analizleri yapma aşamasında 
“varimax” yerine “direct oblimin” döndürme yönteminin neden tercih edildiğini de açıklamaktadır. Zira, 
sosyal bilimlerde faktörler arası ilişki kaçınılmazdır. Bu nedenle alışkanlık haline getirilen “varimax”ı her 
defasında tekrarlamak esasında yapılmakta olan bir hatadır diyebiliriz. Bu durumda alt hipotez; 

H1a= KABUL şeklinde ifade edebiliriz. Yani, Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri ile Teknolojik Sistemlerin 
Kullanılabilirlik Düzeylerini Arasında Anlamlı Bir İlişki Vardır. 

Tablo 9: Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler Ort Std. S.    Korelasyon Matrisi 
1 2 3 4    

1. TYV 4,11 0,79 -       
2. TSK 3,66 0,72 ,249 -      
6. TBY 3,95 0,63 ,220 ,285 -     
7. TKB 3,49 0,68 ,466 ,537 ,438 -    
n=311; ** p<0,01.          

Çoklu doğrusal hiyerarşik regresyon analizini uygulamadan önce analiz için gerekli olan varsayımların 
sınanması gerekmektedir. Bunlardan ilki olan ve ortalamaları alınarak sürekli veri haline dönüştürülen 
değişkenlere ait likert ölçekleri ile toplanmış verilerin 311 geçerli anket sayısı ile örneklem büyüklüğü hem de 
en az aralık ölçek olma şartlarını sağladığını ifade edebiliriz. Hemen arkasından bağımlı ve bağımsız 
değişkenler arasında doğrusal ilişki varlığı, bütün değişkenler için çoklu normal dağılım ve bağımsız 
değişkenlerin kendi aralarındaki çoklu bağlantılılık anlamına gelen “Multicollinearity” durumunun testi 
analiz için hayati önem taşımaktadır. 

IBM SPSS 22 programı ile uygulanan çoklu doğrusal regresyon varsayımları analizleri sonucunda bağımlı ve 
diğer boyutlar karşılıklı olarak “Doğrusal İlişki Varsayımı”nı sağlandığını belirtebiliriz (r ˃,30; p˂,05). Diğer 
taraftan bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin yüksek seviyede olmaması da (r˂,70) çoklu bağlantılılık 
sorununun olmadığını ifade etmektedir. 

Tablo 10: Coefficients Tablosu 

Coefficientsa 
Model Unstandardized Coef. Std. Coefficient Correlations  Collinearity Sta. 

B St. Err. B t Sig. Ze-or Partial Part Tolerance VIF 
1 
 
 
2 
 
3 
 

(Const) 3,311 ,208  15,955 ,000      
TSKG ,247 ,055 ,249 4,516 ,000 ,249 ,249 ,249 1,000 1,000 

 (Const) 2,980 ,236  12,648 ,000      
TSKG ,201 ,056 ,202 3,563 ,000 ,249 ,199 ,194 ,919 1,089 
TBYG ,144 ,050 ,163 2,860 ,005 ,220 ,161 ,156 ,919 1,089 

(Const) 1,968 ,260  7,572 ,000      
TSKG -,004 ,060 -,004 -,059 ,953 ,249 -,003 -,003 ,708 1,412 
TBYG ,018 ,050 ,020 ,361 ,719 ,220 ,021 ,018 ,805 1,243 
TKBG ,554 ,077 ,459 7,176 ,000 ,466 ,379 ,362 ,623 1,605 

a. Dependent Variable: TYVG 

CI (Condition Index) parametrelerinin (değerin ˂,30 olması beklenir) sırasıyla 12,267/15,278 ve 23,710 
olduğundan yine bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantılılık sorununun olmadığını belirtebiliriz. 
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Tablo 11: Collinearity Tablosu 

Model Dmsn Eigenvalue Condition Index Variance Proportions  
(Constant) TSKG TKBG TBYG 

1 1 1,987 1,000 ,01 ,01   
2 ,013 12,267 ,99 ,99   

2 1 2,963 1,000 ,00 ,00 ,00  
2 ,024 11,135 ,05 ,30 ,91  
3 ,013 15,278 ,95 ,69 ,08  

3 1 3,956 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 ,024 12,727 ,02 ,17 ,87 ,01 
3 ,013 17,492 ,52 ,66 ,08 ,02 
4 ,007 23,710 ,45 ,17 ,05 ,97 

a. Dependent Variable: TYVG 

Olası tahmin hataları sonuçlarını veren bir diğer özet analizi olan Residual tablosunu incelediğimizde, 
maksimum ve minimum (değerin ˂ 3,3 olması beklenir) residual değerlerinin -1,6494 – 1,6015 aralığında 
olduğu; değerlerden birinin modelden çıkartılması halinde regresyon oranlarının değişim oranını ifade eden 
Cook’s mesafesinin (değerin ˂ 1 olması beklenir) ,070 bulunduğu; bir bağımsız değişkenin diğer bağımsız 
değişken ortalamalarından farklılaşmasının standartlaştırılmış ölçüsünü ifade eden ve bağımsız değişken 
sayısına göre α = ,001 için ki kare dağılımından saptanarak karşılaştırılan ve kritik değerden büyük olan 
durumları analize dahil etmeyen Mahalanobis mesafesinin 26,425 gibi bir değerde olduğu saptandığı yani (üç 
bağımsız değişken için sınır 16,27’dir) sınırı aştığı için tahmin hataları istatistiği ve uç değer analizlerinin 
istenilen sınırların dışına çıkıldığından, tespit edilen uç değerler tekrarlanan “Sort Case”s ve “Mahalanobis” 
testi sonucunda analiz dışında bırakılarak ,değeri 15,55 seviyesine indirgeyerek, çoklu doğrusal regresyon 
analizini uygulayabilmek için veri setinde normal sınırlar ele edilmiştir.  

Tablo 12: Residuals Statistics Tablosu 

Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 3,2990 4,8217 4,2308 ,28588 312 
Std. Predicted Value -3,259 2,067 ,000 1,000 312 
Std. Error of Predicted Value ,032 ,127 ,059 ,019 312 
Adjusted Predicted Value 3,3129 4,8177 4,2303 ,28591 312 
Residual -1,64942 1,60157 ,00000 ,54785 312 
Std. Residual -2,996 2,909 ,000 ,995 312 
Stud. Residual -3,017 2,956 ,000 1,002 312 
Deleted Residual -1,67268 1,65308 ,00042 ,55570 312 
Stud. Deleted Residual -3,058 2,994 ,000 1,006 312 
Mahal. Distance ,070 15,557 2,990 2,781 312 
Cook's Distance ,000 ,070 ,004 ,007 312 
Centered Leverage Value ,000 ,050 ,010 ,009 312 
a. Dependent Variable: TYVG 

Varsayımsal teslerden tahmini hataların bağımlı değişkenin tahmini skorları ile ilişkisinin doğrusallığını test 
etmek için “Normal P Plot of Regression Standardized Residual” çıktısı incelendiğinde, noktaların bazı 
yerlerde küçük çapta ayrım göstermesine rağmen analiz için bir sakınca oluşturmadığı, doğru etrafında 
toplandığı, doğrusallığı bozacak bir duruma rastlanmadığı ve tahmin hatalarının bağımlı değişken ile 
ilişkisinin doğrusal olduğu görülmüştür. 
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Şekil 3: Stardardize Edilmiş Regresyon Kalıntı Grafiği 

Araştırmanın Modeli ve geliştirilen Hipotezlerin sınanması için uygulanan regresyon analizleri ve özet 
tablolar aşağıda verilmiştir. R² (Determinasyon Katsayısı), F (Varyans Değeri), standardize edilmiş Beta 
değerleri, t değeri, anlamlılık ve bağımlı değişkenler, IBM SPSS 22 ve IBM AMOS 24 paket programında analiz 
edilmiş ve sonuçları paylaşılmıştır. 

4.4. Bulgular 

Uygulanan hiyerarşik regresyon analizi sonrası Model 1 tablosu incelendiğinde Teknoloji Yönelimli Verimlilik 
(TYVG) bağımlı değişkeni ile Teknolojik Sistem Kullanılabilirlik (TSKG) bağımsız değişkeni arasında 
geliştirilmiş olan modelin anlamlı olduğu (P=,000 ˂,05) ve Teknolojik Sistem Kullanılabilirliğinin Teknoloji 
Yönelimli Verimliliği olumlu ve anlamlı bir etkiyle tesir ettiği tespit edilmiştir. 

Tablo 13: Hiyerarşik Regresyon Analiz Tablosu 

Model 1 R2 F Std. Edilmiş Beta Ks. T Anlamlılık 
TSKG ,062 20,398 ,249 4,516 ,000 

Bağımlı Değişken : Teknoloji Yönelimli Verimlilik 

Araştırmanın veri setine göre, Teknolojik Sistem Kullanılabilirliği, Teknoloji Yönelimli Verimlilikte meydana 
gelen değişimi %6,2 oranında açıklamaktadır. Etki değerinin durumunu belirlemek için “Cohen d” değerine 
veya R2 değerine bakmak gerekir Cohen’e ait (1988) sınıflandırmada, 0,02 ≤ f2 < 0,15 değeri küçük düzeyde 
etkiyi, 0,15 ≤ f2 < 0,35 değeri orta düzeyde etkiyi ve 0,35 ≤ f2 değeri ise geniş düzeyde etkiyi göstermektedir. 
Benzer şekilde, bu değer sınıflandırması R2 için dönüştürüldüğünde; 0.02 ≤ R2 < 0.13 değeri küçük etkiyi, 0,13 
≤ R2 < 0,26 değeri orta etkiyi, 0,26 ≤ R2 değerler ise geniş etkiyi göstermektedir. Bu durumda, TSKG’nin, TYVG 
üzerinde ,24 değerinde düşük düzeyde bir etkisinin olduğunu ifade edebiliriz. Bu veriler doğrultusunda;  

H1e= KABUL. Teknolojik Sistemlerin Kullanılabilirlik Düzeyleri, İşletmelerin Teknolojik Verimliliğine 
etkisinin olduğunu ifade edebiliriz. 

Tablo 14: Hiyerarşik Regresyon Analiz Tablosu 

Model 2 R2 Adj. R.Square F Std. Beta Ks. T Anlamlılık 
TSKG ,062 ,062 20,398 ,249 4,516 ,000 
TBYG ,086 ,024 14,524 ,163 2,860 ,005 

Bağımlı Değişken : Teknoloji Yönelimli Verimlilik 
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Hiyerarşik Regresyon analizi sonrası Model 2 çıktıları incelendiğinde, Bilgi Medya ve Teknoloji Becerileri 
Yeterliliği (TBY) ile Teknoloji Yönelimli Verimlilik arasında oluşturulan modelin anlamlı olduğu (P=,000 ˂ ,05) 
ve bağımsız değişken TBYG’nin bağımlı değişken TYV üzerinde anlamlı ve olumlu yönde tesir ettiği 
görülmüştür. Veri setinin analiz sonuçlarına göre, Bilgi Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterliliği, Teknoloji 
Yönelimli Verimlilikte meydana gelen değişimi %8,6 oranında açıklamaktadır. Etki değerinin durumunu 
belirlemek için Model 2 tablosnu incelediğimizde, TBYG’nin TYVG üzerindeki etkisinin , 086 olduğunu ve 
düşük düzeyli bir etkiye sahip olduğunu ifade edebiliriz. Bu durumda; 

H1d= KABUL. Yani, Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterlilikleri, İşletmelerin Teknolojik Verimliliğini 
Etkilediğini ifade edebiliriz. 

Tablo 15: Hiyerarşik Regresyon Analiz Tablosu 

Model 3 R2 Adj. R.Square F Std. Beta Ks. T Anlamlılık 
TSKG ,062 ,062 20,398 ,249 4,516 ,000 
TBYG ,086 ,024 14,524 ,163 2,860 ,005 
TKBG ,217 ,131 28,436 ,459 7,167 ,000 

Bağımlı Değişken : Teknoloji Yönelimli Verimlilik 

Regresyon analizi sonrası Model 3 sonuçlarına göre, Teknoloji Kabul Modeli (TKBG) ve Teknoloji Yönelimli 
Verimlilik (TYVG) arasında oluşturulan modelin anlamlı olduğu (P=,000 ˂ ,05) sonucuna ulaşılmıştır. 
Teknoloji Kabul Modelinin (TKBG) ve Teknoloji Yönelimli Verimlilik (TYVG) üzerinde pozitif yönlü bir 
etkisinin olduğu ve yine (TYVG) üzerinde meydana gelen değişinim %21’’lik bir oranını açıkladığını ifade 
edebiliriz. Etki derecesine bakıldığında, ,217 gibi bir oran ile TKBG’nin TYVG üzerinde orta derecede bir 
etkisinin bulunduğunu ifade edebiliriz. Model 3 özet tablosundan elde edilen bilgiler doğrultusunda; 
araştırmada geliştirilen H1f hipotezinin kabul edilebileceğini ifade edebiliriz. 

H1f = KABUL. Teknolojik Sistemlerin Kullanılabilirlik Düzeylerinin, İşletmelerin Teknolojik Verimliliklerini 
Etkilediğini ve çalışanların Yeni Teknolojiyi Kabul düzeylerinin, işletmelerin Teknolojik Verimliliklerini 
etkilediğini ifade edebiliriz. 

Tablo 16: Hiyerarşik Regresyon Analiz Tablosu 

Model  R2 Adj. R.Square F Std. Beta Ks. T Anlamlılık 
1  TSKG ,289 ,286 125,941 ,449 11,198 ,000 
2  TBYG ,377 ,373 93,129 , 310 29,565 ,000 

Bağımlı Değişken : Teknoloji Kabul Modeli 

Modelde yer alan TBYG ve TSKG verilerinin, Teknoloji Kabul Modeli (TKBG) verilerine etkisi olup olmadığına 
dair yapılan Hiyerarşik Regresyon analizi sonrası model özeti incelendiğinde, Teknolojik Sistem 
Kullanılabilirlik (TSKG) ile Teknoloji Kabul Modeli (TKBG) arasında oluşturulan modelin anlamlı olduğu 
(P=,000 ˂ ,05) ve bağımsız değişken TBYG’nin bağımlı değişken TKBG üzerinde anlamlı ve olumlu yönde tesir 
ettiği görülmüştür. Veri setinin analiz sonuçlarına göre, Teknolojik Sistem Kullanılabilirlik (TSKG), Teknoloji 
Kabul Modeli’nde (TKBG) meydana gelen değişimin %29’unu açıklamakta olup, TSKG’nin TKBG üzerinde 
,289 ile geniş bir etkiye sahip oluğunu ifade edebiliriz. 

Bilgi Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterliliği (TBY) ile Teknoloji Kabul Modeli (TKBG) arasında oluşturulan 
modelin anlamlı olduğu (P=,000 ˂ ,05) ve bağımsız değişken TBYG'nin bağımlı değişken TKBG üzerinde 
anlamlı ve olumlu yönde tesir ettiği görülmüştür. Veri setinin analiz sonuçlarına göre, Bilgi Medya ve 
Teknoloji Becerileri Yeterliliği, Teknoloji Kabul Modeli’nde meydana gelen değişimi %37 oranında 
açıklamaktadır. Etki değerinin durumunu incelendiğinde, TBYG’nin TYVG üzerindeki etkisinin ,377 ile geniş 
bir etkiye sahip olduğunu ifade edebiliriz. Bu durumda model dahilinde geliştirilen hipotezlerden; 

H1b= KABUL. Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterlilikleri, Çalışanların Yeni Teknolojiyi Kabul 
Düzeylerini Etkilemektedir. 

H1c= KABUL. Teknolojik Sistemlerin Kullanılabilirlik Düzeyleri, Çalışanların Yeni Teknolojiyi Kabul 
Düzeylerini Etkilemektedir. 
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Bu durumda veriler incelendiğine TKBG bağımsız değişkeninin, TBYG ve TSKG’nin TYVG üzerindeki 
etkilerinde moderatör (Düzenleyici) değişken olduğunu belirtebiliriz. Ancak, daha önce TBYG ve TSKG’nin 
TYVG üzerindeki direkt etkisi modelde de zayıf gösterilmiş ve sonuçlarda da küçük etki çıkmıştır. Veri analizi 
hata paylarında daha hassas ve uyarlı olan istatistiksel programlarda analize tabi utulduğunda muhtemel 
olarak anlamlı çıkmayacak ve TKB bağımsız değişkeni araştırmanın modeline anlam katarak mediatör 
değişken durumuna geçmesi düşünülmektedir. Teorik olarak da bir teknoloji her ne kadar kullanılabilir olsa 
veya teknolojiyi kullanmada becerili olunsa da, işletme içerisinde herhangi bir teknoloji kabule uğrayıp onay 
veya red almadan işletmenin teknolojik verimliliğini etkileyemeyeceği düşünülmektedir. 

Bu durumda örneklem setinden elde edilen veriler ile gerçekleştirilen analizler sonucunda araştırmanın ana 
hipotezinin kabul edilebileceğini belirtebiliriz. 

H1= KABUL, H0=RED 

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri, Teknolojik Sistemlerin Kullanılabilirlikleri ile Beraber, Çalışanların Yeni 
Teknolojiyi Kabul Düzeyleri Üzerinden İşletmelerin Teknolojik Verimliliğini Etkileyeceğini ifade edebiliriz. 

Sonrasında Model ve hipotezler test edildikten sonra oluşan regresyon formülü de; 

“Ŷ = 3,311 + (0,247) 0,62TSKG + (0,144) 0,086TBYG +(0,554) 0,217TKBG “ şeklinde olacaktır. 

Regresyon analizlerinden elde edilen sonuçlar incelendiğinde farklı varyanslara sahip faktörlerin, bağımlı 
faktörlere dair göreceli sıralamasını oluşturabilmek için standardize edilmiş regresyon katsayıları olan β (Beta) 
verilerine bakıldığında, TKBG, TSKG ve TBYG şeklinde olduğu görülmektedir. 

Ayrıca “Geçerlilik” ve “Güvenilirlik” analizleri daha önce diğer araştırmacılar tarafından ve gerçekleştirilen 
çalışma kapsamında da tekrar yapılan bütün değişkenlere ait ölçekler ile oluşturulan araştırma modelini test 
etmek üzere IBM AMOS 24 İstatistik programı yardımıyla veriler ile en yüksek olabilirlik (maksimum 
likelihood) kestirim yöntemi kullanılarak “Yol Analizi” uygulanmış, ilk denemede TSKG ve TBYG’nin 
beklendiği gibi TYVG üzerindeki etki düzeyleri anlamlı bir sonu vermediğinden analizden çıkartılarak yol 
analizi tekrarlanmış ve aşağıda yer alan etki dereceleri ve uyum indekslerine ulaşılmıştır. Model uyum 
özetinde yer alan “P” değerinin anlamsız olduğu yani ana kütle varyans/kv matrisi örneklem tarafından elde 
edilen varyans/kovaryans matrisine eşit olduğunu ifade ederekten iyi bir uyum indeksine işaret etmektedir. 

Yine yol analizi uyum iyiliği İndeksleri incelendiğinde, X² (CMIN)= ,133; (df:2, p<,05); X²/df CMIN/df)= ,066 
olarak elde edilmiş ve sonuçların gerekli koşulları sağlayarak modeli doğruladığı gözlemlenmiştir. RMSEA 
(Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü): ,000; SRMR (Standartlaştırılmış Hataların Ortalama Karekökü): 
,0052; NFI (Normalleştirilmiş Uyum İndeksi): ,999; CFI (Karşılaştırmalı Uyum İndeksi): 1,000; GFI (Uyum 
İyiliği İndeksi): ,998; AGFI (Düzeltilmiş Uyum İndeksi): ,992; RFI (Göreli Uyum İndeksi): ,984 Değerleri ile son 
derece iyi bir model uyum sonucu vermiştir. 

Tablo 17: Yol Analizi Standart Uyum İyiliği Ölçütleri ile Araştırma Sonuçlarının Karşılaştırılması 

Uyum Ölçüleri İyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum Araştırmada Elde Edilen Uyum 
Değerleri 

RMSEA 0≤RMSEA≤0.05 0.05≤RMSEA≤0.08 .000 
SRMR 0≤SRMR≤0.05 0.05≤SRMR≤0.10 .0052 
NFI 0.95≤NFI≤1.00 0.90≤NFI≤0.95 ,999 
CFI 0.97≤CFI≤1.00 0.95≤CFI≤0.97 1.000 
GFI 0.95≤GFI ≤1.00 0.90≤GFI≤0.95 .998 
AGFI 0.90≤AGFI≤1.00 0.85≤AGFI≤0.90 .992 
RFI 0.90<RFI<1.00 0.85< RFI <0.90 .984 
P değeri 0.05≤p≤1 0.01≤p≤0.05 ,936 
Örneklem Byt N  331 
X² (CMIN) 0≤c2≤2df 2df≤c2≤3df ,133 
X²/df CMIN/df) 0≤ X²/df ≤2 2≤c2/df ≤3 ,066 

Diğer taraftan, modelin uyum indeksi değerlerinin incelenmesiyle birlikte, modelde belirtilen yollar ve 
modelin parametre tahminleri incelenmiştir. Tasarlanan modele göre değişkenler arası katsayılar, standart 
hata, kritik oran, anlamlılık durumu (p) ve R² değerleri tespit edilmiştir. 
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Tablo 18. Path Analysis Results (IBM AMOS 24) 

Variables  Standardize β  Standard Error  Critical Ratio p R2 

TKBG TSKG .369 .038 9.596 .000 .449 
TKBG TBYG .227 .034 6.624 .000 .310 
TYVG TKBG .562 .061 9.272 .000 .466 
p<.05 

Analiz sonuçlarına göre, öncelikle TSKG ile TBYG arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
(p<.05), korelasyon değerinin ,285; kovaryans değerinin ise ,121 olduğu tespit edilmiştir Est. Cov ,121/(S.E. 
,025/C.R. 4,830)  

Analizler, TSKG’nin TKBG üzerindeki etkisi ve meydana getirdiği farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı bir 
farklılık olduğunu göstermektedir (β = ,369; p <.05). Aynı şekilde TBYG’nin TKBG üzerindeki etkisi ve 
meydana getirdiği farklılığın da istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğunu tespit edilmiştir. (β = ,227; 
p> ,05; β= ,562; p> ,05). Son olarak TKBG’nin TYVG üzerinde meydana getirdiği etkinin ortaya çıkardığı 
farklılığın da istatistiksel açıdan anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Buna ek olarak, modelin R² değerleri 
incelendiğinde TSKG’nin TKBG’yi %45 oranında; TBYG’nin TKBG’yi %31 oranında ve TKG’nin de TYVG’yi 
%47 oranında açıkladığı ifade edilebilir. Dolayısıyla araştırma kapsamında oluşturulan (H1,H1a H1b, H1c ve H1f) 
hipotezlerinin kabul edilebileceklerini ifade edebiliriz. 

Sonrasında ise path diyagramı üzerinde sonuçlar yorumlanmaya çalışılmıştır. 

 

Şekil 4: AMOS Yol Diyagramı (IBM AMOS 24) 

İlk “Yol Analizi” sonuçları incelendiğinde “Tahminler/Estimates” sekmesinde yer alan regresyon 
ağırlıklarında TSKG ( P= ,705 p>,05) ve TBYG ( P= ,953 p>,05) değişkenlerinin TYVG değişkeni üzerindeki 
etkisine “P” değeri anlamlı bulunmadığından değişkenler analizden kaldırılarak, analiz yenilenmiştir. 

 

Şekil 5: AMOS Yol Diyagramı (Revize Edildikten Sonra) 

H1 = KABUL, H1a =KABUL, H1b,=KABUL, H1c =KABUL, H1 f=KABUL, H1d =RED (IBM AMOS 24) ve H1e =RED.  

Yol analizi Regresyon, Standardize Edilmiş Regresyon ağırlıkları ve korelasyon tabloları incelendiğinde 
modelde yer alan her üç bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki etkiye dair yapılan analiz 
sonuçlarının anlamlı bulunduğu ve etki sonuçlarını gösteren diyagram tekrar incelendiğinde TSKG ile TBYG 
arasında aynı yönlü bir ilişki olduğu, TSKG’nin ve TBYG’nin her ikisinin de TKB’yi aynı yönde ve pozitif 
olarak etkilediği gözlemlenmiştir. Bu etkinin TSKG’de daha fazla olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 
TKBG’nin de TYVG’yi yine aynı yönde ve pozitif olarak etkilediği ifade edilebilir. TYVG de meydana gelen 
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toplam değişinim %22’sinin ise TKBG, TSKG ve TBYG tarafından açıklandığı da analiz sonuçlarında 
gözlemlenmektedir. Ayrıca TKBG’de meydana gelen toplam değişimin de %38’i TSKG ve TBYG tarafından 
açıklanmaktadır. Zira, TSKG’nin TYVG bağımlı değişkeni üzerinde dolaylı olarak ,209 değerinde ve TBYG’nin 
de yine TYVG bağımlı değişkeni üzerinde ,144 değerinde bir etkisi “Standardized İndirect Effect” tablosunda 
tespit edilmiştir. Bu nedenle TKGB değişkeninin, TSKG ve TBYG değişkenlerinin TYVG üzerine olan 
etkilerinde aracı (Mediatör) değişken rolünün belirlendiğini ifade edebiliriz. 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Örneklemden hareket ile gerçekleştirilen araştırma sonunda, araştırma sorusuna ve hipotezlerine cevap 
bulunmuş ve çalışanlardaki bilgi medya ve teknoloji becerileri ve düşünülen yeni/modernize edilmiş 
teknoloik sistemin kullanılabilirlik düzeyinin ikisi birlikte teknolojinin organizasyon içerisinde kabul görme 
düzeyini artırdığı ve bu durumunda işletmelerde teknoloik verimliliğe katkı sağladığı sonucuna varılmıştır. 
Yani, bilgi, medya ve teknoloji becerileri ve teknolojik sistemlerin kullanılabilirliklerinin, işletmelerin yeni 
teknolojiyi kabul düzeyleri üzerinden verimliliği etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Pek çok alanda 
araştırmalara konu olmakla birlikte (Gürak, 2006; Peterson, 2004; Gammon ve Intari, 2019), özellikle eğitim ve 
alanımız olması hasebiyle işletme literatüründe daha çok karşılaşılan bilgi medya teknoloji becerileri 
yeterliliği, sistem kullanılabilirliği, teknoloji kabul modeli ve teknolojik yönelimli verimlilik ölçek ve modelleri 
ve hatta varyasyonları, daha çok ilgili alanlar ile tekil olarak ilişkilendirilerek ya da ölçek geliştirme çalışmaları 
şeklinde yer almıştır. Teknolojik değişimin hızından dolayı tam olarak takip dahi edilemediği günümüzde, 
işletmelerin kendilerini her açıdan olduğu gibi teknolojik açıdan da güncellemeleri bir mecburiyettir. Her 
değişimde olduğu gibi çalışanlarda karşı bir direnci ve kaygıyı da beraberine getiren yeni teknolojiler, iş 
yapma şekillerinde, iş süreçlerinde, iletişim kanallarında ve hatta organizasyon yapılarında dahi bir değişimi 
de beraberinde getirmektedir. Sistem her ne kadar kullanışlı olsa da ve organizasyonda her ne kadar bilgi, 
medya ve teknolojiyi beceriyle kullanabilenler olsa da organizasyonda benimsenmeyen ve kabul görmeyen 
bir değişimin, özellikle de teknolojik bir değişimin de hayata geçirilmesi ziyadesiyle sancılı ve maliyetli 
olabilecektir (Griffith, Zammuto ve Smith, 1999). Tersi durumda ise özellikle bilgi, medya ve teknoloji 
becerilerinin işletmelerin verimliliğine sistem kabulü üzerinden faydalı olduğu görülecektir (Bengshir, 1996; 
Daft, 1991); Tekin vd., 2000; Turgay, 1995). Konunun önemine bu açıdan yaklaşıldığında, literatürde bu alanda 
yapılacak çalışmalara bundan sonra da ihtiyaç olacağı açıktır. Çalışmada, araştırma modelinde yer alan 
teknolojik sistem kullanılabilirlik modelinin unsurları olan, öğrenebilirlik ve kullanabilirlik boyutları ile 
işletmedeki hali hazırda bulunan gizil yetenekleri diğer bir ifadeyle bilgi, medya ve teknoloji becerileri üst 
seviyede olanları öncül yaparak organizasyon içerisindeki diğer çalışanlar ile yeni teknolojinin öğrenilebilirlik 
eşiğini mümkün olduğunca algıda düşürmek ve kullanılabilirlik seviyesini eğitimlerle artırmanın sonuca 
yaklaştırdığı görülmüştür. Diğer taraftan, öğrenen örgütlerin de özelliklerinden olan ve bilgi, medya ve 
teknoloji becerilerini ölçmeye yarayan unsurlardan iletişim ve işbirliği, bilgi ve veri okuryazarlığı (kısmen) 
problem çözme gibi sosyal boyutlu olanların yeni teknolojinin kabul durumunu etkilediği ve verimi artırdığı 
çalışmada ulaşılan ve modeli destekleyen bir sonuçtur (Kazan vd; 2006; Svendsen vd., 2013; Özbek vd., 2014)). 
Eğitim ve öğrenmeler sonrasında ise, yeni teknolojiyi kullandıklarında kendilerine de yarar, fayda ve 
rahatlama sağlayacağı konusunda gerçekleştirilen kullanılabilirlik çalışmaları sayesinde daha da ileriye 
taşınabileceği sonuçlardan tespit edilmiştir. Sonrasında araştırmadan da elde edilen bulgulara dayanarak 
yani, aralarında uyumlu ve anlamlı bir karşılıklı ilişki bulunan bilgi medya ve teknoloji becerilerinin yanı sıra, 
öğrenebilirlik ve kullanılabilirlik çalışmalarının teknoloji kabul modelinin unsurları olan çalışanlarda 
algılanan fayda ve kullanım kolaylığı sayesinde onlarda yeni teknolojiyi kullanmak için niyet geliştirmelerine 
neden olduğu gözlemlenmiştir (Law ve Ngai, 2007; Akça ve Özer, 2012; Reck, 2004; Argal ve Prasad, 1998; 
Adamson ve Shine, 2003; Lu vd., 2003). Bu durumda, araştırmanın bütün aşamalarında ifade edilen teknoloji 
becerileri ile birlikte sistemin kullanılabilirliğinin teknoloji kabul çalışmaları olmadan, doğrudan 
işletmelerdeki teknolojik verimliliği vasat bir dereceden öteye etkilemeyeceği de netlik kazanmıştır. Her iki 
faktörün de etkili olabilmesi için yeni veya iyileştirilmiş olan teknolojinin bir dereceye kadar kabul gördükten 
sonra etkilerinin görülebileceğidir. Araştırma sonucunda varılan teknoloji kabul modelinin aracı etkisi, bu 
durumun modele ve literatüre başka bir katkısıdır. Araştırmada ortaya çıkan “Teknolojilerde Kabul ve 
Verimlilik İlişkisi” adlı şekil, teknolojinin vazgeçilemez en önemli unsuru olan iş dünyası için yeni teknoloik 
değişimin yönetimi adına bir katkı ve klavuz bir kaynak olduğu ifade edilebilir. Geliştirilen zaman takip 
cihazları, çevrimiçi fatura sistemleri, çevrimiçi bütçe takip yazılımları, web seminer/konferans/ iş eğitimi vb. 
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sistemlerin organizasyonlar tarafından kabul görmeleri önemlidir. Bu nedenle modelde yer alan çalışmaların 
uygulanması sistemin kabulü ve teknolojik verimliliğin artmasına fayda sağlayabilecektir. 

5.1 Uygulamaya Yönelik Öneriler 

Üretimin kısıtlandığı veya tamamen durduğu, tedarik zincirinin aksamaya uğradığı, öncelikli ihtiyaçların 
değiştiği, iş süreçlerinin ve işlerin yapılış şekillerinin değiştiği ve covid-19 pandemi kriziyle karşı karşıya kalan 
bütün dünyada mukayese edilemeyecek kadar zor günler geçiren iş dünyası için her zamankinden daha da 
önemli hale gelen iki unsur sırasıyla teknoloji ve onu beceriyle kullanabilecek olan insan unsurudur. Nitelikli 
insan kaynağının ve yüksek düzeyde teknolojinin işletmeler açısından açığa çıkan önemi, öncelikle sağlık 
sektöründe ön plana çıkmıştır. Bunun yanı sıra, mülteci sorunu ve enerji kaynaklarındaki daralmayla ilişkili 
olarak Akdeniz’de kaynak bulma sebebiyle kıta sahanlığı ve dolayısıyla Milli Güvenlik sorunları açığa 
çıkmıştır. Zaman ve alanları farklılaşabilen ve sorun gibi görünen her konu esasında bir fırsatı da beraberinde 
getirmektedir. Stratejik düşünerek teknoloji ve insan kaynağını eğitip geliştiren işletmeler, krizlerden 
kuvvetlenerek çıkarlar. Örneğin teknoloji ve insan kaynağı iyi olan ilaç firmalarının Covid-19 aşısı geliştirerek 
karlılıkta atağa kalkmaları ve salgın döneminde internet ağı üzerinden satış gerçekleştiren firmaların krizi 
fırsata çevirmelerinin yanı sıra bunu teknoloji ve insan kaynağı olarak hazır olmaları sayesinde başardılar. 
Benzer şekilde, güvenlik endişelerinin potansiyel fırsatlarını sezinleyerek bu alanda çalışan özel 
firmaların/işletmelerin yüksek teknolojili ve bunu kullanabilecek nitelikli insan kaynağı olanları bu krizlerden 
kuvvetlenerek çıkacaklar ve dünyada yüksek bütçeli şirketler statüsüne dahi kavuşabileceklerdir.  

5.2. Teoriye Yönelik Öneriler 

Araştırmada kullanılan “Teknoloji Kabul” ve “Sistem Kullanılabilirlik” ölçeklerinden ziyade “Bilgi, Medya ve 
Teknoloik Becerileri Yeterlilikleri” ve “Teknoloji Verimlilik” ölçeklerinin geliştirilmeye ve tanımlamayı daha 
etkili yapacak yeni maddelerin ölçeğe dahil edilmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Hızlı değişime karşın ölçeklerin 
de tekrar sorgulanması ve ölçülmek istenilen ile ölçülenin farkına varmak bir gerekliliktir. Değişimin 
dinamosu olan teknoloji ve teknolojik gelişmeler ve alakalı etkileri ölçmenin sorunu dikkate alarak mevcut 
teori geliştirilebilir. Çalışmaların analizlerini yapacak ve hata paylarını dikkate alacak analiz programları 
çeşitlendirilerek çalışılmalı ve mümkün olan en doğru sonuca ulaşılmaya çalışılmalıdır. 

5.3. Gelecek Araştırmacılara Yönelik Öneriler 

Gerçekleştirilen çalışmada teknolojinin verimliliğinde daha çok onun kabul düzeyi ve bu kabule etki edecek 
faktörler üzerinde durulmuştur. Yapılan araştırmanın kısıtlılığı dışında kalan ve teknolojik verimliliğe etki 
edebilecek sosyal alanlar üzerinde çalışmalara ihtiyaç vardır. İşletmelerin teknoloji stratejileri ve bağlantılı 
olarak stratejik insan kaynakları yönetimi üzerinde yapılabilecek bir çalışma da uzun vadede öğrenen 
örgütlerin etkisi araştırmaya değer bir konu olabilir. Genel olarak, teknolojik verimlilik üzerinde kilit bir role 
sahip olduğu için teknoloji kabul modeli üzerine çalışmalar yapılabilir. Toplum 5.0., kabulde kültür, sanal 
dünya, ve algı gibi konular çalışmaya değer bulunabilir. Diğer taraftan teknolojik verimliliğe etkisi olabilecek 
daha farklı faktörler üzerinde yoğunlaşılabilir. Özellikle makine öğrenmesi, yapay zeka ve nesnelerin interneti 
gibi kavramların anıldığı ve hatta hayata geçirildiği zaman diliminde zaman kaybetmeden işletmelerin de 
değişime adapte olabilmesi adına çalışmalar yapılarak teknolojik ve bağlantılı sosyal veriler üretilmelidir. 
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Purpose – The period we are in forces individuals, societies, and naturally businesses to change. 
Businesses experience many changes together in terms of technology, organizational culture and 
structural features. These change processes create positive or negative effects on the satisfaction of 
employees. Top administrations generally have to be aware of the importance of voluntary participation 
in the process of change to take the support of the followers and to overcome the process without any 
problems. The mediating role of organizational commitment that manifests in different ways under the 
effect of the perception of affective commitment to the change on job satisfaction have been tried to be 
determined.  

Design/methodology/approach – Within the scope of the study in which 372 personnel of Yozgat 
Provincial Health Directorate were considered as the population, data were obtained from a sample of 
196 people. Due to the changes in the structuring processes of the provincial organization of the Ministry 
of Health, the employees of the Provincial Health Directorate were included in the research process. The 
quantitative method was preferred and the questionnaire was used as data collection technique.  

Findings – As a result of the research, it was determined that affective and normative organizational 
commitment had a mediating effect on the relationship between affective commitment to change and 
job satisfaction. Continuance commitment does not have a mediating effect on the relationship between 
the perception of affective commitment to change and job satisfaction.  

Discussion – It is an undeniable necessity to get the support of organization employees in the process 
of change and to ensure that they have faith in this process. However, another important issue is how 
employees develop a commitment to their organizations when they set aside the process of change in 
their minds. Organizations should focus on the ways of making their employees dependent on the 
organization rather than making them dependent on change. Especially in change processes that concern 
the whole organization, motivating employees to develop beliefs and support for the said change 
without examining and analyzing the types and levels of commitment to the organization, or providing 
this with pressure, can cause the failure of change processes that require very serious labor and capital. 

Introduction 

The famous futurist writer Alvin Toffler, in his work "Third Wave", claims that agricultural reform initiated 
the first wave of transformative change in human history 10.000 years ago and the industrial revolution 300 
years ago started the second wave of change and we are feeling the impact of change as the third wave today 
(Toffler, 2018). From this point of view, it is understood that the change and the factors affecting the change 
maintain their existence throughout the historical process. People, societies, and organizations that form the 
economic foundations of societies also take their share from the waves of change experienced. It is observed 
that the waves of change that took place especially after the industrial revolution affect the organizational 
structures, whose number has increased rapidly, at a higher level. 

In the classical period symbolized by Taylorism, organizations were seen as machines and it was argued that 
once organizations were established in the best way, they would function spontaneously just like machines. 
Based on the failure of closed machine organizations, it is seen that the understanding of the organic 
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organization that approaches organizations as living systems has come into existence and the preference has 
changed from the human-system dual to the human. This change has triggered the emergence of approaches 
such as contingency, organizational ecology, institutionalization, and resource dependency. As a matter of 
fact, due to the coexistence of versatility and complexity and characteristic of this new era, it is seen that the 
validity of the theories in the hegemony of the paradigms given above loses their effects over time. 

The point that needs to be paid particular attention to in all these processes of change is the knowledge that 
while it was seen that the change took centuries and was less directional in previous processes, the rate of 
change increased enormously in the current period and took place in multiple ways. Accordingly, it has been 
observed that concepts such as strategy, sustainability, and flexibility are mostly used in the managerial area, 
especially in recent years. Therefore, organizations have to sense, learn, understand, interpret changes 
happening in the environment for different reasons, and develop their ability to adapt to change. 

Within the scope of the research carried out with this process, it was aimed to determine the mediating role of 
organizational commitment in the effect of the commitment to change on job satisfaction. Employees' belief 
and ownership of the change process will also increase the level of satisfaction they get from the job. At this 
point, it is important to determine the mediating role of organizational commitment levels in different forms 
(affective, continuance, and normative commitment) to sustain the process more effectively. 

 

Theoretical Framework 

According to the definition of the Turkish Language Association (TLA), the change is defined as "The whole 
of the changes in a time period, exchange, barter, interchange" (TLA, 06.02.2020). Change can occur both at the 
individual level and at the level that includes an organization. In addition to its potential to produce positive 
results, it can also bring many negative consequences. In this context, it is important from where to look at the 
concept of change and how to draw and evaluate its boundaries. 

Organizations face with the situation of adapting to different conditions every year, otherwise, they lose their 
struggle to survive. Zincirkıran and Keser (2018) state six factors that deeply affect the change process of 
organizations. These factors are listed as developments in technology, activities of competitors, economic 
crises in the world, changes in customer demands and expectations, legal regulations, and political 
developments at the global level. While the specified factors include elements that can be described as external, 
many factors within the organization can also shape the change process. In this context, Özkalp and Kırel 
(2005) state that the change will occur if the values and beliefs of the people who participate in the change 
process are in the direction that will meet the costs at the time of change. However, more importantly, when 
the dissatisfaction rate within the organization, the existence of a positive and desired alternative, and the 
existence of a plan that can realize such an alternative are evaluated together, it is stated that the rate of 
successful realization of the change is high. 

Considering organizational change independently from the individuals that make up the organization creates 
an obstacle to understand the phenomenon in a holistic way. According to the social exchange theory, which 
is defined as the act of giving labor to the organization in return for material or intangible benefits, the 
relationship between employees and the organization will continue as long as both sides benefit from this and 
the sides will fulfill their obligations (Sezgin et al., 2016; Bartlett, 1999). According to the psychological contract 
theory, an organization has a set of unwritten expectations that always operate between each member and 
various managers and others in that organization (Schein, 1980). According to both theories, there are mutual 
relations between the employee and the organization, including expectations or actions based on labor. In this 
context, a change process where employees are not involved, or their reactions are not taken into account has 
the potential to fail. 

Koçel (2005) draws attention to issues such as the mentality of the employees, their perspective on creativity 
and innovation, and their relations with the organization for occurring the change. In this context, the necessity 
of handling the psychological (relationships that bind and make the employee loyal to the organization) and 
social aspects (relations between the employee's own culture and value structures and the organization's 
culture) of the employee in the process of change is emphasized. Otherwise, there will be a problem such as 
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an inability to find answers to the questions that arise in the minds of employees during the change process, 
and this will create resistance to change that is frequently encountered in the change process. 

When the reasons of the employees to resist change are examined, they are discussed under the headings of 
rational reasons such as; dismissal, loss of economic security, loss of status, conflict in economic and social 
values such as loss of power in resource distribution, loyalty to the group, change in the way of doing business, 
uncertainty, lack of information, belief that change is wrong, different goals and evaluation forms, cost of 
change, making an additional effort, judgments developed for those who make the change, the risk that 
expertise in a subject is deemed unnecessary after the change (Tunçer, 2013). As it is seen, many of the reasons 
for resistance to change are directly or indirectly related to employees in terms of content. In this direction, the 
commitment of employees to the organization and to change plays an important role in the realization of the 
change process and can affect their job satisfaction. 

Although there are many elements in the organization that will encourage the employee to believe in change 
and support it, especially the development of a belief and commitment to the change should be seen as a 
facilitating factor. The concept of commitment to change is defined by Herscovitch and Meyer (2002) as “the 
mental power that enables an individual to act within certain behavioral patterns for the successful 
implementation of a change initiative”. The authors, who stated that this power will be revealed in three ways 
as affective, continuance, and normative, defined the affective commitment to change discussed within the 
scope of the study as “the desire to support change based on the belief that it is beneficial”. Meyer et al. (2007) 
state that employees with high commitment to change believe in change and want to contribute to the process, 
and willing to do more than necessary and exhibit altruistic behaviors. Holt et al. (2007) state that readiness 
for change is a multidimensional process influenced by the belief that employees can implement the proposed 
change, change is beneficial for the organization, the leader depends on the foreseen change and the change 
will also benefit the members of the organization. Lines (2004) states in his study that the participation of those 
affected by a change will decrease organizational resistance and create a higher psychological commitment 
among the employees. 

On the other hand, the question of what kind of a bond the employee has developed towards the organization 
should be answered especially in the change processes. Some researchers claim that there is no human factor 
or structure that affects organizational outcomes more than organizational commitment (Cater & Zabkar, 
2009). Organizational commitment is basically shaped on three principles (Mowday et al., 1979: 226): 

• Strong acceptance and belief in the organization's values and basic beliefs 
• Willingness to make a significant effort on behalf of the organization 
• Have a strong passion for maintaining organization membership. 

Accordingly, employees who show commitment to the organization are characterized as loyal and efficient 
members of the organization (Furtmueller et al., 2011). According to the definition made by Porter et al. (1973), 
organizational commitment is "the feeling that an individual feels to belong to a certain organization and to 
consider himself a part of the organization". The authors expressed this commitment under three factors: belief 
in accepting organizational goals and objectives, willing to voluntarily work more for the organization, and 
desire to be permanent in the company. Meyer and Allen (1991) stated in their study that organizational 
commitment should be handled in three different dimensions: establishing an emotional bond with the 
organization (affective), perceived cost associated with leaving the organization (continuation) and obligation 
to stay in the organization (normative). Affective commitment means that the employee feels emotionally 
connected to his organization and identifies himself with the organization, continuance commitment expresses 
the individual's willingness to stay in this organization due to the acceptance of the costs that will arise in case 
of leaving the job and the personal investments made in the organization, normative commitment, on the other 
hand, states that internalized normative pressures act to meet organizational goals and interests, and 
individuals act only because they believe that it is the "right" and moral thing to do (Meyer et al., 1998; Meyer 
et al., 1993; Allen & Meyer, 1990). All three components of organizational commitment differ in terms of being 
independent from each other and conceptual content among employees (Valaei & Rezaei, 2016). 

The concept of job satisfaction, which is formed as a result of evaluating the characteristics of the job and 
explains a positive feeling about the job, can be described as a positive organizational output desired by all 
organizations (Robbins & Judge, 2013).  Spector (1997) explains job satisfaction as “the level of people loving 
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what they do’’ and a collection of feelings he felt about the various aspects of the job. While job satisfaction 
aims to measure whether employees are generally satisfied with their jobs according to the global approach, 
the feature approach examines more than one factor (wage, career opportunities, working conditions, etc.) and 
tries to measure employee satisfaction in-depth (Keser & Kümbül Güler, 2016). Studies have shown that 
employee job satisfaction is not an independent concept because it is intertwined with other issues (Reid et al., 
2008; Falkenburg & Schyns, 2007). In the scope of the research, an evaluation was made on the scale that 
addressing general satisfaction developed by Hackman and Oldham (1975). In this context, employees should 
have an affective commitment to balance job satisfaction in change processes but in order to put this on a more 
solid basis, a research model was built based on the idea that organizational commitment plays a mediating 
role in the mentioned relationship. 

Weiner (2009) states that, on the basis of social cognitive theory, when the readiness for organizational change 
is high, the members of the organization tend to make more efforts to initiate change, support change, and for 
obstacles or setbacks encountered during implementation. In the study carried out by Herscovitch and Meyer 
(2002), it is revealed that affective commitment to change has a positive relationship with affective 
organizational commitment and a negative relationship with continuance commitment, but it does not have a 
significant relationship with normative commitment. Yousef (2000), on the other hand, states in his study that 
emotional perception towards change increases affective commitment. 

Wulandari et al. (2015) state that there is a significant relationship between commitment to change and job 
satisfaction. Rafferty and Griffin (2006) state that employees' perception of change is a concept related to job 
satisfaction. 

Gomes (2009) stated that organizational commitment has a mediating effect on the relationship between the 
perceived effectiveness of organizational change processes and job satisfaction. Therefore, it is stated that the 
perception of organizational change processes as effective by employees creates an affective bond with the 
organization and this leads to job satisfaction. 

The hypotheses wanted to be tested within the scope of the model are as follows: 

H1: Affective commitment has a mediating effect on the relationship between the perception of affective 
commitment to change and job satisfaction. 

H2: Continuance commitment has a mediating effect on the relationship between the perception of affective 
commitment to change and job satisfaction. 

H3: Normative commitment has a mediating effect on the relationship between the perception of affective 
commitment to change and job satisfaction. 

Method 

The quantitative method was preferred in terms of the route followed in the study. The questionnaire was 
used as data collection technique. Information about the scales, universe, and sampling, and research model 
used in the research are given below. 

Measures 

To measure job satisfaction, a one-dimensional 5-statement scale with a Cronbach’s alpha score of .87, which 
was developed by Hackman and Oldham (1975) and adapted into Turkish by Şeşen and Basım (2010) and 
used by Şevik (2019), was used. To measure organizational commitment, the three-dimensional (affective, 
continuance, normative commitment) scale developed by Meyer et al. (1993) and used by Darıcan (2019) with 
18 expressions of Cronbach's alpha score between .91 and 92 was used. To measure commitment to change, 
the scale developed by Herscovitch and Meyer (2002) has three sub-dimensions of 18 expressions, and only 6-
item affective commitment to change sub-dimension was used. The scale was adapted to Turkish by Toprak 
and Aydın (2015) and has a Cronbach’s alpha score of .85. 

Population and Sample 

The provincial organization of the Ministry of Health has undergone two important administrative change 
processes within the scope of the "Health Transformation Reform Package" in the last decade. The first of these 
changes took place with the Decree-law No. 663 (2011). Authorities within the Provincial Health Directorate 
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were divided between the two newly established presidencies (Public Health Presidency and Public Hospitals 
Institution Presidency) and a kind of triangulation situation actually emerged. Afterwards, this three-headed 
situation, which emerged with the Decree-law No. 694 (2017), was eliminated and reverted to its former state, 
by collecting the shared powers and responsibilities within the Provincial Health Directorates. These radical 
changes experienced in the provincial organization of the Ministry deeply affected not only the top managers 
but also the middle and lower-level employees operating in the organization. In this context, conditions such 
as the physical environment in which many employees work, hierarchical position, the unit they work in, their 
colleagues, and the supervisor they are responsible for have changed. Also, it is believed that it is necessary 
and important to conduct a research focusing on employee perceptions regarding these radical organizational 
changes experienced in the Yozgat Provincial Directorate of Health and that doing such a study will have a 
significant meaning in terms of the relevant literature. The data obtained within the scope of the research were 
collected between 20 October and 20 December 2019. 

The population of the research consists of 372 personnel affiliated with the Yozgat Provincial Directorate of 
Health. Since it could not be reached the whole population, the sampling method was used. To calculate the 
sample size, “n = N.t2.p.q / d2. (N-1) + t.p.q” formula was applied (Karagöz, 2014) and the number to be reached 
was determined as 190. 250 questionnaires were distributed in total, 200 questionnaires were collected, 4 
questionnaires were eliminated for different reasons and the analyses were conducted with 196 
questionnaires. 

Research Model 

The main purpose of the research is to reveal the mediating role of organizational commitment in the effect of 
commitment to change on job satisfaction. Some conditions need to be met to be able to talk about the 
mediation effect.  

Baron and Kenny (1986) defined these steps as follows (Gürbüz & Bekmezci, 2012; Koç et al., 2014; Özbek et 
al., 2014) 

1. The independent variable should have a significant effect on the dependent variable. 

2. The independent variable should have a significant effect on the mediator variable. 

3. The mediator variable should have a significant effect on the dependent variable. 

4. When the mediator variable is included in the regression analysis in the second step; if there is an 
insignificant relationship between the independent variable and the dependent variable, full mediation effect 
occurs, and if the relationship between the independent variable and the dependent variable decreases, a 
partial mediation effect occurs. 

However, when the literature is examined, it is seen that the steps, which developed by Baron and Kenny 
(1986) towards mediation analysis, have been seriously criticized (Gürbüz, 2019; Hayes, 2018; Fritz & 
MacKinnon, 2007; Hayes & Rockwood, 2017; Preacher & Hayes, 2004). In this context, the mediation analysis 
steps put forward by Gürbüz (2019: 57-58) in line with the criticism, discuss the first three steps of Baron and 
Kenny (1986), however, he states that the insignificance of these steps does not mean that there is no mediating 
effect. In the last step, he states that the mediating effect should be tested with the bootstrap technique instead 
of the Sobel test. 

In this context, the model supported by the literature review is as follows. 
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Findings 

In this part of the study, descriptive statistics for variables, information about participants, and findings of 
testing hypotheses are shared. 

Descriptive Statistics 

Within the scope of descriptive statistics, information average of variable, standard deviation, reliability 
coefficients, and number of questions are shared for each variable. 

Table 1. Means, Standart Deviations and Reliabilities of Variables 

Variables Mean Std. Deviation Number of 
Questions 

Cronbach Alfa 
Coefficient 

Affective Commitment to Change 3.19 .81 6 .74 
Job Satisfaction 3.59 .90 5 .84 
Organizational 
Commitment 

Affective 3.41 .71 6 .58 
Continuance 3.37 .81 6 .73 
Normative 3.31 .90 5 .62 

As a result of the analyses carried out, it is seen that the means for the variables are realized as a medium level 
of participation. Özdamar (1999) states the criterion values for the reliability coefficient as follows; not reliable 
in the range 0.00 <α <0.40, low reliable in the range of 0.41 <α <0.60, moderately reliable in the range of 0.61 <α 
<0.80, and highly reliable in the range of 0.81 <α <1.00. Looking at the given criteria, it can be said that the job 
satisfaction scale is high, the scales of affective commitment to change, normative and continuance 
commitment are at a moderate level, and the affective commitment scale is low.  In the normative commitment 
scale consisting of 6 statements under normal conditions, the 18th item was removed due to lowering its 
reliability, and the scale was used in the analysis with its final version of 5 statements and .62 cronbach alpha 
score. 

Information about the Participants 

When the information obtained about the participants was evaluated, it has been seen that 52.6% of the 
participants are male, more than half (64.3%) are working as health officers and civil servants, the age range 
is 24-34 (23.3%), 35-44 (40.4%) and (%36.3) 45 and over. When their duration of working in the profession is 
evaluated, it has been determined that 34.6% of the participants have been operating in the profession for 1-
10 years, 31.9% between 11-20 years and 33.5% for 21 years or more. Also, when the working periods in the 
current institution are considered, it is seen that the majority of them (63.7%) worked in the same institution 
between 1-10 years. When the former institutions before the change process (institutional merger) have been 
discussed, it has been seen that 27.4% worked in the Provincial Health Directorate, 33.2% in the Public Health 
Directorate, 14.2% worked in the Public Hospitals General Secretariat and the rest worked in different 
institutions. 

Findings on Hypotheses 

In this part of the study, the regression analyzes performed to test the hypotheses put forward are shared. 
Regression analyzes based on the bootstrap method have been carried out to test the mediation effect. 
Analyzes have been performed by using Process macro developed by Hayes (2018). Bootstrap technique and 
5000 resampling option have been preferred in the analyses. This method shows whether the indirect effect is 
significantly based on the reliance intervals. If there is "0" in the values in the lower and upper reliance 
intervals, the indirect effect is considered to be insignificant (İmamoğlu and Turan, 2019). While interpreting 
the effect sizes, the K2 (Fully standardized effect) value is generally used; if it is close to K2 = .01, it is interpreted 
as a low effect, if it is close to K2 = .09, it is interpreted as a medium effect, if it is close to K2 = .25, it is interpreted 
as a high effect (Preacher & Kelly, 2011; Gürbüz, 2019).   

The results of the analysis carried out in this direction are shared as follows. 
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Figure 2. Mediation Analysis I 

As a result of the analysis carried out, firstly the steps specified in the method section have been checked to 
test the mediation variable. It has been seen that affective commitment to change has a significant and positive 
effect on job satisfaction (=.159, p <0.05). It is seen that affective commitment to change affects affective 
commitment dimension significantly and positively (=.291, p <0.001). It is seen that affective commitment, 
which is the mediator variable, affect job satisfaction, the dependent variable, significantly and positively (β 
=.397, p <0.001). Finally, it is seen that the indirect effect of affective commitment to change dimension on job 
satisfaction is significant, and affective commitment mediates this relationship (β =.116, 95% CI [.04, .20]). 
There is no 0 value in the reliance intervals obtained as a result of the analysis. The total standardized effect 
size of the mediation effect is (K2) .104 and it can be said that this value is close to the medium value. Therefore, 
the H1 hypothesis is accepted. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3. Mediation Analysis II 

As a result of the analysis carried out, firstly the steps specified in the method section were checked to test the 
mediation variable. It is seen that affective commitment to change has a significant and positive effect on job 
satisfaction (=.159, p <0.05). It is seen that affective commitment to change negatively affects the continuance 
commitment dimension, but this effect is not statistically significant (β = -.009, p> 0.05). It is seen that 
continuance commitment, the mediator variable, appears to have a significant and positive effect on job 
satisfaction, which is the dependent variable (=.439, p <0.001). Finally, it is seen that the indirect effect of 
affective commitment to change dimension on job satisfaction is not significant and continuance commitment 
does not mediate this relationship (β =.004, 95% CI [-.06, .05]).  

Therefore, the H2 hypothesis is rejected. 
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Figure 4. Mediation Analysis III 

As a result of the analysis carried out, firstly the steps specified in the method section were checked to test the 
mediation variable. It is seen that affective commitment to change has a significant and positive effect on job 
satisfaction (=.159, p <0.05). It is seen that affective commitment to change has a significant and positive effect 
on the normative commitment dimension (=.253, p <0.01). It is seen that the mediator variable, normative 
commitment, significantly and positively affect job satisfaction, which is the dependent variable (=.578, p 
<0.01). Finally, it is seen that the indirect effect of affective commitment to change dimension on job satisfaction 
is significant, and normative commitment mediates this relationship (β =.146, 95% CI [.05, .27]). There is no 0 
value in the reliance intervals obtained as a result of the analysis. The fully standardized effect size of the 
mediation effect is (K2) .131, and it can be said that this value is close to the medium value. Therefore, the H3 
hypothesis is accepted. 

Conclusion and Discussion 

Change processes are generally met with reaction and resistance in terms of evoking a sense of going beyond 
the usual in the human mind. People cannot accept the idea that their physical and mental efforts for many 
years to achieve a certain position, title or success will be wasted by being caught in a wave of change. On the 
other hand, there may be those who see these processes as an opportunity to improve themselves, learn new 
things, and rise. Therefore, the primary goal in change processes should be to understand the change in all its 
details and share this information with the people that we think will be affected by the change. Only having 
knowledge is insufficient in this process, also it is important to evaluate the mental and emotional states of 
individuals and to make moves in this direction. The complex structure of employee satisfaction with its 
cognitive, emotional and behavioral dimensions requires more attention to the issue. Therefore, perception 
towards change affects the satisfaction of the employees either positively or negatively. 

It is an undeniable necessity to get the support of organization employees in the process of change and to 
ensure that they have faith in this process. However, another important issue is how employees develop a 
commitment to their organizations when they set aside the process of change in their minds. Within the scope 
of the study, it has been aimed to determine the mediating effects of the perception of commitment to the 
organization that develops in different ways in the effect of the perception of affective commitment to change 
on job satisfaction. 

According to the results obtained, employees' desire to provide support for the change and the belief that 
change is beneficial (affective commitment to change) in an enterprise in the change process has an impact on 
job satisfaction, but having an affective bond with the organization, that is, identifying himself with the 
company or having belief on developing behavior (normative commitment) to meet organizational goals and 
interests due to internal moral pressures has a more important effect on their satisfaction. In this context, 
organizations should focus on the ways of making their employees dependent on the organization rather than 
making them dependent on change. This commitment appears as both affective and normative commitment. 

Jaros (2010) states that commitment to change is accepted as a key psychological mechanism that connects 
organizational efforts to implement planned change and behaviors of employees. Parish et al. (2008) have 
stated that attention should be paid to the adaptation of employees to the organization's vision, the quality of 
manager-employee relations and the employee role in the company to achieve commitment to change. Shin et 
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al. (2015) stated that commitment to the process before and after the change starts should be distinguished 
from each other, because there are significant differences between employees' reactions to change by 
exchanging ideas about change plans and their reactions to implementing the change plan directly without 
exchanging ideas. In this context, it can be stated that organizational commitment has a critical role in this 
relationship. The commitment of the employees to both their organizations and their managers is a support 
mechanism needed in change processes. The tendency of job satisfaction to decrease, especially in the 
processes experienced, can be interpreted as the need for more employee commitment. 

On the other hand, no significant mediating effect of continuance commitment has been found in the 
relationship between affective commitment to change and job satisfaction. When the direct effects of types of 
organizational commitment on job satisfaction are examined, normative commitment (R2: .228) comes first, 
followed by continuance commitment (R2: .155) and affective commitment (R2: .106).  Another point that 
should be considered in this context is that the effect of affective commitment on job satisfaction is lower than 
other commitment types. Accordingly, although continuance commitment does not have a mediating effect, 
it has an explanatory effect of 16% on job satisfaction. In the current century, it is seen that many stereotypical 
information such as working hard equals much efficiency has collapsed, and even companies such as Google 
(Forbes, 10.02.2020), which are the most desired to work in the world, have a remarkable personnel turnover 
rate (Business Insider, 10.02.2020). It should be kept in mind that even though businesses desire a commitment 
on the axis of affective commitment, employees can be efficient in different types of commitment. 

Especially in change processes that concern the whole organization, motivating employees to develop beliefs 
and support for the said change without examining and analyzing the types and levels of commitment to the 
organization, or providing this with pressure, can cause the failure of change processes that require very 
serious labor and capital. 

In this context, subjects such as HR practices, leader behaviors, organizational policies, organizational 
communication mechanisms, organizational culture, perception of organizational justice, career commitment 
in terms of their effects on the change process appear as variables that can be used in new studies in the context 
of their direct and indirect effects. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, makroekonomik göstergeler ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi hem uzun hem 
de kısa dönem Türkiye’ye ait (2005:01-2019:10) dönemleri kapsayan aylık veriler kullanılarak 
belirlenmesidir. Aynı zamanda döviz kurlarının etkin bir şekilde yönlendirilebilmesi için döviz kurlarını 
etkileyen faktörlerin belirlenmesi Türkiye’de ekonomik politika düzenleyici ve denetleyici otoritelerin 
döviz kurlarını kontrol altında tutmalarına yardımcı olmaya çalışılmıştır. 

Yöntem – Döviz kuru ile makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla zaman seri 
analizi yapılmıştır. Uygulama kapsamına alınan değişkenlerin durağanlık tespiti için de birim kök testi 
uygulanmıştır. Birim kök testi neticesinde serilerin farklı mertebelerden durağan olması nedeniyle 
değişkenler arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkilerinin belirlenmesi için ise ARDL sınır testi yapılmıştır.  

Bulgular – ARDL sınır testi neticesine göre döviz kuru ile makroekonomik değişkenler arasında eş 
bütünleşme ilişkisinin olduğu sonucuna varılmış ve uzun dönemde döviz kuru ile faiz ve enflasyon 
arasında pozitif bir ilişki bulunurken döviz kuru ile işsizlik, para arzı (M1) ve dış ticaret dengesi arasında 
ise negatif bir ilişki bulunmuştur. Kısa dönemde döviz kuru ile dış ticaret dengesi arasında negatif bir 
ilişkiye rastlanılırken döviz kuru ile analiz kapsamına alınan diğer tüm değişkenler arasında ise pozitif bir 
ilişkiye rastlanılmıştır. Aynı zamanda hata düzeltme modelin değeri de negatif ve istatistiksel olarak 
anlamlı çıkmıştır. 

Tartışma – Günümüzde döviz kuru Dünya genelinde makroekonomik göstergeler arasında en çok tartışılan 
ekonomik konulardan birisidir. Teorilere göre döviz kurların belirlenmesinde makroekonomik faktörlerin 
önemli rol oynadığı vurgulanmaktadır. Döviz kurlarının etkin bir şekilde yönlendirilebilmesi amacıyla 
döviz kurlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ekonomik politika düzenleyici ve denetleyici otoriteler 
açısından önem arz etmektedir.  
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Purpose – The purpose of this study is to predıcate either short and long run relationships between 
macroeconomic indicators and exchange rate the monthly data covering the period of (2005:01-2019:10) 
belongs to Turkey. At the some time, to effectively direct exchange rates it is neccessary to determine the 
factors which impacts exchange rates as much as  to be helpful to economic policy makers and supervisors 
to handle exchange rate under control in Turkey. 

Design/methodology/approach – To predicate the relationships between macroeconomic indicators and 
exchange rate time serious data is used. In the analysis, to determine the stationary of variables, unit root 
test is implemented. As a result of the unit root test, the series were stationary from different levels. In this 
case, ARDL bound test was carried out to determine the long and short run relationships between the 
variables. 

Findings – According to the results of ARDL bound test, it has been concluded that there is a cointegration 
relationship between macroeconomic indicators and exchange rate, in the long run, a positive relations 
found between exchange rate, interest and inflation rates, but a negative relations are found between 
exchange rate and unemployment, money supply (M1) and foreign trade balance. In the short run, a 
negative relation was found between the exchange rate and the foreign trade balance, but a positive relations 
were found between the exchange rate and all other variables included in the analysis. Also, the value of 
the error correction model is negative and statistically significant. 

Discussion – Nowadays, the exchange rate is one of the most discussed economic issues among the 
macroeconomic indicators in the world. According to the theories, it is emphasized that macroeconomic 
factors play an important role in determining exchange rates. In order to effectively direct exchange rates, 
it is important for economic policy makers and supervisors to determine the factors affecting exchange rates. 
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1. GİRİŞ 

Döviz kurları uluslararası boyutta ülkelerin ekonomik faaliyetleri üzerinde etkili olan ve ekonomik ve finans 
alanında en çok konuşulan önemli konulardan biri sayılmaktadır. Döviz kuru geçmişten günümüze kadar 
uluslararasındaki ödeme ilişkilerini düzenleyen bir mekanizma olarak gelmiştir. Geçmişteki ödeme 
ilişkilerine bakıldığında, düzenli olarak kullanılan ilk sistemin altın standardına dayalı ödemeler sistemi 
olduğu görülmektedir. Bu sistemin uygulanması yaklaşık 44 yıl sürmüş ve birinci dünya savaşı yıllarında 
yıkılmıştır. Ancak Altın para sistemi yıkılmasından ardından ikinci dünya savaşın sonuna kadar 
uluslararasında geçerli olan bir yeni sistem oluşturulamamıştır. Ama ikinci dünya savaşından sonra başta 
ABD ve İngiltere olmak üzere Bretton Woods sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemde ABD doları dolaysız olarak 
altına ve diğer paralar ise ABD doları aracılığı ile dolaylı şekilde altına bağlanmıştır. Bu anlaşmada 35 ABD 
doları bir ons altına eşitlenmiş ve bu anlaşmayı onaylayan ülkelerin paraları ise sabit kurdan ABD dolarına 
bağlanmıştır. Ancak bu sistem 1973 yılında çökmüş ve ardından uluslararaı ekonomide dalgalı döviz kuru 
sistemi uygulanmaya başlamış ve bu da döviz kuru tahmininin önemini daha da artmıştır. Sabit döviz 
kurunun bırakılıp dalgalı döviz kuruna geçilmesi, ekonomistler tarafından döviz kurunun, ekonomik ve 
finans alanında en çok araştırılması gereken yeni bir konu olarak ortaya atılmasına neden olmuştur. 
Dolayısıyla döviz kuru ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış, modeller ve teoriler geliştirilmiştir. Bu sebeple 
çalışmada makroekonomik göstergeler ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi belirlenmeye çalışılmış olup, bu 
ilişkiyi yansıtabilmek amacıyla kurulan ekonometrik modelde kullanılan değişkenler aylık olarak seçilmiş ve 
2005:01-2019:10 dönemleri kapsamıştır. Uygulama kısmında Türkiye’ye ait bağımlı değişken olarak döviz 
kuru ve bağımsız değişkenler olarak da Enflasyon Oranı (Tüfe), Faiz Oranı, İşsizlik Oranı, Dış Ticaret Dengesi 
ve Para Arzı (M1) seçilmiştir. Söz konusu değişkenlerden Enflasyon Oranı (Tüfe), Dış Ticaret Dengesi (DTD) 
verileri Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınmış ve Döviz Kuru (DK), Faiz Oranı (FO), İşsizlik Oranı 
(UNP) ve Para Arzı (M1) ise Türkiye Merkez Bankasının Elektorik Veri Tabanından (EVDS) elde edilmiştir. 
Bu değişkenler arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkileri ARDL sınır test modeli ile test edilmiştir. Tüm 
analizler Eview 10 ekonometrik programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Uygulama kısmında seçilen 
makroekonomik göstergeler literatüre dayandırılarak en yaygın ve geçerli olan değişkenler analiz kapsamına 
alınmıştır. Dolayısıyla döviz kurunu belirleyen unsurlar ve döviz kuru oluşumunu açıklayan teorilerin 
literatürde önemli bir yeri olması nedeniyle teorilere göre döviz kurlarının belirlenmesinde makroekonomik 
faktörlerin büyük rol oynadığı varsayılmaktadır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde döviz kurlarının etkin 
bir şekilde yönlendirilebilmesi için döviz kurlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi önem arz etmektedir. 
Bundan dolayı çalışmada Türkiye’de makroekonomik göstergeler ile döviz kuru arasındaki ilişkinin tespiti 
yapılarak düzenleyici ve denetleyici otoritelerin döviz kurlarını kontrol altında tutmalarına yardımcı olmaya 
çalışılmıştır. Günümüzde söz konusu döviz kuru açık ekonomilerde genel ekonomik durumu etkileyen ve 
dikkat çıkıcı bir olgudur. Küreseleşmenin artması ve finansal piyasaların serbestleşmesi tüm ülke ekonomik 
faaliyetlerini ciddi bir şekilde etkilemektedir. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde ekonomik istikrarın 
sağlanması amacıyla döviz kurlarının belirlenmesinde hangi faktörlerin etkili olup olmadığına dikkat 
edilmesi önem arz etmektedir. Genel olarak bir ülkenin ekonomik durumuna bakıldığında, o ülkede 
uygulanacak ekonomik politikaların temel amacı fiyat istikrarı, üretim, istihdam, ödemeler dengesi ve benzeri 
gibi makroekonomik göstergeleri etkilemeye yöneliktir. Bu sebeple döviz kurları çeşitli makroekonomik 
değişkenler ile etkileşim içinde yer aldığı için döviz kuru ile makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin 
ekonometrik analiziyle tespit edilmesi ekonomik politikaların etkili bir şekilde uygulamasına yardımcı 
olacaktır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Döviz ve Döviz Kurunun Tanımı 

Günümüzde pek çok ülkenin kendine ait ulusal parası şöyle ki; Türkiye’nin Lirası, ABD’nin Doları, Avrupa 
para birliğinin Eurosu, Berezilya’nın Reali ve Çin’nin Yuanu gibi para birimler bulunmaktadır. Ülkeler 
arasında karşılıklı ticaret genellikle dolar (döviz) aracılığıyla yapılmakta ve bu işlemin yapılabilmesi için 
ülkeler birbirlerinin paralarına ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu ihtiyacı karşılayabilmek için de döviz 
piyasına başvurmaktadırlar. Döviz piyasası çeşitli paraların alım satımı yapıldığı fiziksel olmayan sanal ve 
dünyanın en likit piyasası sayılmaktadır (Eakins, 2012: 344-345). Ancak burada döviz kuru kavramına 
denilmiştir. Döviz kurları ülkelerdeki genel fiyat düzeyleri, beklenen enflasyon oranları, faiz oranları ve 
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benzeri makroekonomik faktörlerden etkilenmektedir. Döviz kuru yabancı ürün, hizmet ve finansal 
sermayeler maliyetinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.  (Doğukanlı, 2017: 47). Bu sebeple döviz 
kuru dünya genelinde ekonomist ve financıların üzerinde durdukları en önemli konular biridir.   

2.2. Enflasyon 

Ekonomistlerin geçmişten bugüne kadar enflasyon ile ilgili neden ve sonuç tartışmaları devam etmektedir. 
Günümüzde enflasyon hem ekonomistler hem de politikacıların önem verdiği konulardan biridir. (Karaman, 
2008: 58). Enflasyonda dikkat edilmesi gereken husus; süreklilik ve fiyatlar genel düzeyidir. Enflasyon artışı 
sadece fiyat artışı anlamına gelmemektedir. Çünkü enflasyon bir sepetteki mal ve hizmetlerin çoğunun fiyatı 
artması ve bu artışın da süreklilik arz etmesi demektir. Genellikle ülkelerde temel olarak kullanılan üç tür 
enflasyon endeksi bulunmaktadır. Birincisi üretici fiyat endeksi (ÜFE); belirli bir referans döneminde ülkede 
üretimi yapılan ve yurt içinde satışa konu olan ürünlerin, üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat 
değişikliklerini ölçen fiyat endeksidir. İkincisi, tüketici fiyat endeksi (TÜFE); bir tüketicinin satın aldığı belirli 
bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Ücüncüsü ise GSMH 
deflatörüdür, bu endeks bir ekonomide üretilen tüm mal ve hizmetleri kapsamakta ve oldukça geniş kapsamlı 
bir endeks ölçüdüdür (ERCAN, 2016: 89). 

Tablo 1: Literatürde Enflasyon ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkiyi Araştıran Çalışmalar 

Çalışma Başlığı Yazar Tarih Ülke (ler) Yöntem 
(Dönem) 

Bulgular ve Sonuç 

Empirical analysis of high-
inflation episodes in 

Argentina, Brazil and 
Israel  

Montiel’in 
(1989) 

Argentina, 
Brazil and 

Israel 

VAR Döviz kuru ile enflasyon 
arasında aynı yönlü 
hareket eden güçlü bir 
ilişki bulunmuştur.  

The relationships between 
inflation and  different 

sources of inflation 
uncertainty in Turkey: 

1995:03-2000:12 

F telatar 
(2003) 

Turkey Granger 
Causality test 

Döviz kurundan 
enflasyona doğru tek 
yönlü bir nedensellik 
ilişkisinin olduğunu 
gösterilmiştir.  

Türkiye’de Döviz 
Kurlarindaki Değişme İle 

Enflasyon Arasindaki 
İlişki (1983-2012) 

Türkan 
Ayvaz 

Güven (2013)  

Türkiye Granger 
Nedensellik 

Testi  

REDK ile enflasyon 
arasında çift yönlü bir 
ilişkiye rastlanılmış ve iki 
değişken serilerin 
birbirlerinin nedeni 
olduğu tespit edilmiştir. 

Türkiye’de Döviz Kuru, 
İthalat ve Enflasyon 
İlişkisi: Ekonometrik 
Analizi (1980-2000) 
 

Yusuf 
Bayraktutan 

(2003) 
 

Türkiye 
 

regresyon 
analizi 

 

Döviz kuru ile enflasyon 
arasında pozitif bir 
ilişkinin bulunduğu 
görülmüştür. 
 

Türkiye’de Enflasyon ve 
Döviz Kuru Arasındaki 
Nedensellik İlişkisi: 1984-
2003 

Ekrem Gül 
ve Aykut 

Ekinci (2006) 
 

Türkiye 
 

eş bütünleşme 
analizi ve 
Granger 

nedensellik 
Testi 

 

 Döviz kuru ile enflasyon 
arasında uzun dönemli 
bir ilişkinin olduğu tespit 
edilmiştir. 
 

Exchange 
rate, inflation and 
interest rates relationships: 
An autoregressive 
distributed lag analysis 
 

Ebiringa ve 
arkadaşları 

(2014) 
 

Nigeria 
 

ARDL 
 

Döviz kuru ile enflasyon 
oranı arasında hem uzun 
hem de kısa dönemde 
anlamlı ve pozitif bir 
ilişkiye rastlanılmıştır. 
.  
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Döviz Kuru 
Dalgalanmalarının Yurtiçi 
Fiyatlara Etkisi (2003:01-
2014:11) 
 

Suna 
Korkmaz ve 
Musa Bayır 

(2015) 
 

Türkiye Granger 
Nedensellik 

Testi 
 

Nominal döviz kurundan 
üretici fiyat endeksine 
doğru ve tüketici fiyat 
endeksinden döviz 
kuruna doğru tek yönlü 
nedensellik ilişkiye 
rastlanılmıştır.  

 Türkiye’de Döviz Kuru 
Ve Enflasyon İlişkisi: 

Ekonometrik Bir Analiz 
(2003:1–2017:3)  

 Ayşe Sağdıç 
(2018) 

Türkiye VAR analizi, 
etki-tepki 

fonksiyonlar, 
varyans 

ayrıştırma ve 
granger 

nedensellik testi  

Reel efektif döviz kuru ile 
enflasyon arasında güçlü 
bir ilişkiye rastlanılmıştır. 

Finansal kiriz sonrası 
Döviz kuru ile enflasyon 
oranı arasındaki ilişki: 
2008:10-2016:12 
 

Hakses ve 
Meryem 

(2018) 
 

Brezilya, 
Endonezya, 

Güney 
Afrika, 

Hindistan ve 
Türkiye  

 

Toda 
Yamamoto 

 

Brezilya ve Endonezya 
Ülkelerinde döviz kuru 
ve enflasyon arasında 
uzun dönem çift yönlü 
ilişki varken, Güney 
Afrika, Hindistan ve 
Türkiye için bu iki 
değişken arasında uzun 
dönemli Granger 
nedensellik ilişki olduğu 
tespit edilmiştir. 
 

Açık Enflasyon 
Hedeflemesi Döneminde 
Parasal Aktarım 
Mekanizmasının Döviz 
Kuru Kanalı: Türkiye 
Üzerine Ekonometrik Bir 
Analiz 2006:05-2011:05 

Sevda 
Yapraklı 

(2011) 

Türkiye Hata Düzeltme 
Modeli ve 

Geliştirilmiş 
Granger 

Nedensellik 
Analizi 

Döviz kuru ile faiz oranı 
ve enflasyon arasında iki 
yönlü nedenselliğin 
bulunduğu tespit 
edilmiştir. Vektör hata 
düzeltme modeli 
sonuçlarına göre döviz 
kuru, kısa dönem faiz 
oranından negatif olarak 
etkilenirken, enflasyonu 
negatif olarak 
etkilemektedir. 

2.3. Faiz 

Faiz oranı makroekonomik değişkenler arasında en çok izlenen ve konuşulan değişkenlerden birisidir. Faiz 
oranı ekonomik birimlerin hayatını ve ekonomik durumu her geçen gün etkilediği için günlük olarak 
açıklanmaktadır. Faiz oranı ekonomik birimlerin kişisel kararlarına yönelik harcama veya tasarruf etme 
eğilimini de etkilemektedir. Aynı zamanda faiz oranları hane halkının ticaretine yönelik iktisadı kararlarını 
da etki altına alan bir faktördür. Faiz oranı hane halkının ellerindeki fonlarını hangi (reel veya finansal) 
varlıklara yatırım yapıp yapmayacağı konusunda kararsız kılmaktadır. Bundan dolayı faiz oranı kavramını 
iyi bir şekilde anlamak ekonomik birimler için önem arz etmektedir (Mishkin, 2016: 36). Faiz oranı her ülke 
ekonomisinde günlük takip edilen bir olgudur. Çünkü faiz ekonomik birimlerin günlük hayatlarını ve genel 
ekonomiyi etkileyen en önemli faktördür. Bu sebeple faiz oranında ortaya çıkabilecek değişmeler günlük 
olarak yetkili otoriteler tarafından ilan edilmektedir. Faiz oranı ekonomide çok tartışılan bir konudur ve 
hemen hemen tüm ekonomik birimlerin kararlarını etkilemektedir (Günal, 2012: 37). 
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Tablo 2: Literatürde Faiz Oranı ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkiyi Araştıran Çalışmalar 

Çalışma Başlığı Yazar Tarih Ülke (ler) Yöntem 
(Dönem) 

Bulgular ve Sonuç 

A note on interest rate 
defense policy  and 
exchange rate volatility  
 

Shiu-Sheng 
Chen (2007) 

 

Taiwan 
 

Teorik 
analiz 

 

Faiz oranının yükselmesi döviz 
kuru volatilitesini de 
yükselteceği sonucuna 
varılmıştır.  

Causal relation between 
interest and exchange rates 
in the Asian Currency 
Crisis 
 

In Choi and 
Daekeun 

Park (2007) 
 

Indonesia, 
Korea, Malaysia 

ve Thaliland  
 

VAR 
 

Üç ülkede faiz oranının 
farklılığı spot kuruna neden 
olmamış, ama Malaysia’da ise 
faiz oranının farklılığı spot 
kurunun değişmesine sebep 
olmuştur.  
 

Real exchange rates and 
real interest rate 
differentials: A present 
value interpretation 
 

Hoffmann 
ve 

Macdonald 
(2009) 

 

G 7 Ülkeler 
 

VAR 
 

Reel döviz kuru, reel faiz 
oranının değişmesiyle değişmiş 
ve faiz oranı, reel döviz 
kurlarının geçici kısmı olarak 
değerlendirilmiştir.  
 

The Relationships Between 
Exchange Rate and Interest 
Rate Differentials – a 
Wavelet approach. 
 

R.Scott 
Hacker, 
Huynjoo 
Kim and 
Kristofer 

(2010) 
 

yedi eşit ülkede  
 

Wavelet 
Approac

h 
 

Kısa dönemde döviz kuru ile 
nominal faiz oranı farklılıkları 
arasında negatif bir ilişki 
bulunurken bununla bereber 
uzun dönemde ise, pozitif bir 
ilişkiye rastlanılmıştır.  
 

Impact of Short-term 
Interest Rate on Exchange 
Rate: The Case of Turkey 
(2003:02-2015:08) 

Taha 
Bahadır ve 

Kadir 
Karagöz 

(2016) 

Türkiye Granger 
Nedensel
lik Testi 

Yüksek faiz oranlarının döviz 
kuru üzerindeki etkisinin teorik 
bir konu olarak kaldığı 
sonucuna varılmıştır. 

The Interrelationship 
Between Exchange-Rate 

Uncertainty and 
Unemployment For South 

Korea and Taıwan: 
Evidence from a Vector 

Autoregressive Approach 
1984:Q1-2004:Q3 

Shu- Chen 
Chang 
(2011) 

South Korea and 
Taiwan 

Vektör 
Otoregre

ssif 
Model 

Taiwan ve South Korea’da 
döviz kuru belirsizliği ve 
işsizlik arasında istatistiksel 
olarak uzun dönemde güçlü bir 
ilişkiye rastlanılmış, ama kısa 
dönemde değişik sonuçlar 
ortaya çıkmıştır 

2.4. İşsizlik Kavramı 

İşsizlik kavramı makroekonomik göstergelerin önemli değişkenlerden bir tanesidir. Bu kavramı açıklamadan 
önce buna çok yakın ilişki içinde olan işgücü, işsiz, istihdam ve işsizlik oranı gibi kavramları anlamak daha 
doğru olacaktır. İstihdam kavramı emek faktörlerinin ekonomik faaliyetlerine katılması olarak 
tanımlanmaktadır. Cari ücretten çalışmaya istekli olup da iş bulamayan işgücüne işsiz denilmektedir, yani 
emek faktörünün fiili olarak üretime katılmaması durumudur. İstihdam ve işsiz kavramını iyi bir şekilde 
anlayabilmek için işgücü kavramını bilmek gerekmektedir. İşgücü çalışma kabiliyet ve isteğine sahip olan 
nüfusdur. Başka bir deyişle işgücü hem istihdam hem de işsiz kavramını kapsayan bir kavramdır. Ekonomik 
açıdan genel olarak işgücü bir ülkenin nüfusuna dayanmaktadır. İşsizlik oranı ise toplam işsizlik rakamını 
toplam işgücüne bölünmesiyle elde edilmektedir (Yıldırım K. , 2008: 67). 
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İşsizlik Oranı = İşsiz Sayısı
İşgücü

 x 100 

2.5. Ödemeler Dengesi  

Bir ülkedeki yerleşik ekonomik birimler ile diğer ülkelerdeki yerleşik ekonomik birimler (kişi, işletme ve 
kurum) belirli bir dönem içinde yaptıkları ekonomik işlemleri sistematik bir şekilde kayıt edilerek 
raporlanması ödemeler dengesi olarak tanımlanmaktadır. Genellikle yıllık olarak hazırlanan ödemeler 
dengesi bazı ülkelerde kısa zaman altı ay, üç ay ve hatta aylık şeklinde de hazırlanmaktadır. Ödemeler 
dengesinin kısa dönem olarak hazırlanması ülke ve dünya ekonomilerdeki gelişmeleri yakından takip 
edilebilmesi açısından önem arz etmektedir (Yalçıner, 2012: 123). Ödemeler dengesi uluslararası finansın bir 
alt konusu şeklinde uluslararası işlemlerden dolayı para çıkış ve girişlerini kayıt ederek raporlayan bir 
tablodur (Erbab, 2010: 3). Ödemeler dengesinin açık veya fazla vermesi hükümetlerin uyguladığı ekonomik 
ve mali politikalarına bağlıdır. Çünkü ülkelerin makroekonomik göstergeleri ödemeler dengesinde ortaya 
çıkan sonuçtan ciddi bir şekilde etkilenmektedir. Aynı zamanda makroekonomik göstergeler de ödemeler 
dengesi üzerinde etkilidir. Ödemeler dengesi açık ya da fazla veren ülkelerin dengesizlikleri ortadan 
kaldırması, ülkelerin uyguladığı döviz kuru sistemleri açısından farklılık göstermektedir. Sabit döviz kuru 
sistemini uygulayan ülkelerde ödemeler dengesizlikleri ortadan kaldırabilmek için merkez bankasının döviz 
piyasasına müdahale etmesi gerekmektedir. Ancak merkez bankasının döviz piyasasına müdahale edebilmesi 
için yeterli şekilde uluslararası döviz rezerve sahip olması gerekmektedir. Ama serbest döviz kuru sistemi 
uygulayan ülkelerin ise ödemeler dengesi, döviz piyasasında döviz kurlarının arz ve talep aracılığıyla 
belirlenmesi nedeniyle kendiliğinden dengeye gelmektedir. Bundan dolayı serbest döviz kuru sisteminde 
ödemeler bilançosunun dengede olup olmadığı ülkelerin uluslararası döviz rezervlerini etkilememektedir 
(Seyidoğlu, 2009: 311-312). 

Tablo 3:  Literatürde Ödemeler Dengesi ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkiyi Araştıran Çalışmalar 

Çalışma Başlığı Yazar Tarih Ülke (ler) Yöntem (Dönem) Bulgular ve Sonuç 
Türkiye’de Döviz 
Kuru, İthalat ve 
Enflasyon İlişkisi: 
Ekonometrik 
Analiz (1980-2000) 

Bayraktutan ve 
Arslan (2003) 

Türkiye regresyon analizi Elde edilen sonuca göre döviz 
kuru ile ithalat arasında 
negatif ve çift yönlü bir ilişki 
bulunmuştur. 

Real Effect of 
Exchange Rate in 
RMB and Trade 
Surplus in China: 
1997-2006 

Wang Zhe 
(2007) 

China eşbütünleşme 
analizi 

Reel efektif döviz kuru ile dış 
ticaret dengesi arasında uzun 
dönem ve istikrarlı bir ilişkiye 
rastlanılmıştır. Dolayısıyla 
reel efektif döviz kurunda 
meydana gelen düşüşler dış 
ticaretın fazla olmasına sebep 
olmuştur. 

Türkiye’de Reel 
Döviz Kuru ile 

İhracat ve İthalat 
Arasındaki 
Nedensellik 

İlişkisi: 1990-2006 

Ekrem Gül ve 
Aykut Ekinci 

(2006)  

Türkiye granger nedensellik 
analizi  

Bulunan sonuca göre ihracat 
ve ithalattan reel döviz 
kuru’na doğru tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisi 
bulunmuştur. 

Tükiye’de Döviz 
Kuru 

Oynaklığının 
Sektörel İthalata 

Etkileri: Bir ARDL 
İthalat Modeli 

Lütfi Erden ve 
Güliz Sağlam 

(2009) 

Türkiye VAR Modeli, 
Eşbütünleşme 
Analizi, Hata 

Düzeltme Modeli  

Döviz kuru oynaklığı ile 
yatırım malı ithalatı arasında 
negatif bir ilişki ortaya 
koyarken, tüketim malı 
ithalatıyla döviz kuru 
oynaklığı arasında bir 



M. A. Makhdom 13/1 (2021) 772-789 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 778 

Analizi (1989-
2008) 

eşbütünleşme ilişkisinin 
olmadığı gösterilmiştir. 

Reel Döviz 
Kurunun Dış 

Ticaret Üzerindeki 
Uzun Dönemli 

Etkilerinin Analizi 
(1992:01-2009:01) 

Volkan 
Alptekin ve 

Doğan Uysal 
(2012) 

Tükiye Sınır Testi, ARDL ve 
Yapısal Granger 
Nedensellik testi  

Reel döviz kurunun dış 
ticaret dengesini sağlama 
anlamında etkin bir 
fonksiyon olduğuna işaret 
etmektedir. 

Türkiye’de Cari 
Açık, Reel Döviz 

Kuru ve 
Ekonomik 
Büyüme 

Arasındaki 
İlişkiler: 2000:01-

2012:3 

Necati Çiftci 
(2013) 

Türkiye eş bütünleşme 
analizi  

Cari açık, GSYIH ve reel döviz 
kuru arasında uzun dönem bir 
ilişkiye rastlanılmış ve cari 
açık GSYIH ve reel döviz kuru 
değişimlerinin granger nedeni 
olduğu belirtılmiştir. 

Döviz Kuru Dış 
Ticaret İlişkisi: 
Türkiye Örneği 

1989:Q1-2012:Q4 

Cem Ferdi 
ORDU (2013) 

Türkiye Granger Nedensellik 
testi 

İthalat ve ihracat ile döviz 
kuru arasında iki yönlü 
Granger nedensellik ilişkisi 
olduğu görülmekle, ithalat ve 
ihracat arasında ise tek yönlü 
bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir.  

The Impact of 
Exchange Rate 
Volatility on 
International 

Trade: Evidence 
from the MINT 

Economies  

Dimitrios 
Asteriou (2016) 

Mexico, 
Indonesia, 
Nigeria ve 

Türkiye  

GARCH, ARDL ve 
Granger nedensellik 

modeli 

Uzun dönemde döviz kuru 
volatilitesi ihracat ve ithalatı 
ayrıca (Türkiye değil) 
etkilememekte, ama kısa 
dönemde ise döviz kuru 
volatilitesi Mexiko ve 
Indonesia’nı etkilemektedir.  

Döviz kuru 
Volatilitesinin 

İhracat Üzerine 
Etkisi: Türkiye 
Örneği (1995-

2017) 

Rümeysa Çelik 
(2018) 

Türkiye ARDL ve hata 
düzeltme modeli  

Değişkenler arasında hem 
uzun hem de kısa dönem 
katsayılarının işaretleri 
beklentilerle uyumlu ve 
istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu tespit edilmiştir.  

2.6. Para arzı 

Para arzının makroekonomik değişkenler arasında önemli yeri bulunmaktadır. Çünkü bir ülkenin ekonomik 
faaliyetleri para arzının artış ve düşüşünden tam olarak etkilenmektedir. Bundan dolayı para arzı bir 
ekonominin ihtiyacına göre belirlenmesi ekonomik istikrarın sağlanması açısından önemlidir. Dolayısıyla 
para arzı ekonominin ihtiyacına göre belirlenmesi için öncelikle para arzının kim tarafından kontrol edildiği, 
değişimine nelerin yol açtığı ve kontrolü nasıl yapıldığı konusunda bilgi edinmek ekonomik birimler 
açısından önemlidir (Günal, 2012: 281). 

Tablo 4:  Literatürde Makroekonomik Göstergeler ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkiyi Araştıran Çalışmalar 

Çalışma Başlığı Yazar Tarih Ülke (ler) Yöntem 
(Dönem) 

Bulgular ve Sonuç 

Türkiye’de Reel 
Döviz Kurunu 

Belirleyen Uzun 
Dönemli Etkenler: 

(1975-2003)  

Muammer Şimşek 
(2004)  

Türkiye ARDL Sınır 
Testi 

Net yabancı sermaye girişi, 
Türkiye ile önemli dış ticaret 
ortaklarının gelirlerinin ağırlıklı 
ortalaması arasındaki fark, M2 
para arzı, dış ticaret dengesi ve 
ticaret haddinin uzun dönemde 
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reel döviz kurunu etkilediğini 
ortaya koymuştur.  

Türkiye’deki 
Makroekonomik 

Göstergelerin 
Döviz Kuru 

Üzerindeki Etkisi 

Zeynep Dina 
Cakmur Yıldırtan 

(2009) 

Türkiye Granger 
nedensellik 

testi 

Döviz kuru ile faiz oranı ve para 
arzı arasında uzun dönem 

denge ilişkisinin varlığı 
bulunmuştur. Aynı zamanda 

para arzından döviz kuruna tek 
yönlü ilişkisi bulunmuştur. 

Analysis of 
Macroeconomic 
Determinants of 
Exchange Rate 
Volatility in India 

Mirchandani 
(2013) 

India Hypothsis 
Test 

The relations between inflation, 
interest rate, GDP and direct 
investments found with 
exchange rate.  

Türkiye’de Döviz 
Kurunu Belirleyici 
Faktörler (1994-
2008)  

Bal (2012) Türkiye Engle 
Granger ve 
Johansen 

Eşbütünleşme 
testi 

Döviz kurunun mevduat faiz 
oranı, enflasyon (Tüfe) ve devlet 
iç borçlanma senetleri (DİBS) 
aralarında uzun dönem 
ilişkisinin olduğu tespit 
edilmiştir.  

Analysis of 
Macroeconomic 
Determinants of 
Exchange Rate 
Volatility İn India  

Anita 
Mirchandani 

(2013) 

India  Pearson'un 
korelasyon 

analizi 

Döviz kuru ile faiz ve enflasyon 
oranı arasında negatif bir ilişki 
bulunurken döviz kuru ile 
ekonomik büyüme ve doğrudan 
yabancı yatırım arasında ise 
pozitif bir ilişkiye rastlanılmıştır. 
Ancak döviz kuru ve cari hesap 
arasında her hangi bir ilişki 
bulunmamıştır. 

Döviz Kuru İle 
Makroekonomik 
Büyüklükler 
Arasindaki 

İlişki: Türkiye 
Üzerine Bir 
Uygulama 
2003M5-2012M5 

Ahmet Kardaşlar 
(2013) 

Türkiye Vektör 
Otoregresif 

(VAR) 

Döviz kuru ile makroekonomik 
değişkenler arasında kısa ve orta 
vadede son derece zayıf bir ilişki 
olduğuna ve döviz kurunun 
makroekonomik değişkenlerden 
sapması olarak 
değerlendirileceğine işaret 
etmiştir. 

Long run 
Determinants of 
Real Exchange 

Rate: An 
Econometric 
analysis from 
Pakistan 1972-

2013 

Bashir and 
Furrukh (2014) 

Pakistan Johansen 
eşbütünleşme 
testi ve hata 

düzeltme 
modeli 

Ticaret şarları (term of trade) ve 
fiyat seviyeleri reel döviz kurunu 
düşürürken ve ticaret 
kısıtlamalar ve işçilerin 
havaleleri ise uzun dönemde reel 
döviz kuru üzerinde olumsuz 
etki yaratmış yani reel döviz 
kurunu arttırmıştır.  

Influence of 
Macroeconomic 

Variables on 
Exchange Rates  

Ravindran 
Ramasamy and 
Soroush Karimi 

Abar (2015) 

Avustralya, 
ABD ve 

Almanıya  

regresyon 
analizi 

Analizden elde edilen ampirik 
sonuç, döviz kurunun faiz oranı, 
ödemeler dengesi ve 
enflasyondan etkilendiğini 
ortaya koymuştur.  
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Investigation of 
the Factors 
Affecting Real 
Exchange Rate in 
the Philippines 
1973-2014 

Mariano, 
Christine Niziel Q 

(2016) 

 sınırsız 
vektor 

otoregesif 
modeli 

Döviz kurları petrol fiyatı harıç 
diğer tüm faktörlerden pozitif 
yönde etkilendiği tespit 
edilmiştir. Yani döviz kuru Gayri 
Safı Yurtiçi Hâsıla ve bütçe 
açığından pozitif yönde 
etkilenirken petrol fiyatından ise; 
negatif etkilenmiştir. 

3. Yöntem 

Bu çalışmada döviz kuru ile makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla zaman seri 
analizi yapılmıştır. Dolayısıyla bu çerçevede öncelikle analiz kapsamına alınan değişkenlerin durağan olup 
olmadıklarını tespit edebilmek için her bir değişkene ayrı ayrı ADF ve PP testleri uygulanmıştır. Bu iki testin 
neticesine göre serilerin farklı düzeylerden durağan oldukları görülmüştür. Bundan dolayı değişkenler 
arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkilerini belirlemek için ARDL Sınır test analizi yapılmıştır. 

3.1. Araştırma Modeli 

Bu çalışmada öncelikle değişkenlerin bütünleştirme özellikleri incelenmektedir. Zaman serileri analizinde, 
değişkenler arasında uzun ve kısa dönem ilişkilerinin olup olmadığını tespit edebilmek için eşbütünleşme 
analizi yapılmaktadır. Ama değişkenlerin farklı düzeylerden durağan olması halinde değişkenler arasındaki 
uzun ve kısa dönem ilişkisi ARDL sınır test modeli ile analiz edilmektedir. Zaman serilerinde değişkenlerin 
durağanlık testine yönelik kullanılan test yöntemleri; Birim Kök Testi, Grafiksel Analiz testi ve Korelogram 
Testi’dir. Ancak ekonometrik çalışmalarda değişkenlerin durağanlık testi daha çok birim kök testiyle 
yapılmaktadır.  Bu sebeple, çalışmada değişkenlerin durağanlık testi Genişletilmiş Dickey Fuller Birim Kök 
Testi (ADF) ve Philips – Perron Testi ile yapılmıştır (Belloumi, 2009: 8). Değişkenlerin arasındaki uzun ve kisa 
ilişkisinin belirlenmesi için ise ARDL sınır testi uygulanmıştır. ARDL sınır testi modeli aşağıdaki fomülle ifade 
edilmektedir. 

DK = F(FO, LOGTUFE, UNP, LOGM1 ve LOGDTD) 

D(DKt) = b0 + ∑ b1ir
t=1  D(DKt-1) + ∑ b2im

t=0  D(FOt-i) + ∑ b3in
t=0  D(LOGTUFEt-i) + ∑ b4ip

t=0  D(UNPt-i) + ∑ b5ir
t=0  

D(LOGM1t-i) + ∑ b6is
t=0  D(LOGDTDt-it) + b7D(Dk) + b8 D(FOt-1) + b9 D(LOGTUFEt-1) + b10 D(UNPt-1) + b11 

D(LOGM1t-1) + b12 D(LOGDTDt-1) + u1t   

Modeldeki d terimi değişkenlerin birinci farkını, b0 sabit terimi, b1, b2…... b6 kısa dönem katsayıların dinamik 
ilişkisini ve b7, b8…, b12 uzun dönem katsayıların dinamik ilişkisini ifade etmektedir. Eşbütünleşme testinde 
değişkenler arasında ilişkinin olup olmadığını belirlemek için temel hioptez (H0: b1i= b2i = b3i = b4i = b5i =0) 
şeklinde kurulur ve anlamlılık düzey için de olasılık değerine (Örneğin a=0.05)’ bakılır. Ama alternatif hipotezi 
ise (H1: b1i ≠ b2i ≠ b3i ≠ b4i ≠ b5i ≠ 0) şeklinde kurulmaktadır. Ancak ARDL sınır testinde ise değişkenler arasında 
uzun dönem ilişkisinin olup olmadığını belirlemek için F istatistik değeri (Pesaran et al.2001) alt ve üst kritik 
değerleri ile karşılaştırılır. Eğer F istatistik değeri üst kritik değerinden büyük çıkarsa, değişkenler arasında 
uzun dönem ilişkisinin olmadığını kabul eden H0 hipotezi reddedilip alternatif hipotezi kabul edilir. Eğer F 
istatistik değeri alt kritik değerinden daha düşükse bu defa değişkenler arasında ilişkinin olmadığını kabul 
eden H0 hipotezi kabul edilir. Dolayısıyla F istatistik değeri (Pesaran et al.2001) alt ve üst kritik değerlerinin 
sınırları arasında ise bu durumda kesin bir karar verilmemektedir (Belloumi, 2009: 11). ARDL sınır testi 
uygulanırken öncelikle yapılması gereken önemli husus uygun gecikme uzunluğunun tespit edilmesidir. 
Bunun için Akaike Bilgi Kriterinin en küçük değeri uygun gecikme değeri olarak seçilmektedir. Bundan dolayı 
bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi test edebilmek için öncelikle uygun gecikme değeri 
belirlenmesi gerekmektedir. Uygun gecikme değeri ve ARDL sınır testinin sonuçları aşağıda uygulama 
kısmında gösterilmiştir. 
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3.2. Araştırma Evren ve Örneklemi 

Bu çalışmada makroekonomik göstergeler ile döviz kuru arasındaki ilişkinin analizi yapılmaktadır. Uygulama 
kapsamına alınan değişkenlerin, döviz kuru bağımlı ve makroekonomik göstergeler ise bağımsız değişken 
olarak belirlenmiştir. Bu değişkenlerin verilerini bilgisayara girildikten sonra anlamlı hale getirmek için tablo 
ve grafiklerde gösterilmesi değişkenlerin durumu hakkında fikir vermektedir. Dolayısıyla değişkenlerin 
zaman içersinde nasıl değiştiğini görsel olarak incelenmesi çalışmada kolaylık sağlamaktadır. Bu sebeple 
değişkenlerin grafikleri aşağıda tek tek gösterilmektedir.  

Tablo 5: Değikenlerin Tanımları 

Değişkenler Tanımlar 
DK Nominal Döviz kuru 
FO Nominal Faiz Oranı 

LOGTÜFE Tüketici Fiyat Endeksi 
LOGM1 M0 + bankalardaki vadesiz mevduat 

LOGDTD Dış Ticaret Dengesi 
UNP İşsizlik Oranı 

Grafik 1 : Birim Kök Testin Grafikleri 

A: Durağanlık Testinin Düzey Grafikları 
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B: Durağanlık Testinin birinci Farkı Grafikları 
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3.3. Veri Seti 

Bu çalışmada makroekonomik göstergeler ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi yansıtabilmek amacıyla kurulan 
ekonometrik modelde kullanılan değişkenler aylık olarak seçilmiş ve 2005:01-2019:10 dönemleri kapsamıştır. 
Uygulama kısmında Türkiye’ye ait bağımlı değişken olarak döviz kuru ve bağımsız değişkenler olarak da 
Enflasyon Oranı (Tüfe), Faiz Oranı, İşsizlik Oranı, Dış Ticaret Dengesi ve Para Arzı (M1) seçilmiştir. Söz 
konusu değişkenlerden Enflasyon Oranı (Tüfe), Dış Ticaret Dengesi (DTD) verileri Türkiye İstatistik 
Kurumundan (TÜİK) alınmış ve Döviz Kuru (DK), Faiz Oranı (FO), İşsizlik Oranı (UNP) ve Para Arzı (M1) 
ise Türkiye Merkez Bankasının Elektorik Veri Tabanından (EVDS) elde edilmiştir. Bu değişkenler arasındaki 
uzun ve kısa dönem ilişkileri ARDL sınır test modeli ile test edilmiştir. Tüm analizler Eview 10 ekonometrik 
programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

3.4. Verilerin Analizi 

Çalışmada öncelikle ekonometrik modelde yer alan değişkenlerin durağanlık seviyelerini belirlemek için ADF 
(Augmented Dickey Fuller) ve Phillips Perron birim kök testi uygulanmıştır. Her iki testte de sabit terimli ve 
trendli modeller dikkate alınmıştır. Modele dâhil edilen değişkenlerin düzey ve birinci dereceden farkı alınmış 
değerlerine ait ADF ve Phillips Perron test sonuçları aşağıda tablolarda sunulmuştur.   

Tablo 6: Değişkenlerin ADF Birim Kök Testi (düzey) sonuçları 

 Değişken ADF Test 
İstatistiği 

Kritik Değerler Prob. 
%1 %5 %10 

 
 
 

Sabit 

DK 2.519934 -3.468521 -2.878212 -2.575737 1.0000 
FO -2.140494 -3.467633 -2.877823 -2.575530 0.2292 

LOGTUFE 2.159048 -3.468295 -2.878113 -2.575684 0.9999 
LOGM1 -1.737676 -3.467851 -2.877919 -2.575581 0.4106 

LOGDTD -4.208829 -3.467418 -2.877729 -2.575480 0.0008 
UNP -2.381080 -3.468980 -2.878413 -2.575844 0.1486 

 
 
 

Trend ve Sabit 

DK 0.054809 -4.12296 -3.436163 -3.142175 0.9966 
FO -2.126092 -4.011011 -3.435560 -3.141820 0.5273 

LOGTUFE 0.532658 -4.011977 -3.436009 -3.142085 0.9993 
LOGM1 -4.975859 -4.010740 -3.435413 -3.141734 0.0003 

LOGDTD -4.219081 -4.010740 -3.435413 -3.141734 0.0052 
UNP -2.713113 -4.012944 -3.436475 -3.142358 0.2327 

ADF birim kök test ile değişkenlerin düzey değerlerinin durağanlık tespiti yukardaki tabloda sunulmuştur. 
Tablodaki ADF birim kök testi sonuçlarına göre dış ticaret dengesi ve para arzı (M1) harıç diğer tüm 
değişkenler düzey değerlerinde durağan değildir ve birim kökü içermektedir. Ama para arzı (M1) düzey 
değerinde trendli ve sabitli durumunda durağan iken dış ticaret dengesi ise düzey değerinde durağan olduğu 
görülmüştür. Dolayısıyla diğer değişkenlerin durağanlaştırılması için birinci farkı alınması yoluna gidilmiştir. 
Yani birinci farkı alınarak durağanlaştırılmış ve sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Tablo 7: Değişkenlerin ADF Birim Kök Testi (Birinci Farkı) Sonuçları 

 Değişken ADF Test 
İstatistiği 

Kritik Değerler Prob. 

%1 %5 %10 

 
 
 

Sabit 

DK -6.859771 -3.468072 -2.878015 -2.575632 0.0000 
FO -6.204158 -3.468295 -2.878113 -2.575684 0.0000 

LOGTUFE -10.13764 -3.467851 -2.877919 -2.575581 0.0000 
LOGM1 -11.80835 -3.467851 -2.877919 -2.575581 0.0000 

LOGDTD -15.36092 -3.467633 -2.877823 -2.575530 0.0000 
UNP -4.577600 -3.468749 -2.878311 -2.575791 0.0002 

 
 
 

Trend ve Sabit 

DK -7.839047 -4.012296 -3.436163 -3.142175 0.0000 
FO -6.252579 -4.011977 -3.436009 -3.142085 0.0000 

LOGTÜFE -8.142829 -4.011977 -3.436009 -3.142085 0.0000 
LOGM1 -11.88952 -4.011352 -3.435708 -3.141907 0.0000 

LOGDTD -15.37078 -4.011044 -3.435560 -3.141820 0.0000 
UNP -4.583199 -4.012618 -3.436318 -3.142266 0.0015 

ADF birim kök testi ile yapılan değişkenlerin durağanlığının tespiti yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Modele 
dâhil edilen serilerin birinci farkı (first difference) alınmasıyla değerlerinin durağanlaştığı görülmüştür. 
Tabloda ADF birim kök testi sonuçlarına göre tüm değişkenlerin değeri hem sabitli ve hem de trendli ve sabitli 
durumlarında birinci farkı alındıktan sonra durağanlaşmıştır. Dolayısıyla çalışmada diğer ekonometrik 
analizler yapılırken serilerin durağanlıkları dikkate alınarak ileri sürdürülmüştür.  

Tablo 8: Değişkenlerin PP Testi (Düzey) Sonuçları 

 Değişken ADF Test 
İstatistiği 

Kritik Değerler Prob. 
%1 %5 %10 

 
 
 

Sabit 

DK 1.856083 -3.467418 -2.877729 -2.575480 0.9998 
FO -1.983537 -3.467418 -2.877729 -2.575480 0.2939 

LOGTUFE 2.258516 -3.467418 -2.877729 -2.575480 1.0000 
LOGM1 -1.744839 -3.467418 -2.877729 -2.575480 0.4070 

LOGDTD -4.028058 -3.467418 -2.877729 -2.575480 0.0016 
UNP -1.397563 -3.467418 -2.877729 -2.575480 0.5826 

 
 
 

Trend ve Sabit 

DK -0.609800 -4.010740 -3.435413 -3.141734 0.9770 
FO -1.819265 -4.010740 -3.435413 -3.141734 0.6914 

LOGTUFE 0.256628 -4.010740 -3.435413 -3.141734 0.9983 
LOGM1 -4.975859 -4.010740 -3.435413 -3.141734 0.0083 

LOGDTD -4.121701 -4.010740 -3.435413 -3.141734 0.0071 
UNP -1.794531 -4.010740 -3.435413 -3.141734 0.7035 

Zaman serilerinin durağanlaştırılmasında kullanılan diğer bir önemli yöntem de Phillips Perron testidir. 
Phillips Perron testi ile çalışmada kullanılan zaman serilerinin durağanlık sonuçları yukarıdaki tabloda 
sunulmuştur. Tablodaki Phillips Perron testinde serilerin düzey sonuçlarına göre modelde yer alan tüm 
değişkenlerin sabitli ve hem sabitli hem de trendli dış ticaret dengesi ve para arzı (M1) harıç düzey 
değerlerinde durağanlaşmadıkları yani birim kök içerdikleri görülmüştür. Ama para arzı (M1) düzey 
değerinde sadece sabitli ve trendli durumunda durağan olduğu ve dış ticaret dengesi ise düzey değerinde 
hem trendli hem de sabitli derecede durağanlığı görülmüştür. Dolayısıyla diğer değişkenlerin 
durağanlaştırılması için birinci farkları alınması gerekmektedir. Phillips Perron testi ile değişkenlerin birinci 
farkları alınarak durağanlaştırılması aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir.  
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Tablo 9: Değişkenlerin PP Testinin (Birinci farkı) Sonuçları 

 Değişken ADF Test 
İstatistiği 

Kritik Değerler Prob. 

%1 %5 %10 

 
 
 

Sabit 

DK -8.614057 -3.467633 -2.877823 -2.575530 0.0000 
FO -7.071468 -3.467633 -2.877823 -2.575530 0.0000 

LOGTUFE -9.813630 -3.467633 -2.877823 -2.575530 0.0000 
LOGM1 -17.44185 -3.467633 -2.877823 -2.575530 0.0000 

LOGDTD -17.99822 -3.467633 -2.877823 -2.575530 0.0000 
UNP -8.432624 -3.467633 -2.877823 -2.575530 0.0000 

 
 
 

Trend ve Sabit 

DK -8.537068 -4.011044 -3.435560 -3.141820 0.0000 
FO -7.015349 -4.011044 -3.435560 -3.141820 0.0000 

LOGTÜFE -9.946126 -4.011044 -3.435560 -3.141820 0.0000 
LOGM1 -17.58813 -4.011044 -3.435560 -3.141820 0.0000 

LOGDTD -18.46575 -4.011044 -3.435560 -3.141820 0.0000 
UNP -8.426441 -4.011044 -3.435560 -3.141820 0.0000 

PP testinin sonuçları yukardaki tabloda sonulmuştur. Tablodaki PP testinin sonuçlarına göre, modelde yer 
alan tüm değişkenler hem sabitli hem de trendli derecelerinde birinci farkı sevyelerinde durağan oldukları 
yani birim kök içermedikleri görülmüştür. Uygulanan birinci farkı alma işleminin sonuçlarına göre, modelde 
kullanılan tüm değişkenlerin hem sabit hem de trendli seviyelerinde durağan yapıya dönüştürülmüştür. 

4. Bulgular 

Durağanlık analizinden elde edilen ADF birim kök testi sonuçlarına göre, değişkenlerin farklı mertebelerden 
durağan olduğu tespit edilirken Phillips Perron birim kök testi sonuçlarında ise modelde kullanılan serilerin 
birinci farklarının alınması neticesinde durağanlaştığı görülmüştür. Buradan çıkarılacak sonuç, modele dâhil 
edilen değişkenler Phillips Perron testi hariç farklı derecelerden durağan olduğu için ARDL sınır testi 
uygulanması uygun görülmüştür. ARDL sınır testi uygulanırken öncelikle yapılması gereken önemli test 
uygun gecikme uzunluğunun tespit edilmesidir. Bunun için Akaike Bilgi Kriterinin en küçük değeri uygun 
gecikme değeri olarak seçilmiştir. Bundan dolayı bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi test 
edebilmek için uygun gecikme değeri belirlenmesi gerekmektedir. Uygun gecikme değeri ve ARDL sınır 
testinin sonuçları aşağıdaki grafik ve tablolarda gösterilmiştir. 

Grafik 2: Sınır Testi İçin Uygun Gecikme Uzunluğunun Seçimi 
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Yurkarıdaki grafiğe göre, Akaike Bilgi Kriterinin en küçük değeri ARDL(12,10,2,0,4,12) modeli uygun olarak 
belirlenmiştir. Modelde kullanılan değişkenlerin uygun gecikme uzunluğu tespit edildikten sonra bu 
değişkenlerin eş bütünleşme ilişkisi var olup olmadığı sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Sınır Testi Yorumlama Şekli 

Eşbütünleşme 

Yok 

Alt Sınır I(0) Karasızlık Bölgesi Üst Sınır I(1) Eşbütünleşme Var 

     

Yukarıdaki şekil sınır testinden elde edilen sonuçları yorumlamak için en kolay yöntemi göstermektedir.  

Tablo 10: ARDL (12,10,2,0,12,4) Sınır Testi Sonuçları 

ARDL (12,10,2,0,12,4) F Istatistik Değeri K  (Değişken) Alt Kritik 
Değer 

Üst Kritik 
Değer 

 8.098963 5 3.06 4.15 

ARDL sınır testi sonuçlarına göre, Akaike Bilgi Kriterinin en küçük değeri uygun gecikme uzunluğu olarak 
seçilmiş ve ARDL (12,10,2,0,12,4) modeli uygun olarak belirlenmiştir. Ancak modelde kullanılan değişkenlerin 
eşbütünleşme ilişkisinin var olup olmadığı ise F istatistik değeri ile test edilmiştir. F istatistik değeri üst kritik 
değerinden yüksek çıkması, modelde kullanılan serilerin arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını kabul 
eden H0 hipotezi reddedilip alternatif hipotezi kabul edilmektedir. Eğer F istatistik değeri alt kritik 
değerinden daha düşük çıkarsa, bu durumda eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını kabul eden H0 hipotezi 
kabul edilmektedir. Ancak F istatistik değeri alt ve üst kritik değerlerinin arasında gerçekleşmesi durumunda 
ise kesin bir karar verilmemektedir. Ama analizden elde edilen sonuçlara göre F istatistik değeri (8.098963) 
üst kritik değerinden yüksek çıkmasından dolayı modelde kullanılan değişkenler arasında eş bütünleşme 
ilişkisinin var olduğu sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi tespit 
edildikten sonra modelde kullanılan değişkenlerin uzun dönem katsayısı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu 
sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  

Tablo 11: ARDL (12,10,2,0,12,4) Modeli Uzun Dönem Katsayı Sonuçları 

Değişkenler Katsayısı T- istatistik Olasılık 
C 29.76808 2.613712 0.0101 

FO 0.006680 0.276468 0.7827 
LOGTUFE 5.039184 3.621279 0.0004 

UNP -0.344237 -4.101890 0.0001 
LOGM1 -1.258533 -1.796275 0.0750 

LOGDTD -1.772382 -4.777145 0.0000 
Model: Y (DÖVİZ KURU) = α + b1FOt + b2LOGTUFEt + b3UNP_SAt + b4LOGM1 + b5LOGDTDt + ut 

Model: Y(döviz Kuru) = 29.76808+ (0.006680)*FOt + 5.039184*LOGTUFEt + (-0.344237)*UNPt + (-
1.258533)*LOGM1t + (-1.772382)*LOGDTDt + ut 

Elde edilen sonuçlar, uzun dönemde döviz kuru ile enflasyon ve faiz oranı hariç diğer tüm değişkenler 
arasında negatif bir ilişki olduğu görülmüştür. Ancak uzun dönemde enflasyon ve faiz oranı ile döviz kuru 
arasında ise pozitif bir ilişkiye rastlanılmıştır. Buradan hareketle, enflasyon ve faiz oranında meydana 
gelebilecek bir birimlik artış uzun dönemde döviz kurunun (5.039184 ve 0.006680) oranında yükselmesine 
neden olmaktadır. Aynı zamanda (işsizlik, dış ticaret dengesi ve para arzında) meydana gelebilecek bir 
birimlik artış döviz kurunun sırasıyla (-0.344237, -1.258533 ve -1.772382) oranında azalmasına sebep olacaktır. 
Modeldeki değişkenlerin olasılık değerine bakıldığında faiz oranı ve para arzı (M1) hariç diğer tüm 
değişkenler istatistiksel olarak anlamlıdır. Ancak faiz ve para arzı (M1) ise istatistiksel olarak yüzde %5 
anlamsız çıkmıştır. Dolayısıyla modelde kullanılan değişkenlerin arasındaki uzun dönem eşbütünleşme 
ilişkisi tespit edildikten sonra bu değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkisini belirlemek amacıyla hata 
düzeltme modelinden yararlanılmıştır. Hata düzeltme modeliyle analiz edilmiş tablo aşağıda sunulmuştur.  

D(DKt) = a0 + ∑ a1ir
t=1  D(DKt-1) + ∑ a2im

t=1  D(FOt-i) + ∑ a3in
t=1  D(LOGTUFEt-i) + ∑ a4ip

t=1  D(UNPt-i) + ∑ a5ir
t=1  

D(LOGM1t-i) + ∑ a6is
t=1  D(LOGDTDt-it) + α ECTt-1 + ut 
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Modeldeki d terimi değişkenlerin birinci farkını, a0 sabit terimi, a1, a2…... a6 kısa dönem katsayıların dinamik 
ilişkisini ve α düzenleme hızını ifade etmektedir. Modelde kullanılan serilerin kısa dönem katsayılarının 
dinamik ilişkilerinin sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur.  

Tablo 12: ARDL(12,10,2,0,4,12) Hata Düzeltme Modeli 

Değişkenler Katsayı T-İstatistik Olasılık 
C -0.019119 -1.659516 0.0989 

D(FO) 0.067678 6.346872 0.0000 
D(LOGTUFE) 4.693014 4.687895 0.0000 

D(UNP) 0.002872 0.082612 0.9343 
D(LOGM1) 0.593289 4.049335 0.0001 

D(LOGDTD) -0.064140 -2.344940 0.0202 
HDM(-1) -0.071859 -2.083541 0.0387 
R2 Değeri 0.389874   
F-İstatistik 18.10517  0.0000 

DW İstatistik 1.447510   

Tablodaki sonuçlara göre, kısa dönem katsayıları da işsizlik oranı ve para arzı hariç yine uzun dönem 
beklentilerle uyumlu çıkmıştır. Kısa dönemde faiz oranı, enflasyon, işsizlik oranı ve para arzı döviz kurunu 
pozitif etkilerken dış ticaret dengesi ise döviz kurunu negatif yönde etkilemektedir. Dolayısıyla değişkenlerin 
anlamlılık düzeyi, işsizlik oranı dışında diğer tüm değişkenlerin olasılık değeri istatistiksel olarak anlamlıdır. 
Ama işsizlik oranı ise yüzde %5 oranında anlamsız çıkmıştır. Ancak uzun dönem ilişkisine bakıldığında kısa 
dönemdeki dengesizliği, uzun dönemde ne kadarının düzeltilebileceğini hata düzeltme modelinin katsayısı 
göstermektedir. ARDL modeli açıklanırken söylendiği gibi hata düzeltme katsayısının değeri negatif ve 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Çünkü hata düzelt modelinin değeri (0 ve -1) arasında değişmesi söylemektedir. 
Dolayısıyla bu durumda ekonomide yaşanabilecek bir şokun etkisi uzun dönemde azalacağını 
göstermektedir. Hata düzeltme katsayısının -0.071859 çıkmasından dolayı ekonomide meydana gelebilecek 
herhangi bir şokun etkisi bir yılda yüzde yaklaşık %7 oranında azalacağını göstermektedir. Yani sistemin 
yaklaşık 14 dönem (ay) sonra yeniden dengeye gelebileceği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla uzun ve kısa 
dönem katsayılarının tutarlılığı CUSUM testiyle ölçülmektedir. Bundan dolayı çalışmanın bu kısmında söz 
konusu test yapılmış ve sonucu aşağıdaki grafikte sunulmuştur. Elde edilen sonuca göre CUSUM test 
istatistiği kritik sınırların içerisinde (%5 anlamlılık düzeyinde) kalmıştır. Buna göre incelenen dönem 
içerisinde tahmin edilen parametrelerin istikrarlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Grafik 3: CUSUM Testi 
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5. Sonuç Ve Tartışma 

Bu çalışmada hem makroekonomik göstergelerin döviz kuru üzerindeki etkisi hem de uzun ve kısa dönem 
ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Günümüzde döviz kuru dünya genelinde makroekonomik göstergeler 
arasında en çok konuşulan ekonomik konulardan birisidir. Çünkü döviz kuru ülkelerin ekonomik faaliyetleri 
üzerinde etkili olan ve geçmişten bugüne kadar uluslararasındaki ödeme ilişkilerini düzenleyen bir 
mekanizmadır. Bu sebeple çalışmada döviz kurunun makroekonomik göstergeler ile ilişkisinin olup olmadığı 
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ve nasıl etkilendiği vurgulanmıştır. Dolayısıyla çalışmada öncelikle değişkenlerin durağanlık tespiti için birim 
kök testinden ve eşbütünleşme ilişkisini belirlemek amacıyla ise ARDL Sınır Testi yönteminden 
yararlanılmıştır. Birim kök testinin sonucuna göre analiz kapsamına alınan değişkenler farklı düzeylerden 
durağanlaşmıştır. Analizden elde edilen sonuca göre döviz kuru ile makroekonomik değişkenler arasında 
eşbütünleşme ilişkisinin olduğu belirtilmiş ve uzun dönemde döviz kuru ile faiz ve enflasyon arasında pozitif 
bir ilişki bulunurken döviz kuru ile işsizlik, para arzı (M1) ve dış ticaret dengesi arasında ise negatif bir ilişki 
bulunmuştur. Ancak kısa dönemde ise döviz kuru ile dış ticaret dengesi arasında negatif bir ilişkiye 
rastlanılırken döviz kuru ile diğer tüm değişkenler (faiz, enflasyon, işsizlik ve para arzı) arasında ise pozitif 
bir ilişkiye rastlanılmıştır. Analiz kısmında ARDL modeli açıklanırken hata düzeltme katsayısının değeri 
negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Buradan çıkarılacak sonuç, ekonomide yaşanabilecek bir şokun 
etkisi uzun dönemde azalacağını göstermektedir. Yanı hata düzeltme katsayısının değeri (-0.071859) 
çıkmasından dolayı ekonomide meydana gelebilecek herhangi bir şokun etkisi bir yılda yüzde yaklaşık %7 
oranında azalacağını göstermekte ve sistemin yaklaşık 14 dönem (ay) sonra yeniden dengeye gelebileceğini 
açıklamaktadır. Dolayısıyla uzun ve kısa dönem katsayılarının tutarlılığı CUSUM testiyle ölçülmüş ve söz 
konu testin sonucuna göre CUSUM test istatistiği kritik sınırların içersinde (%5 anlamlılık düzeyinde) 
kalmaktadır. Buna göre incelenen dönem içersinde tahmin edilen parametrelerin istikrarlı olduğu sonucuna 
varılmaktadır. Ancak günümüzde döviz kurunun yönetilmesinde optimal politikanın uygunlanması oldukça 
zor bir konudur. Çünkü politika düzenleyici ve denetleyici otoriteler döviz kuru hareketlerinin hangi 
kaynaktan ortaya çıktığını tam olarak bilemezler. Dolayısıyla döviz kurlarının hangi faktörlerden tam olarak 
etkilendiği bilinmemesi de optimal politikanın ne olduğu sorusunun tartışılmasına neden olmaktadır. Aynı 
zamanda döviz kurunun belirlenmesi konusunda birçok görüş ve model ortaya atılmıştır ancak buna rağmen 
döviz kuru hareketlerini açıklamada yetersiz kalmışlardır. Bu sebeple bir ülkenin döviz kuru istikrarı, parasal 
bağımsızlık ve finansal serbestlik hedeflerini aynı anda gerçekleştiremeyeceğini, bunlardan en az birinden 
vazgeçilmesi gerektiğini söylemektedir. Eğer döviz kuru ile diğer temel makroekonomik değişkenler arasında 
güçlü bir ilişki olmadığını kabul edersek, merkez bankalarının sabit döviz kur sistemini uygulamasına gerek 
olmadığını söyleyebiliriz. 2001 krizinde Türkiye örneğinde gördüğümüz gibi Türkiye, sermaye hareketlerinin 
serbest olduğu ortamda sabit döviz kuru sistemini bir noktaya kadar uygulayabilmiş yüksek düzeylere gelen 
faiz oranlarını kontrol edebilmek için döviz kurunu dalgalanmaya bırakmak zorunda kalmıştır. Sabit döviz 
kur sistemi uygulanırsa kur istikrarı hedeflendiği için bağımsız bir para politikası uygulamak son derece 
önemlidir. Eğer döviz kurundaki değişiklikler temel makroekonomik değişkenler üzerinde beklentilerden 
farklı etkiler gösteriyorsa merkez bankalarının imkansız üçleme hipotezini göz önünde bulundurarak para 
politikalarına yönelmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. 
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Purpose -  The aim of the study is to reveal the main characteristics of the domestic tourism-economics 
literature, as well as to compare the contributions made by the tourism, economics and administrative 
science (EAS) academia. The purpose is to identify the most distinctive aspects, more specifically, 
subjects (subdivision of economics, main topics, subtopics), methods (study design and sub design) and 
citations within the literature.  

Design/methodology/approach - To fulfil this aim, 291 articles in peer-reviewed journals published 
between 2000 and 2019 were compiled, encoded, categorized and analysed based on semi-systematic 
literature review principles.  

Findings - It is concluded that studies on the macroeconomic context are ahead of the microeconomic 
context, and that the role of tourism on economic growth is the mostly studied and cited subject. 
Furthermore, these studies are dominantly carried out by authors from the department of EAS. 
Similarly, quantitatively designed studies have three times more representation than qualitatively and 
conceptually designed studies. Within that, causality analysis, panel data and multiple approaches are 
generally adopted for quantitative studies, while tables are chosen as the leading method within 
qualitative ones.  

Discussion – All these findings imply that studies macroeconomics, conceptually designed and carried 
out by authors from EAS are more likely to be cited. 

1. INTRODUCTION

Tourism phenomenon reflects a multidisciplinary identity across numerous disciplines (Tribe, 1997). Among 
them, economy discipline has an archaic, specific and pioneering role as a consolidated theoretical base with 
its contributing academic community to tourism field (Canosa et al., 2018; Tribe & Liburd, 2016; Weiler et al., 
2012). Also, despite having a fading prevalence from the onset of interdisciplinary knowledge construction of 
tourism domain (Oviedo-García, 2016; Weiler et al., 2012), tourism economics studies have been pursuing its 
significance both in quality and quantity  (Huang, 2011; Ma & Law, 2009). To that end, the role of the economy 
discipline in the tourism field has been addressed on the global scale and bibliography-oriented studies in this 
respect have been undertaken to compile and evaluate the extant literature (Comerio & Strozzi, 2019; Li et al., 
2005; Mohammed et al., 2015). Yet, the holistic contributions of the foremost disciplines to the tourism field in 
the context of knowledge production have not been addressed in detail (Tribe & Liburd, 2016).  This is because 
the body of knowledge reflecting the tourism literature is not internationally oriented and domestic 
publications constitute a remarkable part of this body of knowledge. This is the case especially for countries 
whose financial structure depends, partly or significantly, on the tourism revenue due to its remedial benefits 
ranging from closing current account deficit (Bozgeyik & Kutlu, 2019; Ünlüönen & Özekici, 2018) to enabling 
economic growth (Bozgeyik & Yoloğlu, 2015). Turkey stands as one of those countries as academic output of 
its tourism academic community falls under the department of economics and administrative sciences (EAS) 
until the last decade (Gülcan, 2009; Kozak, 2001). However, many bibliometric studies have provided deeper 
insights on general (Tayfun et al., 2016; I. Yılmaz, 2019) and various sub-literatures within domestic tourism 
field (Arıca, 2014; Arıkan-Saltık, 2020; Aydın, 2017; Bayın, 2015; Baytok et al., 2019; Boğan et al., 2018; Bozok 
et al., 2017; Çapar et al., 2018; Düşmezkalender & Metin, 2019; Işık et al., 2019; Kervankıran et al., 2019; Kozak, 
2001; Özel & Kozak, 2012; Şahin & Acun, 2015; Saltık & Alimanoğlu, 2018; Sökmen & Özkanlı, 2018; Temizkan 
et al., 2015; Yeşilyurt & Koçak, 2018; Yılmaz, 2017b) in Turkey (Yılmaz, 2019); yet, to our knowledge, there is 
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no study explicating the structure of the existing knowledge on tourism economics within the domestic 
literature for this country. More specifically, despite its prominence, there remains a lack of understanding 
which subjects have remained unstudied, which study design and sub design as methods are not examined 
sufficiently, and which academic community has contributed to this sub-literature in what extent in the context 
of tourism economics literature. Finally, no study has examined the criteria according to which the studies 
regarding tourism economics are cited. The literature review methods are useful when aiming to map the state 
of a given field over time, and to reveal the gaps within it(Snyder, 2019, p. 333); these methods have been 
accepted as an important tool to determine the progress a research area has gained (Wu et al., 2012). Therefore, 
it is the aim of this study to reveal the structure of the knowledge available in the scope of tourism and 
economics nexus from 2000 to 2019. Additionally, it reveals the role of tourism and non-tourism researchers 
within the tourism economics literature by considering and comparing two communities (tourism and EAS) 
in terms of method, subject, design, and abundance of reference and citations. In detail, the aim is to shed light 
on whether particular factors such as the study period, the main theme of study and disciplinary origin of 
author(s) determine the citations gained. In this way, an overview is provided on the present status of the 
tourism-economic nexus and gaps and key areas revealed within the interdisciplinary connection between 
tourism and economic fields. By doing so, this study contributes to the literature in a way that lays the 
foundations for future researches with interdisciplinary perspectives to advance systematic knowledge 
production in the domestic literature.  

2. LITERATURE REVIEW 

Tourism Economy as a Research Field 

Tourism economy as a research field is described as “…both conceptual and empirical studies in hospitality 
and tourism journals that relate to any segment of the hospitality industry 
(hotel/lodging/accommodation/resort, restaurant/food and beverage services, casino/gaming/gambling, 
assisted living facilities, institutional food service, clubs, events, time share and so on), which dwells on 
theories, concepts, and/or methodologies from mainstream economics.” (Mohammed et al., 2015, p. 100).  

Economy has been regarded as being among the paramount disciplines within tourism (Jafari & Aaser, 1988; 
Jafari & Ritchie, 1981; Weiler et al., 2012), which is believed to be overwhelmed by business knowledge 
domain, therefore, the initial definitions in tourism phenomenon were affected by monetary aspects of the 
activities (Tribe, 1997). On the other hand, economy has dominated the way tourism knowledge is produced 
since the 1900s when the first tourism studies emerged (Butler, 2015; Gülcan, 2009). In the following decades, 
the tourism academic community directed its efforts to the economic impact of its activities during its period 
of blossoming as a research area in the 1960s (Canosa et al., 2018; Weiler et al., 2012), when the contributions 
of tourism to economies were first discussed (Jafari & Ritchie, 1981). This period coincides with the flourishing 
of tourism economics studies (Li et al., 2005), which became more dominant in the 1980s and 1990s (Ren et al., 
2010) and continued until the 2000s (Botterill et al., 2002; Cheng et al., 2011). At this point, the maturity of 
tourism studies was believed to have been conceived (Wu et al., 2012). Yet, In the years that followed, the 
gradually decreasing impact of economy on tourism was observed by Meyer-Arendt & Justice (2002). Since 
then, the role of economy in tourism research was seen to decline and rank fifth (Darbellay & Stock, 2012) or 
fourth (Wu et al., 2012) after psychology, anthropology, sociology, ecology and history. 

Such dominance is still accepted, especially in the context of some regional tourism academic communities 
(Huang, 2011; Ma & Law, 2009), However, a globally declining emphasis on this discipline has been witnessed 
over the years (Meyer-Arendt & Justice, 2002; Weiler et al., 2012). The gradually waning prominence of tourism 
economic studies is attributed to the emergence of other disciplines such as sociology, anthropology and 
ecology (Canosa et al., 2018; Jafari, 2003) as an integrated knowledge apparatus with tourism phenomenon. 
The diminishing role of economy in tourism is also related to the potential effect of tourism believed to have 
side effects other than its financial aspect (Franklin & Crang, 2001). In other words, remarkable environmental 
and cultural impacts resulting from the tourist activities were observed which, in turn, were reflected in the 
output of tourism academic communities as research (Carr & Hayes, 2017). Accordingly, other disciplines 
were integrated within the tourism academic network by embedding their theories and methods in tourism 
(Laws & Scott, 2015). This period is described as the second evolutionary step of tourism knowledge platform 
called the “cautionary platform” (Jafari, 2003), which enabled indisciplinarity of tourism knowledge platform 
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(Tribe, 1997) to emerge  and other rigorous discipline to approach tourism field from a structural aspect 
(Jovicic, 1988). Likewise, the interest of these disciplines in tourism field stemmed from the reciprocal relations 
within tourism system at the destination scale (Laws & Scott, 2015). Thus, the potential effect of any explicit 
factor on destination is seen to result in interdisciplinary relations between a discipline and tourism research 
field. This was the case with economy discipline in particular; in this context, the tourism-economy intersection 
within both phenomenological and knowledge platforms has revealed sub-themes known as tourism 
economics (Mohammed et al., 2015; Tribe, 1997). This  intersection was grouped into two major topics as micro 
and macroeconomics by Mohammed et al. (2015), as exhibited in Table 1 showing the boundaries of tourism 
economics as a sub-field of tourism research platform.  

Table 1: Output of intersection between tourism field and economy discipline 

Subdivision of Economics Main Topic Subtopics 
Microeconomics Market analysis Demand and its determinants 

Supply and its determinants  
Price determination and pricing 
Elasticities and their applications 
Demand and supply forecasting 

Consumer behaviour Consumer choice-making 
Expenditure shares 

Firm behaviour Production decisions 
Cost structures 
Revenue optimisation 

Industry analysis Market structure 
Conduct/firm behaviour 
Performance 

Macroeconomics Interaction with 
macroeconomic variable 

The industry and economic growth 
The industry and inflation 
The industry and exchange rate 
The industry and unemployment 
The industry and interest rate 
The industry and capital flows 
Public policy and hospitality 

Government policy and 
hospitality industry 

Fiscal policy and hospitality 
Monetary policy and hospitality industry 
Impact/Multiplier studies 
Regional policy and hospitality 

Source: (Mohammed et al., 2015) 

Considering the position of economy discipline, it can be stated that it represents a fundamental platform for 
tourism through transforming its theories, methods and traditions. Therefore, a significant interrelation 
between  these fields is accepted (Butler, 2015), the main argument being that understanding business-oriented 
behaviours of stakeholders in destinations plays an key role (Tribe & Liburd, 2016). As a result, business 
studies - more specifically, economy discipline coupled with marketing and management fields are of utmost 
importance in tourism.  

As for the scope of tourism academic community within Turkey, domestic tourism economics was the most 
researched sub-field until 2000s (İçöz & Kozak, 1999). However, being parallel with the mainstream tourism 
literature, a gradual decline was observed in this sub-literature. Related studies ranked third (Evren & Kozak, 
2014; Tayfun et al., 2016) and farther behind (Aydın, 2017) management and marketing in tourism.  

Bibliographic Studies within the Turkish Academic Community 

A literature review can be described as a taxonomical way of constructing an extant literature on a particular 
issue (Tranfield et al., 2003). The accelerating rate of knowledge production rendered literature review 
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methodologies more relevant than ever (Snyder, 2019). Obviously, the proliferation of these kinds of studies 
has repercussions within academic community in Turkey and elsewhere, and publication of studies whose 
main purpose is compiling and reviewing extant literature has gained momentum since 2016. Since then, a 
substantial number of similar studies have been published (Yilmaz, 2019). 

Most bibliometric studies are not restricted to any specific sub-field within the tourism literature, and address 
all tourism-related research (e.g. Tayfun et al., 2016). These studies have generally chosen their main 
parameters as publication period, title of authors, disciplinary basis, and reference as the criteria upon which 
the study design was constructed. On the other hand, studies assorting and examining a specific sub-field 
within the tourism literature were rarely substantiated (Kozak, 2001). Yet, as previously stated, the increasing 
interest in other fields and disciplines other than management/economic areas within the tourism academic 
community has led to the emergence of different sub-fields within tourism field (Tribe, 1997; Tribe & Liburd, 
2016). As a result, the developing body of knowledge inside tourism academic community necessitates 
compiling various outputs towards these emerging subfields, both for the international and domestic 
academic community; however, except for diversified literature reviews or bibliometric studies covering 
international publications in management (e.g. Özekici & Ünlüönen, 2019), even mature disciplines such as 
economics in the Turkish context remain unknown. The exceptions in this respect are those compiling studies 
related to marketing (Özel & Kozak, 2012), geography (Kervankıran et al., 2019) and organizational behaviour 
(Saltık & Alimanoğlu, 2018). Existing studies which covers a specific section of entire domestic tourism 
literature were compiled in table 2.  
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Table 2: Literature review studies within the extent of sub-tourism subject 

Study Period Subject Data Set Parameters 
 

Relevant Findings 

Arıca (2014) 1988-2013 Dissertations on 
travel agency 

220 
dissertations 

Publication date, research 
subject, institute, 
department, total pages, 
methodology, sample size 
and place of the sample 

• Period covering 2007-2011 years reveals the most 
dissertations at frequency.  

• Marketing field was the top study area for 
dissertations at tourism field.  

• Istanbul University involves the utmost frequency 
for dissertations. 

• Quantitative study design was mostly preferred.  
 

Aydın (2017) 1988-2013 Dissertations on food 
and beverage 
management 

179 
dissertations 

Publication date, 
department, instute, 
university, subject, 
department of advisory, 
research type, 
methodology, place of the 
sample 

• Last period involves the most publications. 
• Gazi University leads the literature on the subject. 
• Tourism economy as a subfield on dissertations was 

ranked fourth place. 
• Quantitative design ranked first as the most 

preferred study method. 

Bayın (2015) 1988-2014 Dissertations on 
health tourism in 
Turkey 

95 
dissertations 

Publication date, language 
of the main text, 
dissertation degree, 
university, study design, 
place of the sample 

• Master thesis contains the highest volume. 
• Afyon Kocatepe University has the most 

dissertations. 
• Most dissertations were written by authors from 

management field.  
• Study framework was mostly designed under the 

premises of marketing field. 
Baytok et al. 
(2019) 

2009-2017 Conference papers 
on ethics and social 
responsibility 

16 
conference 
papers 

Author diversity, 
university, author title, 
sample location 

• Quantitatively and qualitatively designed studies 
delineate a balanced distribution. 

• Issues such as sample designs, author titles and 
university at which conference was held shows an 
balanced equilibrium. 

Bozok et al. 
(2017) 

1996-2015 Studies on rural 
tourism 

Over 400  
studies 

Publication date • Last period contains the highest volume in the 
context of study frequency.  
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including 
dissertations, 
books, book 
chapters and 
conference 
papers 

Boğan et al. 
(2018) 

2002-2017 Studies on corporate 
social responsibility 

23 articles, 31 
conference 
papers, 15 
dissertations 

Publication date, type of 
the study, number of 
authors, university, 
sample type 

• Quantitative study design is more preferred than 
others. 

• There is almost no increase in the number of studies 
according to the publication date. 

• Various universities have a similar share of the 
number of studies.  

Çapar et al. 
(2018) 

2005-2017 Studies on tourist 
guide published in 
Turkey 

40 
dissertations, 
103 articles, 
41 
conference 
papers 

Publication date, 
university, subject, 
location as the publication 
source, journals 

• Balıkesir University ranks as the leading university 
for publication frequency. 

• Tourist role, education, service and occupation are 
the mostly studied subjects.   

• Last period contains the highest volume in context of 
study frequency. 

Düşmezkalender 
& Metin (2019) 

2000-2018 Studies on 
alternative tourism 

60 articles Publication date, reference 
list numerosity, university,  

• Conceptual studies have the most representation. 
• Domestic publications were cited three times more 

than international publications. 
• Alternative tourism potentials are the most 

addressed study subject. 
Işık et al. (2019) 1988-2019 Studies on tourism 

and 
entrepreneurship 
literature 

96 paper 
comprising 
of conference 
types, 
articles, 
dissertations 

Publication date, subjects, 
sample type, methodology 

• Last period contains the highest volume in the 
context of study frequency. 

• Entrepreneurship tendency as the subject was 
mostly examined compared to the other study 
subjects.  

• Samples of the literature consist mainly from the 
undergraduate students at the tourism department. 

• Quantitative study design has the maximum 
representation rate in the literature. 
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Kervankıran et 
al (2019) 

1975-2015 Tourism geography 
researches in Turkey 

103 
dissertations 

Citation geography, 
Degree of dissertations, 
university 

• Studies frequently cite other fields than tourism 
geography sub-fields. 

• International studies were not cited as much as 
domestic studies. 

• Master theses leads the literature. 
• Most researches were produced by Istanbul 

University. 
Kozak (2001) 1972-1998 Tourism marketing 

dissertations 
published within 
Turkey 

131 
dissertations 

Publication date, main 
branch, university, subject, 
sub-subject within tourism 
knowledge (5) 

• Studies are published dominantly on the master 
degree. 

• İstanbul and Gazi Universities leads in the frequency 
of dissertations. 

• Hotel branches were mostly preferred to study since 
1986. 

Özel ve Kozak 
(2012) 

2000-2010 Tourism marketing 
studies published 
within Turkey 

286 articles Publication date, author 
number, journal, total 
pages, research 
methodology,  citation 
count and type 

• Journal articles are the mostly preferred academic 
publication.  

• Sources written in a foreign language are more 
widely cited compared to domestic publications. 

Temizkan et al. 
(2015) 

1991-2014 Studies on health 
tourism 

246 articles Publication date, 
methodology, subject, 
affiliations of authors, 
journal, sub-topics 

• Studies have been increasing since 2000. 
• Quantitative study design is more preferred than 

others. 
• Tourism academic community leads yield on the 

knowledge in literature. 
• Year 2008 is a breaking point for the accelerating 

study abundancy. 
Saltık & 
Alimanoğlu 
(2018) 

1995-2017 Organizational 
behaviour studies in 
tourism 

166 
dissertations 

Publication date, 
university, subdesign 

• Last period contains the highest volume in the 
context of study frequency. 

• Quantitative study design is more preferred than 
others. 

• Master thesis contains the highest volume 
Saltık (2020) 1989-2018 Tourist guide studies 94 

dissertations 
Dissertation degree, 
publication period, 
university and 

• Quantitative study design is more preferred than 
others. 
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department, subdesign, 
data acquisition technique, 
sample type 

• Questionnaire forms are the mostly utilized data 
acquisition technique.  

• Last period contains the highest volume in the 
context of study frequency. 

Sökmen & 
Özkanlı (2018) 

2013-2018 Gastronomy studies 281 articles Reference types, 
publication date, 
methodology,  

• Average number of studies in reference list is 37. 
• Qualitative study design is slightly more utilized 

than quantitative study design.  
• Gazi University leads in publication frequency. 

Şahin & Acun 
(2015) 

1990-2015 Tourist guide studies 22 
conference 
papers 

University, title of author, 
page numeroristy, subject, 
reference list numerosity, 
subject, citation geography 

• Balanced numerosity is determined in terms of 
geography of studies within reference lists. 

• Balıkesir University rank as the leading university 
for publication frequency. 

• Exploratory and descriptive studies have come into 
prominence.  

• Questionnaires were preferred as the primary data 
acquisition tool. 

Yeşilyurt & 
Koçak (2018) 

1993-2018 Studies on support 
of local communities 
for tourism 
development  

146 studies Publication date, subject, 
sample method and 
location 

• Quantitative design ranked first place as the most 
preferred study method. 

• Total page number generally delimited between 11-
20.   

Yılmaz (2017) 2009-2015 Gastronomy studies 
published in 
congresses 

63 
conference 
papers 

Publication date, average 
page number, average 
reference number, citation 
geography 

• Average reference number is 23,8. 
• International studies were more cited. 
• Mersin University ranked first place 
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Table 2 summarizes the studies covering specific sections within the entire domestic tourism literature in 
Turkey. Accordingly, the number of sub-field studies have been gaining momentum for the last decade. Also, 
quantitative studies dominate other types; both domestic and international studies were seen to be dominantly 
cited within different sub-fields. Moreover, citations were attributed generally to the disciplines or fields other 
than tourism, while in-house citations within tourism were limited.  

 It can be argued that even these studies which are aimed to review a distinct part of the tourism literature are 
far from the delimiting their scopes therefore, they cannot show the precise gaps within the relevant sub-fields. 
As a result, there is a need for a literature review study to precisely identify these areas – for which purpose, 
the present study attempt to answer the questions as follows: 

1. Does time as a variable matter for publication abundancy?  
2. What is the role of disciplinary diversity in knowledge production? 
3. What is the gap within the tourism-economics literature in the context of research topics? 
4. Does disciplinary difference matter when addressing the subdivision and main topics of tourism 

economics? 
5. What are the potential gaps within the tourism-economics literature in the context of study design? 
6. Does time and disciplinary difference matter for adopting a different kind of study design? 
7. Does time and study subject matter when capturing citation(s)? 
8. What is the distribution of reference types? 

3. METHOD 

Research Design  
This study covers the published works in Turkey concerning tourism economics between 2000 and 2019. Five 
categories consisting of four years were determined as a result of splitting the period of 20 years (First Period: 
2000, 2001, 2002, 2003. Second Period: 2004, 2005, 2006, 2007. Third Period: 2008, 2009, 2010, 2011. Fourth 
Period: 2012, 2013, 2014, 2015. Fifth Period: 2016, 2017, 2018, 2019). 
As stated previously, lack of any literature review study with the aim to overview the tourism economics 
literature in Turkey (Yılmaz, 2019: 5) has made this study essential. In this context, the research questions were 
formulated depending on the gaps within the literature. In the following, keyword determination is 
materialized in accordance with research questions.  
All these research questions or parameters are required to be addressed in a way that reflects the status of 
knowledge in the literature. At this point, capturing a broad range of studies comes to the fore to reflect such 
a diversely populated research field. Therefore, the keyword spectrum span was enlarged to the extent that 
concepts covering the tourism-economy nexus could be reached. To do so, textbooks on tourism economics 
(Bahar & Kozak, 2012; Ünlüönen et al., 2018) as the fundamental reflections of tourism academics community 
were consulted to determine the keywords through which the dataset is compiled. In this context. All sub-
dimensions within these books were accepted and searched as keywords, revealing 21 items listed below:  
“tourism economics”, “tourism financial” , “tourism and demand”, “demand chart of tourism”, “balance of 
payment”, “demand flexibility”, “supply”, “supply chart”, “supply flexibility”, “in-house balance”, 
“indifference curve”, “monetary effects of tourism (with sub-titles)” , “real effects of tourism (with sub-
titles)”,”tourism and inflation”, “demand forecast methods in tourism system”, ”leakage and tourism”, 
“estimation of tourism revenues”, “place of tourism in economics”, ”investment incentives and tourism”, 
“employment in tourism”, and “proportion of tourism revenues in GDP”.  
In the search and selection phase, the “tourism” keyword was added to the concepts that did not have tourism-
specific keywords; as a result, the criteria were determined for the inclusion and exclusion of a study in the 
dataset.  

Criteria Determination for Inclusion-Exclusion  
Before searching out and reaching the relevant studies, the criteria were determined for inclusion of studies 
into the data set whereby the study results accurately reflect the whole body of knowledge. Because most 
studies published before 2000 could not be accessed online, this date was set as the threshold to ensure a 
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proper equilibrium of tourism-economy sub-field. Also, studies published in 2020 were kept out of the scope 
of the sample as well, and only peer-reviewed journals were considered due to the fact that journals are 
accepted as the best indicator for tracking the progress within a field or discipline (Cheng et al., 2011). 
Consequently, conference books, text books, chapters and grey literature were also excluded, along wıth the 
printed versions of any documents. In short, only the electronic versions of peer-reviewed journals published 
within the scope of the Turkish tourism academic community are considered. All journals’ published studies 
in social science were included as well considering that any other journals out of tourism may have published 
various tourism-related works. After filtration, searching began.  

Searching Out Process 
The Google academics and Ulakbim journal databases were used to elicit the electronic version of articles. In 
this phase, all relevant keywords regarding the intersection of tourism-economic nexus were sought 
separately. First, the inclusion and exclusion criteria were considered for judging a study to be within the 
scope of the sample by reading the title, keywords and abstracts of all articles. Following this process, both the 
reference list and citations referred to pertinent studies were scanned to capture additional studies as 
recommended by Galvan & Galvan (2017). This resulted in 331 studies. However, the full texts of 23 studies 
were unreachable, therefore exempted. Thereafter, the remaining 308 items were re-assessed by considering 
full texts, resulting in 19 studies to have either irrelevant content with tourism economics or same content with 
a previously incorporated study. Consequently, 291 studies remained for analysis.  

Analysis 
The Tourism studies in extant literature in Turkey has enlarged its span, to the extent that the number of 
studies published in just 19 journals in Turkey within the period of 2007-2016 was 213 (Güzeller & Çeli̇ker, 
2018). Given, the extent of this study involving the 20 years’ period from 2000 to 2019 and all domestic social 
science journals, it can be predicted that the number of tourism-oriented studies is proportionally large. In this 
case, systematic or semi-systematic literature review methods are advised (Snyder, 2019, pp. 335–336). Besides, 
these methods are noteworthy for easing the diagnosis of a slight facet of a field or a discipline (Dupre, 2019, 
p. 4). Although both methods are useful, the specific research areas within a large of body of literature 
belonging to a discipline make the semi-structural literature review method essential due to easier 
overviewing and tracking of  a distinctive and complex literature by following a straightforward criteria 
(Snyder, 2019: p. 335-336).  
After choosing the right method, the main criteria were set; first, the full text of each article was read 
thoroughly in accordance to the parameters. After ensuring that the context overlaps with the criteria, coding 
was initiated on the 291 studies based on the list developed during the process within an SPSS File, except the 
main subject categories since this phase contains capturing the main themes and, then, assembling 
synonymous themes under the same categories to code them into a higher level. All the other variables were 
coded as determined previously. During the analysis, first the abstracts of filtered studies were re-read to 
determine the nature of the work; in the event that one or more of the aforementioned parameters were 
omitted, relevant information was sought from related sub-section titles within the study (Wu et al., 2012). 
Then, the reference lists of all studies were counted one by one for each studies. This period involved grouping 
all references according to the type of publication (research article, conference paper, book, report, internet 
source and other sources) and coding the frequency of all types of publications. Lastly, each study was googled 
on the Google Scholar to determine the number of citations. This value was entered as a distinct variable. After 
completing all of these processes, the analysis was initiated for frequency, cross tabulations and regression. 
The Literature review phase structured in the methodology section of this study was conducted by adopting 
the course of implementation of (McColl-Kennedy et al., 2017; Tranfield et al., 2003)  as well as taking into 
account the recommendations of (Dupre, 2019; Snyder, 2019). 

4. FINDINGS 
In the finding section, an overview on tourism economic sub-literature was made, as in Table 3, where almost 
all criteria were explicated and examined based on specific factors.   

Overview on the Tourism Economics Sub-literature 
The information in Table 3 regarding the characteristics of Turkish tourism-economics literature stands as the 
sum of the whole knowledge within the sub-literature.  
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Table 3: Overview of the tourism economics sub-literature in Turkey 

Criteria (n) (%) 
Publication Period (n) (%) 
2000-2003 7 2,4 
2004-2007 30 10,3 
2008-2011 40 13,7 
2012-2015 85 29,2 
2016-2019 129 44,3 
Total 291 100 
Subject Area of economics (n) (%) 
Macroeconomics 179 61,5 
Microeconomics 112 38,5 
Total 291 100 
Disciplinary Equilibrium of Authors (n) (%) 
Economics and Administrative Sciences (EAS) 165 56,7 
Tourism 72 24,7 
EAS and Tourism (Collaboration) 35 12,0 
The Other 19 6,5 
Total 291 100 
Study Design   
Quantitative 202 69,4 
Qualitative 63 21,6 
Conceptual 26 8,9 
Total 291 100 
Citation Count Ranges   
Between 0-1 citation range 64 22,0 
Between 2-5 citation range 80 27,5 
Between 6-10 citation range 45 15,5 
Between 11-19 citation range 43 14,8 
Over 20 citations 58 19,9 
Total 291 100 
References Types x ̄ Min Max 
Reference List Mean Counts of the All Literature 33,03 9 94 
Reference Geography    
Domestic Publications 15,26 0 71 
International Publications 17,49 0 79 
Reference Type    
Journal 21,31 0 72 
Book 5,35 0 21 
Report 3,21 0 22 
Other sources 1,50 0 5 
Web Sites 1,45 0 23 
Conference Paper 0,85 0 11 
Dissertation 0,77 0 16 
Citation Captured  15,73 0 217 

Accordingly, a geometric rise appears in the tourism economic studies across the time period. Also, studies in 
macroeconomics are seen to get ahead of microeconomics. The studies were dominantly carried out by authors 
at the department of EAS, whereas the tourism academic community seems to lack interest in studying this 
mature sub-field. Similarly, quantitatively designed studies are three times more than qualitatively and 
conceptually designed ones. The citation number captured as well as the geography of references remain fairly 
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consistent across all ranges, except those representing 2-5 citations on average. Journal articles come into 
prominence as the most widely benefited source, in contrast to dissertations as the least utilized. 

Study Subjects, Main Topics and Subtopics 

In this subsection, the study subjects, main topics and subtopics within the tourism economics sub-field are 
extracted based on different variables. 

Table 4: Study Subjects, Main Topics and Subtopics within Tourism Economics Sub-Field 

Subdivision of 
Economics 

(n)/(%) 

Main Topic 
(n)/(%) 

Subtopics (n) (%) 

 
Microeconomics 

(112)/(38,5) 

Financial 
performance 

of tourism 
companies 
(41)/(36,6) 

Financial performance evaluation of tourism 
companies  

26 63,4 

Factors effecting financial performance of 
tourism companies  

6 14,7 

Financial problem analysis of tourism 
enterprises  

4 9,7 

Financial rate analysis of tourism enterprises 3 7,4 
Role of financial performance of tourism 
companies on profitability   

1 2,4 

Antecedents of profit/net return of tourism 
companies in stock market   

1 2,4 

Total 41 100 

Tourism 
Demand 

(37)/(33,0) 

Forecasting tourism demand  23  
62,1 

Role of numerous factors on tourism demand  3 8,1 
Relation between tourism demand and revenue  
 

2 5,4 

Relation between tourist expenditure and 
tourism revenue  
 

2 5,4 

Effect of demand shocks on Tourism sector   1 2,7 
Relation between tourism demand and 
exchange rate shocks  

1 2,7 

Role of monetary policy on tourism demand 1 2,7 
Effect of international touristic promotion on 
tourism demand 

1 2,7 

Relation between tourism demand and 
economic growth  

1 2,7 

Relation between tourism demand and tax 
revenues  

1 2,7 

Relation between international trade and 
tourism demand  

1 2,7 

Total 37 100 

Tourism 
Supply 
(5)/(4,5) 

Determination of tourism supply capacity of 
accommodation enterprises  

2 40 

Determining factors on tourism supply 1 20 
Role of specific tourist segment on tourism 
sector  

1 20 

Tourism product value creation  1 20 
Total 5 100 

Role of policy crisis on tourism sector  6 20,6 
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Other 
Topics 

(29)/(25,6) 

Evaluation of tourism investments 
 

6 20,6 

Investigating tourism entrepreneurship and 
incentives towards it 

4 13,7 

Importance of satellite account system for 
tourism sector 

4 13,7 

Evaluating and comparing tourism incentives 3 10,3 
Determination financial analysis techniques 
used in tourism sector 

3 10,3 

Cointegration between Tourism indices 1 3,4 
Role of terrorism on tourism sector 1 3,4 
Evaluation of health tourism bonds  1 3,4 

 Total 29 100 

 
Macroeconomics 

(179)/(61,5) 

Economic 
Importance 
of tourism 
(47)/(26,2) 

Financial importance of tourism  19 40,4 
Role of tourism on regional development  19 40,4 
Role of tourism on employment  5 10,6 
Evaluation of tourism potential  4 8,5 

Total 47 100 

Role of 
tourism on 
economic 
growth 

(75)/(41,8) 

Role of tourism revenue on economic growth 65 86,6 
Tourism revenue and GDP relation 6 8,0 
Tourism-led growth and public expenditure 
relation  

2 2,6 

Role of tax reduction in tourism sector on 
economic growth  

1 1,3 

Role of tourism oriented direct foreign 
investment on economic growth  

1 1,3 

Total 75 100 
Role of 
tourism 

revenue on 
current 

Account 
Balance 

(19)/(10,6) 

Role of tourism revenue on balance of payment  11 57,8 
Current account balance and tourism relation  6 31,5 

Relationship between of tourism revenues and 
macroeconomic indicators  

2 10,5 

Total 19 10,6 

Tourism 
Revenue 

Forecasting 
(11)/ (6,2) 

 

Determinants of tourism revenue  5 45,4 
Relation between tourism promotion 
expenditure and tourism revenue  

1 9,09 

Relation between foreign direct investments 
and tourism revenue  

1 9,09 

Impact of health sector on tourism revenue  1 9,09 
Role of cultural entities on tourism revenue  1 9,09 
Role of seasonality of tourism revenue  1 9,09 
Role of shopping tourism on tourism revenue  1 9,09 

Total 11 100 

Tourism-
Exchange 

Rate 
Relation 
(14)/(7,9) 

Role of exchange rate on tourist demand or 
tourism revenue 

7 50,0 

Role of exchange rate volatility on tourism 
sector  

3 21,4 

Inflation and tourism revenue relation 2 14,2 
Role of exchange rate on economic growth  1 7,1 
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Effect of devaluation on tourist demand 1 7,1 
Total 14 100 

Other 
Topics 

(13)/(7,3) 

Role of economic crisis on tourism sector 6 46,1 
Role of tourism oriented public incentive 
policies on economy 

2 15,3 

Role of debt crisis on tourism sector  1 7,6 
Role of all crisis on tourism sector 1 7,6 
Relation between international trade and 
tourism revenue  

1 7,6 

Investigating underground economy in context 
of tourism  

1 7,6 

Comparison of value added taxation between 
EU and Turkey  

1 7,6 

 Total 13 100 
Grand Total 291 100 

In table 4, there are two subdivisons, 10 main topics and 62 subtopics representing a snapshot of the tourism 
economics literature in the context of Turkish economic community.   

For studies on the microeconomic subdivision, it is surprising to see that the financial importance of tourism 
companies is the most studied main topic compared to the main study areas of tourism economics, such as 
tourism demand and tourism supply. Also, tourism supply lacks the interest of academic community in 
Turkey because it is rather underrepresented. Also, the other important aspects of tourism economics are 
addressed only narrowly, thus their grouping under the other topics both in microeconomics and 
macroeconomics subdivisions. Another aspect of macroeconomics is based on five frequently addressed main 
topics. Intrinsically, the main divergence stemming from the variations between two subdivisions based on 
frequency is seen to be caused by the element within the main topics as the “role of tourism in economic 
growth”, more specifically, studies dealing with the relation between tourism revenue and economic/GDP 
growth distinguished the macroeconomic studies. The other topics under this category are, indeed, formed 
based on numerous crises in the tourism sector.  

 

 

Figure 1: Disciplinary distribution on tourism-economic studies (n) 

Figure 1 reveals the period between 2008 and 2011 is a peak point triggering the proliferation of publications 
across almost all fields related to tourism economics. Yet, the authors from the department of EAS appear to 
have more studies than others. 
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Figure 2: Disciplinary distribution on subdivision of economics (n) 

From Figure 2, it can be inferred that the role of EAS department in academic output within the tourism-
academic sub-literature is more significant than the tourism department in terms of both macro- and micro-
economics, generating more studies. To ensure accuracy, more detailed scrutiny was carried out in terms of 
the main topics, as follows.  

 
Figure 3: Disciplinary distribution on main topics of economics (n) 

Figure 3 clearly illustrates that the academic output of EAS exceeds that of tourism in the scope of almost all 
main topics, except for the financial performance evaluation of tourism companies.  
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Table 5: Study Designs and Sub designs within Tourism Economics Sub-Field 

Study Design 
(n)/(%) 

Sub design (n) (%) 

Quantitative 
(201) / (69,0) 

Causality analysis (Hatemi 
J/Granger/Yamamto/Granger/Johansen 
etc.) 

30 14,9 

Panel data 23 11,4 
Multiple approaches 21 10,9 
ARDL 13 6,5 
VAR analysis 12 5,9 
Cointegration test 10 5,0 
Regression/Correlational analysis 10 5,0 
Unit root test 10 5,0 
Input/output analysis 6 3,0 
Ratio analysis 6 3,0 
Time series analysis 6 3,0 
Ordinary least squares (OLS) 5 2,5 
Questionnaire 4 1,9 
Neural network analysis 3 1,4 
Data envelopment 3 1,4 
Content analysis 2 0,9 
The Others* 37 18,3 

Total 201 100 

Qualitative 
(64)/(21,9) 

Table** 53 84,1 
TOPSIS 6 9,5 
SWOT 5 7,9 

Total 64 100 
Conceptual (26)/(8,9) Conceptual 26 100 

Grand Total 291 100 
* The other studies are papers drawing on separate methods from each other. 
** The tables were applied as with the qualitative methods adopted by (Mohammed et al., 2015) 

In Table 5 related to the methodological designs, it is seen that quantitative studies have an important place 
within the literature. Within it, causality analysis, panel data and multiple approaches were determined as the 
most significant factors. Apart from this, questionnaires as a leading data acquisition tool for empirical studies 
conducted by management, marketing and tourism fields are seen not to draw sufficient interest within the 
tourism-economic literature. Besides, qualitative- and conceptual-based papers appear to lack methodological 
diversity. These works mostly comprise tables, which depend on secondary data instead of developing novel 
knowledge. 

Although this data gives an impression of the circumstances concerning tourism-economics, a further in-
depth view is developed in Figures 4 and 5.   
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Figure 4: Pattern of study design within five study periods (n)* 

*Other categories outside of management, tourism and management-tourism categories were ignored due to 
the low representability. 

In Figure 4, it can be seen that 2008-2011 is a turning point for the quantitatively designed studies as they begin 
to gain momentum as of 2008 onwards. Conversely, conceptual studies fell from favour as time passed, until 
the present.  

 

Figure 5: Disciplinary distribution on study designs (n) 

*Other categories outside of management, tourism and management-tourism categories were ignored due to 
the low representability. 

Figure 5 delineates the dominancy of EAS department in quantitative based-knowledge production, and the 
articles on this subject seem to be predominantly prepared by authors from the discipline itself. The other 
methods were adopted equally by both tourism and EAS. 
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factor was considered to see if inbreeding has an empirical ground.  
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Figure 6: Publication period and citation frequency (n) 

When Figure 6 is examined, it is evident that with time, studies distinctively capture more citations. To provide 
more evidence, a linear regression analysis was performed between two variables and a significant relation 
was determined (-0,570, p<0,01), hence proving the validity of the above statement and the fact that the 
publication period variable can account for over fifty percent of how a study captures citations. The other 
potential variables have been listed in Table 6. 

Table 6: Citation frequency means of studies according to specific criteria 

Criteria x ̄ Min Max 
Subdivision of Economics    
Macroeconomics 19,20 0 217 
Microeconomics 10,22 0 60 
Main Topics    
Role of tourism in economic growth 23,95 0 194 
Economic Importance of tourism 23,49 0 217 
Tourism Revenue Forecasting 14,09 0 78 
Role of tourism revenue in Current Account Balance 10,79 0 63 
Financial performance of tourism companies 10,61 0 60 
Tourism Demand 9,89 0 59 
Tourism-Exchange Rate Relation 6,21 0 19 
Tourism Supply 3,20 0 7 
Study Design    
Conceptual 22,54 0 120 
Qualitative 16,60 0 217 
Quantitative 14,58 0 194 
Discipline    
Management 19,31 0 217 
Management and Tourism 12,41 0 68 
Tourism 10,42 0 120 
Citation Mean of All Studies 15,73 0 217 
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As Table 6 is observed, it becomes obvious that studies designed within macroeconomics were cited more 
compared to those in microconomics. Also, more definite information can be reached under the main topics 
in those studies regarding the role of tourism on economic growth, and economic importance appears to be a 
decisive factor in capturing citations. On the other hand, studies concerning tourism supply seem to be out of 
the scope of interest among academic community. Also, the mean value of citations in the context of study 
design is surprising, perhaps due to the low interest in quantitative studies. The role of discipline implies that 
the presence of the EAS discipline induces a citation-oriented impact within the tourism-economics sub-
literature.  

5. CONCLUSION AND DISCUSSION 

The aim of this study is to shed light on the status of studies related to domestic tourism economics within the 
Turkish academic community in the context of subject area, study design and citation frequency. Also, the 
publication date and disciplinary equilibrium of the authors are evaluated as determinant factors within the 
above contexts. Accordingly, it was seen that the last publication period involving the most publications is in 
accordance with the extant literature (Arıca, 2014; Bayın, 2015; Bozok et al., 2017; Özel & Kozak, 2012; Tayfun 
et al., 2016). However, in contrast to Mohammed et al. (2015), macroeconomic-oriented topics were found to 
be more under study than microeconomics, a discrepancy that may stem from the high dependency of Turkish 
economy on tourism revenue which in turn may be proliferating  the studies on the relation between the two. 
Similarly, authors outside of tourism field were seen to produce more studies which dissociated with 
(Temizkan et al., 2015). The preferred reference geography reveals a surprising result as well since, in contrast 
to the finding of Özel & Kozak (2012), Kervankıran et al. (2019) as well as (Düşmezkalender & Metin, 2019; 
Şahin & Acun, 2015), the reference list of the extant literature shows a balanced distribution regarding the 
geography of references similar to that determined by (Baytok et al., 2019). This difference may be associated 
with the comparatively high number of authors from the EAS department. Also, being a mature discipline, 
economy studies are abundant within the domestic literature, in turn likely to facilitate relevant studies within 
the same scope. Additionally, this situation might stem from other bibliometric studies; for the reference type, 
journals were determined to be the first preferred source. This finding is similar to that found for tourism 
marketing studies (Özel & Kozak, 2012); however, the average number of studies in the reference lists is found 
to be more than those from other fields such as gastronomy (Sökmen & Özkanlı, 2018). The difference between 
these studies may be due to the maturity of source disciplines.  

The role of tourism in economic growth and in current account balance come into prominence as the largest 
study subjects among all subdivisions and main topics and coincide with the international literature (Comerio 
& Strozzi, 2019; Wu et al., 2012). Yet, as for the main topics, the mostly observed issues within the international 
literature, such as demand and supply (Mohammed et al., 2015; Wu et al., 2012), do not appear to draw 
sufficient interest from the Turkish literature. This finding may imply that the attributed role of the tourism 
sector in the Turkish economy is directly reflected in the output of Turkish academic community; the leading 
frequency of macroeconomic studies can be interpreted in the same way. On the other hand, it was seen that 
the unstable exchange rates for almost all currencies against the Turkish lira have not been addressed 
adequately. Therefore, this study area may serve as a gap to be filled by future studies. Also, tourism supply 
is seen to lack interest by the academic community in Turkey. This situation may result from the 
oversupplying of tourism products beginning in the 1980s, thus perceived invaluable as a topic. Conversely, 
other gaps such as novel study areas that remained out of the spotlight include acculturation (Özekici & 
Ünlüönen, 2019), tips in restaurants (Yılmaz, 2017a), halal tourism (Olcay et al., 2018) or role of large-scaled 
investments for regional development (Arslan, 2020) in vast ex for future bibliometric studies.   

The disciplinary distribution of authors over time showed that those from both tourism and EAS have 
collaborated more than in the past. This finding may imply that interdisciplinary studies have been gaining 
momentum within the tourism economics sub-literature. On the other hand, increasing interest from 
disciplines outside of both tourism and EAS fields over two decades can be accepted as a cue for the enhancing 
specialization in the tourism-economics literature. The reason for this inference is the extraordinary rise of 
quantitatively designed studies requiring expertise up to a certain level. For disciplinary distribution in 
subdivision and main topics, it was explicitly delineated that the EAS field has more importance than tourism 
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field; the only exception for this situation is the financial performance of tourism companies. The reason for 
this divergence is that a tourism scholar (e.g. Karadeniz & Öcek, 2019) focused on the financial performance 
of tourism companies and produced several studies on the subject.  

Supporting the general status of the international tourism knowledge platform (Wu et al., 2012), the domestic 
studies in the tourism-economics subfield were generally seen to be designed based on quantitative methods. 
This finding is in line with previous findings in the context of various tourism sub-fields (Arıca, 2014; Aydın, 
2017; Evren & Kozak, 2014; Işık et al., 2019; Temizkan et al., 2015; Yeşilyurt & Koçak, 2018; Yılmaz, 2017b), 
while contrasting with Sökmen & Özkanlı (2018). The dominancy of quantitative methods is in agreement 
with Popper’s opinion on the positivistic aspect of tourism economics studies (Liburd, 2012). Also, the under-
representation of qualitative method in the Turkish academic community could mean that the interpretive 
approach has not been adequately adopted in this community. Nonetheless, the domestic tourism academic 
community appears determined to prefer both methods in a balanced manner, as revealed by (Darbellay & 
Stock, 2012). The strong representation of both quantitative and qualitative methods inside the tourism 
academic community underpins Bruner (2010)’s discourse that there are numerous paradigm adoptions 
within the field of tourism. Yet, other findings do not point to the same fact. As the fields were compared 
according to the sub-design of studies across various disciplines, it could be seen that some mostly prefer to 
draw on questionnaires and other methods based on correlation and regression techniques; these however, 
constitute only a small proportion of all research, as indicated by (Baytok et al., 2019). Especially, Arıkan-Saltık 
(2020), and Şahin & Acun  (2015)’s findings on questionnaire forms found them to be the most widely used 
instrument, hence supporting the argument. Also, when taking the research method into consideration as a 
sub-design of relevant literature, the conceptual design was seen to prevail against qualitative designed at the 
outset of researches. Reid & Andereck (1989) refer to the dominating role of conceptual papers. Yet, qualitative 
methods were also seen to take the dominating role of conceptual papers, contradicting (Temizkan et al., 2015) 
as for the 2008-2011 period. Many of the qualitatively oriented studies have been designed in a limited manner 
in the context of which secondary data to be compiled within tables. 

Although input-output analysis (Wu et al., 2012), as well as regression analysis (Mohammed et al., 2015), 
emerged as the mostly utilized sub-designs within the international tourism knowledge platform, they do not 
hold the same popularity among the Turkish scholars. The reason for this is choosing mostly the causality 
models believed to perform well (Song et al., 2012). This notion within the tourism economics studies can be 
a cue that the Turkish academic community is perhaps well-organized in terms of methodological aspects; 
however, this is only valid for the authors from EAS because the tourism academic community clearly lacks 
interest in the quantitative econometric models, apart from some exceptions.  
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Amaç – Çalışmada önemli fiyat dalgalanmalarına sahip kripto paralardan en yüksek işlem hacmine sahip 
olan Bitcoin’in volatilite dinamiklerini tespit etmek için Bitcoin getirilerinin yükseliş/kazandıran ve 
düşüş/kaybettiren rejimleri, rejim geçiş olasılıkları ve rejimde kalma sürelerinin tespit edilmesi 
amaçlanmıştır.  

Yöntem –  Çalışmada Bitcoin getirilerinin yükseliş/kazandıran ve düşüş/kaybettiren rejimleri, rejim geçiş 
olasılıkları ve rejimde kalma süreleri hem değişimlerin hem de rejim geçiş olasılıklarının hesaplanmasına 
imkan veren Markov Rejim Değişim Modeli kullanılmıştır. 

Bulgular – Çalışma kapsamında çalışmaya konu periyotta Bitcoin getiri serisi için en uygun modelin üç 
rejimli MSIH(3)-AR(1) modeli olduğu tespit edilmiştir. Modele ilişkin analizler yapıldığında ise söz 
konusu modelin doğrusal modele göre daha güçlü sonuçlar verdiği görülmektedir. Üç rejimden oluşan 
modelde katsayısı negatif olan rejim 1 daralma rejimi dönemini, katsayıları pozitif olan rejim 2 geçiş ve 
rejim 3 ise genişleme rejimi dönemini göstermektedir. Bitcoin getiri serisinin bir rejimdeyken bir sonraki 
dönemde aynı rejimde kalma olasılıkları yüksek iken bir sonraki dönemde özellikle rejim 1’den diğer 
rejimlere, diğer rejimlerden ise rejim 1’e geçiş olasılıklarının düşük olduğu tespit edilmiştir.  

Tartışma – Çalışma kapsamında ele alınan dönem için Bitcoin getirilerinin rejim kalıcılığının yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda yatırımcıların, Bitcoin getirilerinin incelenen dönemde hangi 
rejimde olduğunu bilmesi durumunda, bir sonraki dönemde bu rejimde kalma olasılığını tahminini 
yaparak yatırım kararını buna göre verme imkanı bulunmaktadır. Bununla birlikte ortalama rejimlerde 
kalma sürelerinin düşük olduğu göz önüne alındığında özellikle Bitcoin’i portföylerinde bulunduran aktif 
yatırımcıların sürekli olarak bu aracın rejim değişimlerini takip etmesi durumunda portföylerinin 
faydasını arttırma imkanı yakalayacağı görülmektedir.    
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Purpose – In the study, it is aimed to find the rising / gaining and falling / losing regimes, regime transition 
possibilities and duration of stay in the regime to determine the volatility dynamics of Bitcoin, which has 
the highest trade volume among crypto currencies.  

Design/methodology/approach – In the study, the rising / gaining and falling / losing regimes, regime 
transition possibilities and duration of stay in the regime were determined by the Markov Regime 
Switching Model, which allows both changes and regime transition probabilities to be calculated. 

Findings – In the study, for the study period it has been determined that the most suitable model for the 
Bitcoin return series is the three-regime MSIH (3) -AR (1) model which gives stronger results than the 
linear model. In the model consisting of three regimes, regime 1 with a negative coefficient indicates the 
contraction regime period, while regime 2 with positive coefficients indicates the transition and regime 3 
the expansion regime period. It has been determined that while the Bitcoin returns series is in a regime, 
the probability of staying in the same regime for the next period is high, the possibility of transition from 
regime 1 to other regimes and from other regimes to regime 1 is low for the next period. 

Discussion – It has been determined that the regime persistence of Bitcoin returns is high for the period 
under study. In this context, if investors know the regime of Bitcoin returns in the current period, they 
have the opportunity to estimate the probability of staying in this regime and make their investment 
decision according to this information. However, considering that average duration of stay in the regimes 
is low, it is seen that active investors who keep Bitcoin in their portfolios will have the opportunity to 
increase the utility of their portfolios if they constantly follow the regime changes of this tool. 
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1. GİRİŞ 

Yeni bir teknoloji olarak Blockchain, Bitcoin gibi kripto para birimlerini ve birçok uygulamayı ülke 
ekonomilerine entegre etmeye başlamıştır. Merkezi bir otoriteye bağlı olmayan geleneksel para birimlerinden 
çok farklı olan bu dijital paralar kriptografik olarak güvenceye alınmakta ve uluslararası dolaşımında 
herhangi bir engel bulunmamaktadır. Klasik para birimlerine kıyasla birçok avantajı bulunan bu paralar 
birçok ekonomik birim için cazip hale gelmiş ve sadece finansal piyasalar için değil reel piyasalar için de ilgili 
duyulan bir araç haline gelmiştir. Nitekim Bitcoin ve 2021 yılı başı itibariyle sayları sekiz bini aşan diğer kripto 
para birimleri birçok piyasada işlem görmeye başlamış özellikle son yıllarda yatırımcıların ilgisini çeken en 
önemli yatırım araçlarından birisi olarak kabul edilmeye başlanmıştır (coinmarketcap.com, 04.01.2021). Kripto 
para piyasasının işleyişi, geleneksel finansal piyasaların işleyişinden farklıdır. Bu durum yatırımcıların ve 
medyanın yanında araştırmacıların da ilgisini bu piyasaya yönlendirmesine neden olmuş ve Bitcoin piyasasını 
inceleyen akademik çalışmaların sayısının artmasını sağlamıştır (Evci, 2020:54). 

Şüphesiz kripto paralara ilginin artmasına neden olan para birimi, öncü ve piyasa kapitalizasyonun önemli 
bir kısmına sahip olan Bitcoin’dir. 2009 yılında piyasaya çıktığında oldukça düşük fiyatlarla işlem gören bu 
yeni finansal aracın fiyatları geçen süreç içinde finansal araçlar için rekor denebilecek seviyelere ulaşmıştır. 
Bununla birlikle son yıllarda Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi bazı ülkeler Bitcoin’i yasal ödeme aracı 
olarak benimsemiş, Microsoft, Dell, Enercity, Yandex, Ulmart ve SCAN gibi çok sayıda büyük şirket ise Bitcoin 
ile ticaret yapmaya başlamıştır (Ma vd. 2020:1277). Bu durum  Bitcoin ve birçok kripto paranın kısa sürede 
ülkelerin ekonomilerine ve ticari hayatlarına entegre olmaya başladığını göstermekte olup, Bitcoin’in geçici 
bir finansal teknolojiden ziyade gelecekte de yaygın olarak kullanılacak bir finansal araç olduğunu 
göstermektedir.  

Bu yeni yatırım araçlarındaki fiyatlar önemli şekilde dalgalanmakta ve yüksek karlara ya da yüksek zararlara 
neden olabilmektedir. Bu nedenle kripto para yatırımcılarının kripto paranın bu dinamiklerini anlamalarına, 
bunları yöneterek portföy seçimi yapmalarına ve portföylerini optimize etmelerine imkan sağlayacak araçlara, 
süreçlere ve yöntemlere ihtiyaçları vardır. Yatırımcılar için yatırım yapacakları araçların gelecekteki 
değişimlerini tahmin etmekte kullanacakları güvenilir bir modelin olması öncelikli ilgi alanlarından birisidir.   

Birçok finansal yatırım aracı gibi kripto paraların getirileri de zaman içinde bazı rejim değişiklikleri 
gösterebilmekte ve rejim değişim modellerinin kullanımıyla bu rejimlerin volatilite dinamikleri tespit 
edilebilmektedir. Çalışmada önemli fiyat dalgalanmalarına sahip kripto paralardan en yüksek işlem hacmine 
sahip olan Bitcoin’in volatilite dinamiklerini tespit etmek için Bitcoin getirilerinin yükseliş/kazandıran ve 
düşüş/kaybettiren rejimleri, rejim geçiş olasılıkları ve rejimde kalma sürelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.  
Bu bağlamda çalışmada Bitcoin getirilerinin kaç rejim dönemine sahip olduğu, bu rejimlerdeyken bir sonraki 
dönemde diğer bir rejime geçme olasılıklarının ne olduğu ve bir rejimde kalma süresinin ortalama olarak ne 
kadar olduğunu tespit etmek amacıyla hem değişimlerin hem de rejim geçiş olasılıklarının hesaplanmasına 
imkan veren Markov Rejim Değişim Modeli kullanılmıştır.  

2. LİTERATÜR 

Markov Analizi, geçmişteki durumlardan bağımsız olarak mevcut duruma bağlı kalan sürecin gelecekte nasıl 
bir gelişim göstereceğini içeren olasılıkları bulunduran ve belirsiz süreçler içeren durumlar hakkında karar 
almayı amaçlayan bir teknik olarak kullanılmaktadır. Markov analizi, finans, iktisat, üretim, malzeme 
yönetimi, pazarlama, eğitim, klimatoloji gibi birçok uygulama alanı bulunmaktadır (Dadaloğlu, 2018:3). 
Markov sürecinin en büyük özelliği, olasılıkların geçmiş ve şu andaki değerlerinden faydalanılarak 
gelecekteki olasılık değerlerinin hesaplanmasına izin vermesidir. Bunu yaparken de geçmişteki olasılıklardan 
bağımsız bir şekilde mevcut sürenin değerlerine bağlı kalarak gelecekteki değerin nasıl değişeceğini hesaplar. 
Yani t dönemdeki olasılıkları hesaplarken sadece t-1dönemin değerlerinden, t-1 dönemin değerleri için de t-2 
dönemin değerlerinden faydalanır (Güleşce, 2019:15). 

Markov Rejim Değişim Modeli finansal piyasalarda rejim değişim dönemlerini belirlemek,  finansal 
varlıkların oynaklıklarını tahmin etmek, döviz kurlarının, enflasyonun ve faizlerin tahmini ve modellemeleri 
ile finansal krizlerin öngörülebilirliğini tahmin etmek gibi finansın birçok alanında kullanılmaktadır.  
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Literatürde kripto para piyasasını konu alan ve Markov rejim değişim modeline dayanan sınırlı sayıda 
çalışmaya bulunmakla birlikte, diğer finansal yatırım araçlarını, borsa endekslerini, altın piyasası ve petrol 
piyasalarını konu alan çalışmalar da bulunmaktadır.     

Markov rejim prosedürünü kripto paralar üzerinden uygulayan öncü çalışmalar Moln´ar ve Thies (2018)’in 
kripto paralar için önerdiği yedi rejimli Markov Modelini önerdiği, Chappell (2018)’ın beş rejimli Markov 
Rejim Modelini önerdiği çalışmalardır. Bu çalışmaları takiben ARCH temelli ve yeni geliştirilen Markov Rejim 
Modelli ya da doğrusal modellerle kıyaslama yapılan çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazılarını 
aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.   

Maupin (2019) çalışmasında Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Litecoin serileri için kripto para birimi fiyatlarının 
gelecekteki fiyatların tahmininde hangi modelin daha iyi sonuçlar verdiğini tespit etmek amacıyla AR(p), 
MSAR (p), VAR (p) ve MSVAR (p) olmak üzere dört farklı zaman serisi modelini uygulamıştır. Seçilen para 
birimleri için Markov Rejim modellerinin daha verimli sonuçlar verdiğini tespit etmiştir. Bununla birlikte 
kripto paralarda volatilitelerin yüksek olması ve ömrünün kısa olmasının spekülatörler açısından sorun 
yarattığı savına karşı, Markov Rejim modeli uygulanarak bugünün rejiminin bilinmesinin yarının rejiminin 
geçiş matrisine bağlı olarak tahmin edilebileceği sonucuna varmıştır.   

Ardia vd (2019) çalışmalarında 18.08.2011-03.03.2018 periyodunda Bitcoin volatilite dinamiklerini iki rejimli 
MSGARCH(Markov Rejim Değişim GARCH) modeli ile analiz etmişlerdir. Çalışmaya konu periyotta hem 
yüksek volatilite dönemlerinde hem de düşük volatilite dönemlerinde iki rejimli MSGARCH modelinin en iyi 
performansı gösterdiği sonucuna varmışlardır. Bununla birlikte bir dönem sonrası için riske maruz değer 
tahminlerinde Markov Değişim Süreçlerinin standart tek rejimli GARCH modellerine göre açıkça daha 
başarılı olduğunu tespit emişlerdir.  

Söylemez ve Yılmaz Türkmen (2019) çalışmalarında Bitcoin getirilerinin volatilite dinamiklerini MSGARCH 
modeli ile tespit etmeye çalışmışlardır. 29.04.2013-17.04.2019 dönemini için Bitcoinin günlük getirilerini 
dikkate alan çalışmada Bitcoin getirilerinin üç rejimli olduğu 1. Rejimde sabit katsayının negatif olduğu, diğer 
iki rejimde ise pozitif olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda çalışmaya konu periyot için Bitcoin getirilerinin  
negatif getiri, durağan ve pozitif getiri olmak üzere üç farklı rejimde geçişken oldukları ortaya konulmuştur.   

Mba ve Mwambi (2020) çalışmalarında, portföy seçiminde iki durumlu MSCOGARCH Markov rejim modeli 
ile tek rejimli COGARCH modelini karşılaştırmıştır ve literatürle uyumlu olarak MSCOGARCH modelinin 
beklenen risk açığı açısından tek rejimli COGARCH modelinden daha iyi performans gösterdiği sonucuna 
ulaşmışlardır.  

Ma vd. (2020) çalışmalarında karma veri örnekleme modeliyle geliştirdikleri bir Markov Rejim modelinin 
(MRS-MIADS) Bitcoin’in gerçekleşen varyansının tahmin gücünü arttırıp arttırmayacağını sınamışlardır. 
Çalışma sonucunda önerilen MRS-MIADS modelin Bitcoin’in gerçeleşen varyansının tahmin edilmesinde 2 
haftalık ve 1 aylık ufuk tahminler için istatistiksel olarak önemli gelişmeler gösterdiği tespit edilmiştir.  

Koki vd. (2020) çalışmalarında, Bitcoin, Etherium ve Ripple getirilerinin rejim dinamiklerini tespit etmek için 
çok rejimli çeşitli Saklı Markov modellerini denemişlerdir. Çalışma sonucunda dört rejimli homojen olmayan 
Saklı Markov (NHHM) modelinin üç kripto para birimi için de diğer tim modellerden daha iyi tahmin 
performansına sahip olduğu tespit edilmiştir.     

Rojas ve Coronado (2020) çalışmalarında 19.12.2011-07.08.2017 tarihleri arasında MS-GARCH modeli ile 
Bitcoin getirilerinin volatilite dinamiklerini tespit etmeye çalışmışlardır. Model volatilitenin yüksek ve 
volatilitenin düşük olduğu iki rejimli olarak kurulmuş olup, yüksek volatilite rejiminin süresini ve nedenlerini 
tespit etmeye çalışmışlardır. Çalışma sonucunda toplamda 28 alt dönemde yüksek volatilitenin olduğu en 
yüksek dönemin ise 2013 yılında olduğu tespit edilmiştir. Volatilitedeki bu hızlı değişimlerin Bitcoin 
fiyatlarının haberlere karşı hızlı tepki vermesinden, haberlere hızlı tepki vermenin ise bu aracın bir bilgisayar 
algoritmasından oluşmasından kaynaklı olabileceği bununla birlikte piyasa hacminin de getirilerdeki 
volatilitenin kaynağı olabileceği ifade edilmiştir.  
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3. YÖNTEM 

Çalışmada Bitcoin getiri serisinin rejim değişimlerini, rejim değişim olasılıklarını ve rejimlerde kalma 
sürelerini tespit etmek amacıyla Markov Rejim Değişim modeli kullanılmıştır. Markov Analizi tekniği, A.A. 
Markov tarafından 1905 yılında yapılan, gaz moleküllerinin yapısını ve davranışlarını matematiksel olarak 
betimleme denemesine dayanan bir teknik olarak ortaya çıkmıştır. Markov sürecinin ilk doğru matematiksel 
yapısı N. Wiener tarafından 1923 yılında kurulmuştur. Markov süreçlerinin genel teorisi ise 1930 ve 1940 
yıllarında A.N. Kolmogoron, W. Feller, W. Doeblin, P. Levy, J.L. Doob vd. geliştirilmiştir (Eroğlu,2019:275). 
1989 yılında Hamilton tarafından Markov zincirine dayalı olarak geliştirilen MS-AR(p) modeline Engel (1994), 
Diebold, Lee ve Winbach (1994), Hamilton (1996), Kim ve Nelson (1998), Krolzing (1997, 1998, 2000, 2001) ve 
Chen (2006) çalışmalarıyla önemli katkılar sağlamıştır.  

Markov Rejim Değişim modeli, lineer zaman serilerinden farklı olarak değişik alt dönemlerde farklı özellikler 
gösteren lineer olmayan bir yapıya sahiptir. Gösterge fonksiyonu olarak simgelenen bir değişkenle en az iki 
rejimden oluşan süreç, rejim değişkeni olarak tanımlanan ve kukla değişken gibi hareket eden bir değişkenle 
birleştirilir. Böylelikle, farklı özelliğe sahip (yükseliş/genişleme/kazandıran-düşüş/daralma/kaybettiren gibi) 
dönemleri ayrı ayrı değerlendirilme imkanı bulunmaktadır(Evci, 2016:69). 

Markov Rejim Modelini genel olarak aşağıdaki gibi tanımlamak mümkündür.  

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑡𝑡𝜇𝜇1 + (1 − 𝑆𝑆𝑡𝑡)𝜇𝜇2 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (1) 

Burada 𝑠𝑠𝑡𝑡  gözlenemeyen durum değişkenini ifade etmektedir ve iki durumlu rejimlerde 0 ve 1 değerlerini 
alan durum değişkenidir. 

𝑆𝑆𝑡𝑡 = 1 ⇒  𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝜇𝜇1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (2) 

𝑆𝑆𝑡𝑡 = 0 ⇒  𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝜇𝜇2 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (3) 

𝑆𝑆𝑡𝑡 , 1,2, … . , 𝑘𝑘 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑣𝑣ğ𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑑𝑑𝑎𝑎ğ𝑎𝑎𝚤𝚤𝑑𝑑𝑣𝑣 ⇒  𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝜇𝜇𝑠𝑠𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡  (4) 

Tek değişkenli ve 2 rejimli Markov Rejim Değişim modeli, MS-AR(p) modeline genişletilebilmektedir.  

 𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝑐𝑐(𝑆𝑆𝑡𝑡) + 𝛽𝛽1(𝑆𝑆𝑡𝑡)𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑝𝑝(𝑆𝑆𝑡𝑡)𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑝𝑝 + (𝑆𝑆𝑡𝑡)𝑢𝑢𝑡𝑡    (5) 

Modelde 𝑆𝑆𝑡𝑡, gözlenemeyen durum değişkenlerini ifade ederken, hata terimlerinin 0 ortalama ve 1 varyansla 
normal dağıldığı varsayılmaktadır. MS-AR(p)  modelleriyle serinin içinde bulunduğu sürecin rejimini bir 
sonraki dönemde bu rejimde kalma ve/veya diğer rejime geçme olasılıkları ile bu rejimlerde ortalama olarak 
ne kadar süre kaldıkları da tespit edilebilmektedir. 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 , rejimler arası sabit geçiş olasılıkları olarak 
adlandırılmakta ve iki durumlu rejimler için aşağıdaki gibi gösterilebilmektedir.  

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑃𝑃11 𝑃𝑃12
𝑃𝑃21 𝑃𝑃22

� (6) 

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖  matrisindeki her bir değer,                                                             

𝑃𝑃(𝑆𝑆𝑡𝑡=𝑖𝑖/𝑆𝑆𝑡𝑡−1=𝑖𝑖) = 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖             (𝑔𝑔, 𝑗𝑗 = 1,2) (7) 

olarak koşullu olasılık biçiminde gösterilebilir. Bu gösterime göre, 𝑃𝑃11, süreç birinci rejimde bulunurken bir 
dönem sonra tekrardan birinci rejimde kalma olasılığını gösterirken, 𝑃𝑃12, süreç birinci rejimde bulunurken bir 
dönem sonra ikinci rejime geçme olasılığını göstermektedir. Bununla birlikte 𝑃𝑃22, süreç ikinci rejimde 
bulunurken bir dönem sonra tekrardan ikinci rejimde kalma olasılığını, 𝑃𝑃21 ise süreç ikinci rejimde bulunurken 
bir dönem sonra birinci rejime geçme olasılığını göstermektedir.   

Sabit geçiş olasılıklarıyla serinin rejimde kalma süreleri de belirlenebilmekte olup, serinin birinci rejimde 
bekleme süresi, 
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1
1 − 𝑃𝑃11

 (8) 

                                              

ikinci rejimde bekleme süresi ise,  

1
1 − 𝑃𝑃22

 (9) 

şeklinde formüle edilebilmektedir. Bunun sonucunda serilerin her bir rejimde ortalama olarak ne kadar süre 
kalacağı tespit edilebilmektedir.  

Yeni bir finansal teknoloji ürünü olarak 2009 yılında piyasaya çıkan kripto paraların ilki ve hala en büyük 
piyasa işlem hacmine sahip kriptopara Bitcoin’dir. Bitcoin’in ardından birçok yeni kripto para birimi hızlı bir 
şekilde finansal piyasalara giriş yapmıştır (Gültekin ve Bulut, 2016: 82). Çalışma kapsamında Bitcoin 
fiyatlarından elde edilen logaritmik getiriler kullanılmış olup, çalışmanın periyodu da göreli olarak kripto 
para piyasasındaki rekabetin ve volatilitenin arttığı 2016 yılından başlamıştır.  

Markov Rejim Değişim modeli, serilerin durağan olduğunu ve doğrusal olmadığını varsaymaktadır. Bu 
nedenle ilk önce serinin durağanlığı literatürde yaygın olarak kullanılan ADF (Augmented Dicket Fuller) ve 
PP (Philips Perron) birim kök test testleriyle sınanmıştır. Her iki testin de sıfır hipotezi serinin birim köke 
sahip olduğunu ileri sürmektedir. Markov Rejim Değişim modelinin doğru sonuçlar vermesi için serinin 
durağan olması gerekmekte olup, birim köke sahip seriler ise durağanlaştırılarak analize konu edilmektedir.   

Serlerin doğrusallığı ise yine literatürde yaygın olarak kullanılan Brock, Dechert ve Scheinkman (1986)  
tarafından geliştirilen BDS testi ile sınanmıştır. Portmanto karakterli bir test olan BDS testinin sıfır hipotezi, 
rassal olmayan dinamikleri tespit etmek amacı ile verinin bağımsız benzer dağılıma sahip olup olmadığı tezini 
içermektedir. Yani serinin doğrusallığından elde edilen hata terimlerinin bağımsız özdeş dağıldığı 
varsayımına karşılık alternatif hipotezde temel olarak doğrusal olmayanlığı test edilmektedir (Sezgin Alp ve 
Kırkbeşoğlu, 2015:253; Bayat vd. 2013:84). Durağan ve doğrusal olmayan seriler Markov Rejim Değişim 
Modeliyle yapılan sınamalarda kullanılarak. Rejim değişimleri, değişim olasılıkları ve rejimde kalma süreleri 
tespit edilebilmektedir.  

4. VERİ SETİ ve BULGULAR 

Çalışmada kullanılan Bitcoin fiyat serisine, investing.com’dan ulaşılmıştır. Çalışmanın veri setini, 24.08.2016 
– 21.12.2020 tarihleri arasındaki günlük dolar cinsinden Bitcoin kapanış fiyatları oluşturmaktadır. Bitcoin 
fiyatlarına ilişkin logaritmik getiriler log(Pt/Pt-1) formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Ele alınan dönem için 
Bitcoin getiri serisine (BTC) ilişkin zaman yolu grafiği aşağıdaki gibidir.  
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Şekil 1. Bitcoin Getiri Serisi 
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Tablo 1’de Bitcoin’in logaritmik getiri serisinin tanımlayıcı istatistikleri verilmiş olup, ilgili dönemde Bitcoin’in 
logaritmik ortalama getirisinin pozitif olduğu, serinin sola çarpık ve aşırı basık bir dağılım gösterdiği 
görülmektedir. Bununla birlikte Jarque-Bera test istatistiği serilerin normal dağılım göstermediği sonucunu 
vermektedir.   

Tablo 1.Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişken Gözlem Ortalama Medyan Maksimum Minimum Standart 
Sapma 

Çarpıklık Basıklık Jarque- 
Bera 

BTC 1580 0.002326 0.002345 0.227602 -0.497278 0.041449 -1.103031 18.89468 
16952.57 
(0.0000)* 

* Parantez içindeki değer olasılık (probability) değerini göstermektedir.  

BTC serisinin durağanlığı literatürde yaygın olarak kullanılan ADF (Augmented Dickey-Fullar) ve PP 
(Phillips Perron) birim kök testleriyle sınanmıştır. Her iki test sonucuna göre de serinin düzeyde durağan 
olduğu tespit edilmiştir.   

Tablo 2.ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları 

  
  

Augmented Dickey-Fuller  
(ADF) test istatistiği 

Philips-Peron  
(PP) test istatistiği 

Değişken Seviye Sabit Trend ve Sabit Sabit Trend ve Sabit 

BTC Düzey 
-41.78695 
(0.0000)* 

-41.78730 
(0.0000)* 

-41.73433 
(0.0000)* 

-41.73463 
(0.0000)* 

* Parantez içindeki olasılık (probability) değeri %1 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlılığı göstermektedir. 

Durağan olduğu tespit edilen BTC serisinin doğrusallığı BDS  (Brock, Dechert ve Scheinkman(1986)) testi ile 
sınanmıştır. BDS test sonuçları Tablo 3’deki gibidir.   

Tablo 3.BTC Getiri Serisinin BDS Test Sonuçları 

Boyut BDS İstatistiği Standart Hata z-İstatistiği Olasılık (Prob.) 
 2  0.017994  0.002689  6.691870  0.0000 
 3  0.037796  0.004282  8.826905  0.0000 
 4  0.052887  0.005111  10.34782  0.0000 
 5  0.063500  0.005340  11.89042  0.0000 
 6  0.068651  0.005164  13.29485  0.0000 

 
Tablo 3’te görüldüğü üzere ele alınan tüm boyutlarda BDS test istatistiğinin “seri doğrusaldır” şeklinde 
kurulan sıfır hipotezi reddedilmiştir. Bu bağlamda ele alınan dönem içinde istatistiksel olarak doğrusal 
olmadığı kabul edilen BTC getiri serisinin analizinde doğrusal olmayan zaman serisi modellerinin 
kullanılmasının daha güçlü sonuçlar vermesi beklenmektedir.   

Bu aşamadan sonra BTC serisinin analizinde doğrusal olmayan zaman serisi yöntemlerinden biri olan Markov 
rejim değişim modeli kullanılmıştır. Getiri serisi için en uygun Markov rejim değişim modelinin 
belirlenmesinde, Akaike (AIC), Shwartz (SC), Hannan Queen (HQ) bilgi kriterleri ve log-olabilirlik oranından 
yararlanılmıştır.  

Tablo 4.Bilgi Kriterlerine Göre Uygun Model Seçimi 

 AIC HQ SIC Log-Olabilirlik Oranı 

MSIH(2)-AR (0) -3.880342 -3.872772 -3.859968 3071.471 

MSIH(2)-AR (1) -3.883862 -3.875025 -3.860080 3073.309 

MSIH(2)-AR (2) -3.882454 -3.872349 -3.855261 3071.256 

MSIH(2)-AR (3) -3.881200 -3.869826 -3.850592 3069.326 

MSIH(2)-AR (4) -3.878572 -3.865927 -3.844545 3066.315 
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MSIH(3)-AR (0) -3.952758 -3.937617 -3.912009 3134.678 
MSIH(3)-AR (1) -3.957793* -3.941381* -3.913626* 3137.677* 
MSIH(3)-AR (2) -3.955835 -3.938151 -3.908246 3135.154 
MSIH(3)-AR (3) -3.955753 -3.936796 -3.904739 3134.112 
MSIH(3)-AR (4) -3.955753 -3.936796 -3.904739 3134.112 

Tablo 4’de görüldüğü üzere AIC, HQ ve SIC bilgi kriterlerine göre en küçük ve log-olabilirlik oranına göre en 
büyük değere sahip model, rejim ile birlikte sabit terimlerin (I) ve varyansın (H) değiştiği MSIH(3)-AR(1) 
modelidir. 

Tablo 5.Bitcoin Getirisine İlişkin Sabit Geçiş Olasılıklı MS Modeli 
Bağımlı Değişken: BTC 

Bağımsız Değişkenler Katsayı Standart Hata Z-İstatistiği Olasılık (Prob) 
Rejim 1 

C -0.000998 0.004083 -0.244400 0.8069 
SIGMA -2.674032 0.067870 -39.39907 0.0000 

Rejim 2 
C 0.001643 0.000594 2.766988 0.0057 

SIGMA -4.658740 0.079595 -58.53048 0.0000 
Rejim 3 

C 0.004867 0.001630 2.985843 0.0028 
SIGMA -3.323094 0.058262 -57.03722 0.0000 

Ortak 
BTC(-1) -0.085710 0.022012 -3.893841 0.0001 

Geçiş Matrisi Parametreleri 
P11-C 2.752229 0.474633 5.798645 0.0000 
P12-C -15.16553 1081.661 -0.014021 0.9888 
P21-C -3.956640 2.161314 -1.830664 0.0672 
P22-C 0.721293 0.266741 2.704101 0.0068 
P31-C -3.267357 0.498081 -6.559890 0.0000 
P32-C -1.038087 0.420220 -2.470343 0.0135 

Q(36)*=34.247 (prob. 0.504) 
*Box–Pierce testine göre “hata terimlerinde otokorelasyon yoktur” şeklinde kurulan sıfır hipotezi 
reddedilememiştir (kabul edilmiştir.) 

BTC serisi için tahmin edilen MSIH(3)-AR(1) modeli ile doğrusal model arasında en uygun modeli belirlemek 
için LR ve Davies istatistikleri ile model seçim kriterlerinden yararlanılmıştır. 

Tablo 6.Tahmin edilen Modelin Doğrusallık Analizi 
 Test İstatistiği 
LR Testi 694.910 
LR Testi Olasılık Değeri (Prob.) 0,0000 
DAVIES Testi Olasılık Değeri (Prob.) 0,0000 

Tablo 6’da yer alan test sonuçları incelendiğinde, hem LR testine hem de Davies testine göre serinin doğrusal 
modellenmesi gerektiğini ileri süren sıfır hipotezi %1 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. Tablo 7’ de ise 
doğrusal ve doğrusal olmayan MSIH(3)-AR(1) modeline ait model seçim kriterleri verilmiştir.  

Tablo 7. Bitcoin Getirileri için Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Modele ait Bilgi Kriterleri 

 Doğrusal Model 
Doğrusal Olmayan 

MSIH(3)-AR(1) Modeli 
AIC -3.528129 -3.957793* 
SIC -3.517942 -3.913626* 
HQ -3.524343 -3.941381* 

Log likelihood 2790.222 3137.677* 
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Yapılan analizler sonucunda gerek LR ve Davies test sonuçları gerekse AIC, SIC ve HQ bilgi kriterleri Bitcoin 
getiri serisi için yapılacak modellemede lineer olmayan modellerin kullanımının daha güçlü sonuçlar 
vereceğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda Bitcoin getiri serisi için Tablo 5’te sonuçları özetlenen MSIH(3)-
AR(1) modeli uygun model olarak tanımlanmıştır. Uygun model olarak kabul edilen üç rejimli MSIH(3)-AR(1) 
modelinde ortalama getiri için hesaplanan sabit katsayı ve varyansın üç rejim için de farklı olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte hata terimlerinde otokorelasyon bulunmayan modelde üç rejim için de ortak 
bir parametre değeri bulunmuştur.   

MSIH(3)-AR(1) modeli tahmin sonuçlarına göre; katsayısı negatif olan rejim 1 daralma rejimi dönemini, 
katsayıları pozitif olan rejim 2 geçiş ve rejim 3 ise genişleme rejimi dönemini göstermektedir. Birinci rejim, 
volatilitenin en yüksek olduğu ve getirilerin negatif olduğu rejimdir. En düşük volatiliteye sahip rejim geçiş 
rejimi olarak adlandırılan ikinci rejim olduğu, en yüksek getiriye sahip olan rejimin ise genişleme rejimi olarak 
adlandırılan üçüncü rejim olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre; volatilitenin artmasıyla birlikte riskin de 
arttığı varsayımı altında, rejim 2 volatilitenin ve getirinin en düşük olduğu, bununla birlikte riskin de en az 
olduğu rejim olarak tanımlanabilir. Rejim 3 volatilitenin, getirinin ve riskin ikinci rejime göre daha yüksek 
olduğu, rejim 1 ise volatilitenin ve riskin en yüksek olduğu, bununla birlikte getirinin de negatif olduğu 
rejimdir. 

MSIH(3)-AR(1) modeli ile serilerin mevcut rejim içinde ne kadar süreyle daralma, geçiş ve yükseliş döneminde 
bulunacağı ve modelin rejim geçiş olasılıkları tespit edilebilmektedir. BTC serisine ait Markov sabit geçiş 
olasılıkları matrisi Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8.Rejim Olasılıkları Matrisi 

 Rejim 1 Rejim 2 Rejim 3 Tüm Örneklem 

Rejim 1 0,94003900 0,00000002 0,05996100 1,00000000 

Rejim 2 0,00621800 0,66870800 0,32507400 1,00000000 

Rejim 3 0,02737100 0,25436100 0,71826800 1,00000000 

Modelin rejim geçiş olasılıkları incelendiğinde Bitcoin getiri serisi rejim 1’de iken tekrardan 1. rejimde kalma 
olasılığı yaklaşık %94; rejim 2’de iken 2. rejimde kalma olasılığı yaklaşık %67; rejim 3’te iken 3. rejimde kalma 
olasılığının ise yaklaşık %72 olduğu görülmektedir. Rejim 1’deyken rejim 2’ye geçme olasılığı oldukça düşük 
iken rejim 2’den rejim 1’e geçme olasılığı ise yaklaşık %0,6’dır. Aynı şekilde rejim 1’den rejim 3’e geçme 
olasılığı yaklaşık %6 iken, rejim 3’ten rejim 1’e geçme olasılığı ise yaklaşık %2,7’dir. Rejim 2’den, rejim 3’e 
geçme olasılığı %32,5 iken rejim 3’ten rejim 2’ye geçme olasılığı %25,4’tür. 

Tablo 9.Rejim Özellikleri 

  Gözlem Gün Sayısı Yüzde 
Rejim 1 371 16,68 23,50% 
Rejim 2 524 3,02 33,19% 
Rejim 3 684 3,55 43,32% 

Tablo 9’da rejim özellikleri görülmekte olup, BTC serisinin rejim 1’de ortalama kalması süresi 16,68 gün, rejim 
2’de ortalama kalma süresi 3,02, rejim üçte ortalama kalma süresi ise 3,55 gün olarak hesaplanmıştır. Bununla 
birlikte çalışmanın 1.579 günlük periyodu içinde yaklaşık 371 gün rejim 1’de, 524 gün rejim 2’de 684 gün ise 
rejim 3’te kalındığı tespit edilmiştir.   
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Şekil 2. MS Modelinin Düzgünleştirilmiş Geçiş Olasılıkları (Birleştirilmiş Grafik) 

 

 
Şekil 3.MS Modelinin Düzgünleştirilmiş Geçiş Olasılıkları (Ayrı Grafikler) 

Şekil 2 ve 3’te MSIH(3)-AR(1) modelinin düzgünleştirilmiş rejim olasılıkları verilmiştir. Şekillerde birinci 
rejimin açıkça diğer rejimlerden ayrıldığı açıkça görülmektedir. Bununla birlikte rejim değişimlerinin bazen 
birkaç günü kapsayacak şekilde kısa süreler içinde olduğu tespit edilmiştir.  Özellikle 2018 yılından itibaren 
Bitcoin getirilerinin arttığı yaygın olarak ikinci ve üçüncü rejimde olduğu görülmektedir. Bu da her ne kadar 
volatilitesi yüksek olsa da Bitcoinin yatırımcılar tarafından talep edilen ve getirisi artan bir yatırım aracı haline 
geldiğini göstermektedir. Bununla birlikte özellikle pandeminin yaratığı ekonomik daralma ve belirsizlikle 
birlikte birçok yatırım aracının getirilerinde bir daralmanın yaşanması söz konusu olduğu 2020 yılı itibariyle 
Bitcoinin getirisinin geçiş ve yükseliş rejiminde olması, pandemi döneminde de bitcoinin tercih edilen önemli 
ve popüler bir yatırım aracı olduğunu göstermektedir. .  

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Günümüz finansal piyasalarında yatırımcıların ellerindeki fonları değerlendirme imkanları hem hızlanmış 
hem de kolaylaşmıştır. Küreselleşmeyle birlikte artan yatırım olanakları yatırımcılarının önüne birçok yatırım 
alternatifini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda yatırım yapmak kolaylaşmış olsa da artan yatırım alternatifleri 
arasından seçim yapmak daha fazla uğraş isteyen bir alan haline gelmiştir. Teknolojideki hızlı değişimler, yeni 
finansal enstrüman arayışları, yaşanan ekonomik ve finansal krizler ve son olarak pandeminin gerek reel 
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piyasalar gerekse finansal piyasalarda yarattığı etkiler ve merkezi otoriteye olan güvenin azalma eğilimi gibi 
birçok faktör yatırım alternatifleri arasında kripto paraların cazibesinin artmasına neden olmuştur. Şüphesiz 
son yıllarda en fazla takip edilen yatırım araçları arasında olan kripto paraların 2020 yılının Aralık ayı 
itibariyle 8.105 adede ulaşmasına rağmen halen piyasa kapitülasyonunun %69,1’ini oluşturan Bitcoin en 
popüler kripto paradır. 

Kripto para piyasasının öncü ve en önemli aracı olan Bitcoin’in bir yatırım aracı olarak getirilerinin daralma, 
geçiş ve yükseliş dönemlerinin bilinmesi hem yatırımcılar hem de finansal piyasalar için getiri 
öngörülebilirliği açısından önemlidir. Çalışma kapsamında Bitcoin’in yüksek veya düşük getirili dönemlerde 
kalma, kazandıra, kaybettiren veya geçiş dönemlerine geçme olasılıkları ve bu dönemlerde kalma süreleri MS-
AR(p) modelleri ile incelenmiştir. 

Çalışma kapsamında çalışmaya konu periyotta Bitcoin getiri serisi için en uygun modelin üç rejimli MSIH(3)-
AR(1) modeli olduğu tespit edilmiştir. Modele ilişkin analizler yapıldığında ise söz konusu modelin doğrusal 
modele göre daha güçlü sonuçlar verdiği görülmektedir. Üç rejimden oluşan modelde katsayısı negatif olan 
rejim 1 daralma rejimi dönemini, katsayıları pozitif olan rejim 2 geçiş ve rejim 3 ise genişleme rejimi dönemini 
göstermektedir.  

Analiz sonuçlarına göre Bitcoin getiri serisinin rejim 1’deyken tekrardan 1. rejimde kalma olasılığı yaklaşık 
%94; rejim 2’de iken 2. rejimde kalma olasılığı yaklaşık %67; rejim 3’te iken 3. rejimde kalma olasılığının ise 
yaklaşık %72 olduğu görülmektedir. Rejim 1’deyken rejim 2’ye geçiş olasılığı oldukça düşük iken rejim 2’den 
rejim 1’e geçiş olasılığı ise yaklaşık %0,6’dır. Aynı şekilde rejim 1’den rejim 3’e geçiş olasılığı yaklaşık %6 iken, 
rejim 3’ten rejim 1’e geçiş olasılığı ise yaklaşık %2,7’dir. Rejim 2’den, rejim 3’e geçiş olasılığı %32,5 iken rejim 
3’ten rejim 2’ye geçiş olasılığı %25,4’tür. Bununla birlikte rejim özellikleri görülmekte olup, BTC serisinin rejim 
1’de ortalama kalması süresi 16,68 gün, rejim 2’de ortalama kalma süresi 3,02, rejim üçte ortalama kalma süresi 
ise 3,55 gün olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte çalışmanın 1.579 günlük periyodu içinde yaklaşık 371 gün 
rejim 1’de, 524 gün rejim 2’de 684 gün ise rejim 3’te kalındığı tespit edilmiştir.   

Birinci rejimin bir dönem sonra aynı rejimde kalma olasılığının oldukça yüksek olması, modelde birinci rejimle 
diğer rejimlerin birbirinden net bir şekilde ayrıldığını göstermektedir. Bu da Bitcoin getirilerinin düşüş 
dönemlerindeyken bir sonraki dönemde düşüş eğilimi sürdüğünü, düşüş rejimindeyken yükseliş rejimleri 
geçme olasılığının düşük olduğunu göstermekte ve Bitcoin getirilerinin rejim kalıcılığının yüksek olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu bağlamda yatırımcının, Bitcoin getirilerinin cari dönemde hangi rejimde olduğunu 
bilmesi halinde, bu rejimde kalma olasılığını tahmin ederek yatırım kararını buna göre verme imkanı 
bulunmaktadır. Bununla birlikte ortalama rejimlerde kalma sürelerinin düşük olduğu göz önüne alındığında 
özellikle Bitcoin’i portföylerinde bulunduran aktif yatırımcıların sürekli olarak bu aracın rejim değişimlerini 
takip etmesi durumunda portföylerinin faydasını arttırma imkanı yakalayacağı görülmektedir.    

Çalışma bulgular açısından değerlendirildiğinde, çalışmanın her ne kadar rejim sayıları farklılık gösterse de 
Moln´ar ve Thies (2018), Chappell (2018), Maupin (2019), Ardia vd (2019), Söylemez ve Yılmaz Türkmen (2019) 
Mba ve Mwambi (2020), Ma vd. (2020) ve Koki vd.’nin (2020) çalışmalarına paralel olarak en az bir negatif 
katsayılı yani düşüş rejimi ve yine en az bir pozitif katsayılı yani yükseliş rejimi olduğu ve doğrusal olmayan 
Markov Rejim modelinin, tek rejimli klasik modele göre daha güçlü sonuçlar verdiği görülmektedir. Bununla 
birlikte Bitcoin getirilerinin rejim yapısı ve rejim değişiklikleri değerlendirildiğinde; hem tek rejimli modele 
göre Markov Rejim Değişim modelinin daha güçlü sonuçlar vermesi hem de bir rejimdeyken bir sonraki 
dönemde tekrar aynı rejimde kalma olasılıklarının yüksek olması, diğer rejime geçme olasılıklarının ise düşük 
olması açısından Ardia vd. (2018), Söylemez ve Yılmaz Türkmen (2019) ve Rojas ve Coronado (2020)’nun 
çalışmalarıyla uyumlu sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında Bitcoin getirilerinin kazandıran 
ve kaybettiren rejimleri, rejim geçiş olasılıkları ve bu rejimde kalma süreleri tespit edilmiştir. Fakat bu rejim 
değişimine etki eden faktörler ve bunların etki derecelerinin ne olduğu konusu çalışma kapsamı dışında 
bırakılmıştır. Bu nedenle ilerideki çalışmalarda bu rejimlerin değişim nedenleri ve bu nedenlerin etki 
derecelerinin tespit edilmesi yatırımcıların rejim değişikliğine etki edecek faktörlere ilişkin beklentilerine göre 
portföy seçimlerine katkı sağlayacaktır.  
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Amaç – Endüstri 4.0 araçlarına olan ilgi düzeyinin yüksek teknoloji ürünleri ihracatı ve ithalatı üzerine 
etkisinin belirlenmesi çalışmanın temel amacı olarak belirlenmiştir. 
Tasarım/Yöntem/Yaklaşım – Çalışmada, 2007-2019 yılları arasında 31 ülkenin veri seti kullanılarak yüksek 
teknoloji ürünleri ithalatı ve ihracatını etkileyen faktörler panel veri analizi ile belirlenmeye çalışılmaktadır. 
Faktörler; beşeri sermaye, doğrudan yabancı yatırımlar, gayri safi yurtiçi tasarruflar, gayri safi sermaye 
oluşumu, altyapı, döviz kurları, enflasyon, göç, teknoloji, Ar-Ge, internet kullanımı, patent ve Endüstri 4.0’a 
olan ilgi düzeyi olarak belirlenmiştir. 
Bulgular – Panel veri analizi sonuçlarına göre, ülke ekonomileri açısından ekonomik büyümenin ve sermaye 
birikiminin artırılmasında önemli olan yurt içi tasarruflar, ülkelerin hem ithalat hem de ihracatını pozitif 
yönde etkilemektedir. Seçilmiş ülkeler açısından belirli bir dönemde gerçekleştirilen patent sayıları arttıkça 
yüksek teknoloji ürünleri ithalatı artmakta, ihracatı azalmaktadır. Ayrıca, eğitim seviyesi temel alınarak 
belirlenen beşeri sermaye değişkeni, orta ve yüksek teknoloji endüstrisi katma değer oranı olarak belirlenen 
teknoloji değişkeni ve Endüstri 4.0 araçlarına olan ilgi düzeyinin yüksek teknoloji ürünleri ithalatını artırdığı, 
ihracat üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Tüm değişkenlerin dahil edildiği modelde, 
ülkelerin bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği Ar-Ge harcamalarının ise, yüksek teknoloji ihracatını artırdığı, 
ithalat üzerinde bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır.  
Tartışma –  Dış ticaret açısından ülkelerin yüksek teknoloji ihracatını artırabilmesi için, Endüstri 4.0 
araçlarına olan artan ilgi düzeyinin beşeri ve fiziksel sermaye yatırımlarıyla beraber Ar-Ge faaliyetlerinin bir 
parçası haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, Ar-Ge harcamaları arttıkça yüksek 
teknoloji ihracatı da artmaktadır. Böylece, ülke ekonomileri açısından bir tehdit olarak görülebilecek 
Endüstri 4.0 araçlarına olan ilgi düzeyi bir fırsat haline dönüştürülebilecektir.  
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Purpose – Determining the effect of the level of interest in Industry 4.0 on the export and import of high 
technology products has been determined as the main purpose of the study. 
Design / Method / Approach – In the study, the factors, such as human capital, foreign direct investments, 
gross domestic savings, gross capital formation, infrastructure, exchange rates, inflation, immigration, 
technology, R&D, internet usage, patent, and the level of interest in Industry 4.0, affecting the import and 
export of high technology products are determined by panel data analysis using the data set of 31 countries 
between 2007-2019.  
Findings – According to the results of the panel data analysis, domestic savings, which are important in 
increasing economic growth and capital accumulation, positively affect both import and export of countries. 
In terms of selected countries, as the number of patents in a certain period increases, the import of high 
technology products increases, and its exports decrease. In addition, it was concluded that the human capital 
variable determined based on education level, the technology variable determined as the medium and high 
technology industry value added rate, and the level of interest in Industry 4.0 tools increased the imports of 
high technology products and had no effect on exports. In the model where all variables are included, it is 
concluded that the R&D expenditures made by countries within a year increase high technology exports and 
have no effect on imports. 
Discussion – For countries to increase their high technology exports in terms of foreign trade, the increasing 
interest in Industry 4.0 tools should be transformed into a part of R&D activities together with human and 
physical capital investments. According to the findings, as R&D expenditures increase, high technology 
exports also increase. Thus, the level of interest in Industry 4.0 tools, which can be a threat to the national 
economies, can be transformed into an opportunity. 
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1. Giriş  

Geleneksel faktör donatımı teorisine göre, ülkeler görece kıt kaynakları kullanılarak üretilen malları ithal 
ederken, kendi ülkesinin görece bol kaynakları kullanılarak üretilen malları ihraç etmelidir (Liu ve Shu, 
2003:48). Gelişmekte olan ülkeler genellikle yüksek teknoloji içeren ürünleri gelişmiş ülkelerden ithal 
etmektedir (Göçer, 2013: 216; Huang vd., 2008: 310). Gelişmiş ülkeler ise genellikle yüksek teknoloji ürünleri 
üreten ve ihraç eden konumda bulunmaktadır. Ülkeler, ihracata dayalı ekonomik büyüme modelini tercih 
ederek, kaynakları daha etkin kullanabilmekte ve katma değeri yüksek ürünler üreterek ihraç 
edebilmektedirler. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde katma değeri yüksek olan yüksek teknoloji ürünlerinin 
üretilmesi ve ihraç edilebilmesi sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilecektir (Özer ve Çiftçi, 2009: 47). 
Dolayısıyla, ülkelerin ekonomik büyümesinde yüksek teknoloji ürünleri ihracatının önemli bir yeri olduğu 
söylenebilir. Ar-Ge harcamaları, yenilikçilik ve bilgi teknolojileri gibi teknolojinin üretilmesi ve dağıtımı ile 
ilgili teknolojik faktörlerin ekonomik büyüme üzerinde önemli bir etkisinin olduğu görülmektedir (Romer, 
1986: 1034; Grossman ve Helpman, 1990: 91; Cheng ve Dinopoulos, 1992: 409,410; Pohjola, 2000: 14; Jones, 
1995: 521).  

Ar-Ge, yenilikçilik ve bilgi teknolojileri gibi teknolojik faktörlerin aynı zamanda yüksek teknoloji ürünlerin 
ihracatını da olumlu yönde etkilediği literatürden anlaşılmaktadır (Özer ve Çiftçi, 2009: 47; Yıldırım ve 
Kesikoğlu, 2012: 175). Yıldırım ve Keskinoğlu (2012: 168,169) çalışmalarında; 1985 – 2012 yılları arasında 
gerçekleştirilen otuz altı çalışmayı incelemişler ve sadece altı çalışmada Ar-Ge harcamaları ile ihracat arasıda 
anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koydukları görülmektedir (Nassimbeni, 2001: 260; Liu ve Shu, 2003: 55; 
Huang vd., 2008: 311; Harris ve Li, 2009: 93; D’Angelo, 2012: 415; Wignaraja, 2012: 232). Çalışmaların büyük 
çoğunluğunda ülkelerin ihracat rakamları üzerinde Ar-Ge harcamaları ve diğer teknolojilerin etkisi olduğu 
görülmüştür.  

Gelişmekte olan ülkelerde işletme düzeyinde inovasyon ve öğrenme, genellikle teknolojik yeteneklerin, yani 
ithal edilen teknolojileri verimli bir şekilde kullanmak için gereken bilgi ve becerilerin edinilmesi olarak 
tanımlanır (Wignaraja, 2012: 224). Göçer (2013)’e göre benzer durumlarda, “ülkelerin ithalatı, ihracatından 
daha çok artabilmekte ve bu süreç ülkenin aleyhine işleyebilmektedir”. İthal edilen teknolojileri verimli bir 
şekilde kullanmak için işletmelerin teknoloji arama, eğitim, mühendislik ve (hatta) Ar-Ge'ye bilinçli yatırımlar 
yapmaları gerekmektedir. İthal teknolojileri verimli kullanmak ise, ihracat oranlarını artıracaktır (Wignaraja, 
2012: 226).  

Schumpeter (1970)’ın yaratıcı yıkım teorisine göre, ürün çeşitlendirmede yeni teknolojilerin önemi büyüktür 
ve “temel itici güc, yeni tüketim malları, yeni üretim veya teslimat yöntemleri ve yeni pazar arayışıdır” (Özer 
ve Çiftçi, 2009:40). Yeni ürün üretim ve dağıtım yöntemleri ise teknolojik gelişmelerden bağımsız 
düşünülemez. Son yıllarda, yüksek teknolojili ürünler üreten veya kullanan birçok işletme dördüncü sanayi 
devrimi (Endüstri 4.0) olarak tanımlanan yeni üretim yöntemlerine ve sistemlerine ilgi göstermeye 
başlamıştır. Endüstri 4.0'a yönelik gelişme, şu anda imalat endüstrisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir 
(Bakınız. Stock ve Seliger, 2016).  

Çalışmada, üretimde kullanılan Endüstri 4.0 araçlarına ilgi düzeyinin ülkelerin yüksek teknoloji ürünlerin 
ihracatına etkisi incelenecektir. Literatürde Ar-Ge, yenilikçilik ve patent sayıları ile yüksek teknoloji ürünlerin 
ihracatı arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu gösterilmiştir. Ancak, Endüstri 4.0 
teknolojileri ile olan ilişki düzeyini belirten çalışmalara pek rastlanılmamaktadır. Ayrıca, ithalat ve ihracat 
arasındaki dış ticaret dengesi açısından yüksek teknoloji ürünlerin ihracatında dolaylı olarak ithalatında 
etkisinin olduğu görülmektedir. Çalışmada, ilave olarak, Endüstri 4.0 teknolojilerine ilgi düzeyinin yüksek 
teknoloji ürünleri ithalatı üzerindeki etkisi de incelenecektir. Böylece dış ticaret rakamları açısından Endüstri 
4.0 teknolojilerine ilgi düzeyi arttıkça, yüksek teknoloji ürünleri ithalat ve ihracat rakamları üzerindeki etkisi 
anlaşılmaya çalışılacaktır.  

2. Literatür Taraması 

İhracatın ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkisinin olduğu bilinmektedir. İthalatın ise, özellikle dış ticaret 
dengesi açısından olumsuz bir etkisinin olduğu ifade edilmektedir. Ancak, özellikle yüksek teknoloji ürünleri 
ithalatının teknoloji transferine neden olacağı (Şeker, 2018: 601) ve yurt içinde üretimi ve verimliliği artırdığı 
sonucuna varılmaktadır (Kurt ve Zengin, 2016: 68). Yüksek teknoloji ürünleri ithalat ve ihracatı, günümüzde 
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dördüncü sanayi devrimi olarak bilinen yeni bir takım teknolojik gelişmelerden etkilenmektedir. Üretimde 
kullanılan Endüstri 4.0 araçları, ülkelerin hem yüksek teknoloji ürünlerine olan ihtiyacını artırmakta, hem de 
ihracat üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. 

Endüstri 4.0 kavramı, akıllı fabrikalarda, sanal ve fiziksel dünyaların siber-fiziksel sistemler aracılığıyla 
birleştirilmesi ve sonuçta ortaya çıkan teknik ve iş süreçlerinin füzyonu olarak tanımlanmaktadır. Endüstri 
4.0, bir ekonomideki tüm üretim birimlerinin tutarlı bir şekilde dijitalleştirilmesi ve birbirine bağlanması 
fikrine dayanmaktadır. Endüstri 4.0 olarak bilinen yeni djital endüstriyel teknolojinin yükselişi, dokuz temel 
teknoloji ilerlemesiyle desteklenen bir dönüşüm sürecidir (Şekil 1). Dönüşüm sürecinde sensörler, makineler, 
iş parçaları ve bilgi teknolojisi sistemleri değer zinciri boyunca birbirine bağlanmaktadır (Rüßmann vd., 2015: 
1).   

Endüstri 4.0 teknolojileri, üretim sistemlerinin yatay ve dikey entegrasyonu ilkelerine göre çalışır ve değer 
zincirindeki gerçek zamanlı veri alışverişini ifade etmektedir. Bulut bilişim, nesnelerin interneti, büyük veri 
analitiği, eklemeli üretim, robotik sistemler, artırılmış gerçeklik, similasyon, yatay ve dikey sistem 
entegrasyonu ve siber-güvenlik Endüstri 4.0'ın temel bilgi teknolojisi bileşenleridir (Wan vd., 2016: 8977; 
Kamble vd., 2018: 417-418; Bahrin vd., 2016: 138).  

Bulut bilişim, internette veri veya veri tabanının depolanması için kullanılan üçüncü taraf bir hizmet 
sağlayıcısıdır. Bulut teknolojileri, birbirine uzak mesafelerde bulunan işletmelerin daha fazla veri paylaşımı 
yapabilmelerini, daha çevik ve esnek sistemlere sahip olmalarını ve çevrim içi sistemler kullanılarak 
maliyetleri düşürebilmelerini sağlamaktadır (Kamble vd., 2018: 417).  

Nesnelerin interneti, siber-fiziksel sistem ve akıllı üretim konularını kapsayan Endüstri 4.0 kavramı içerisinde 
kitlesel özelleştirilmiş üretim talebinin artmasının bir sonucudur (Li vd., 2017:1855). Nesnelerin interneti, 
“fiziksel ve sanal nesnelerin kimliklere, fiziksel özelliklere ve sanal kişiliklere sahip olduğu ve akıllı arayüzler 
kullandığı standart ve birlikte çalışabilir iletişim protokollerine dayanan, kendi kendini yapılandırma 
yeteneklerine sahip ve bilgi ağına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen dinamik bir küresel ağ altyapısıdır” 
(Kranenburg, 2008: 414). Nesnelerin interneti, herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın makineler arasındaki 
etkileşimi sağlamaktadır (Xu vd., 2014: 2234). Ayrıca, Nesnelerin interneti “teknolojisinin temel prensibi veriyi 
elde etme, veriyi paylaşma ve veriyi analiz etme süreçlerine dayanmaktadır” (Özer, 2020: 89). 

Endüstri 4.0 veri toplama, depolama, analiz ve paylaşım teknolojileri gerektirmektedir.  Büyük veri, daha 
önceki yöntemlerle depolanması, işlenmesi ve analiz edilmesi zor olan büyük ve karmaşık veri kümelerinin 
toplanması için bir şemsiye terim olarak kullanılmaktadır. Büyük veri analitiği, bilgisayar bilimi, veri bilimi, 
istatistik ve matematiksel modeller kullanan disiplinler arası bir alan olup, gerçek zamanlı veri toplama, 
analitik araçların kullanımı ve gelişmiş karar verme araçları için bilgisayar algoritmaları kullanma anlamına 
gelmektedir (Jeble vd., 2018; 1,6). Verilerin paylaşılması ise güvenlik sorunları meydana getirmektedir. 
Günümüzde, siber güvenlik sadece güvenilir iletişim anlamına gelmemekte, ayrıca makinelerin ve 
kullanıcıların gelişmiş kimlik ve erişim yönetimi, artan bağlanabilirlik ve standart iletişim protokollerinin 
kullanımıyla ilgili önemli ölçüde artan siber güvenlik tehditleri sorununu ifade etmektedir (Bahrin vd., 2016: 
139).  

Eklemeli üretim, bilgisayar destekli tasarım yazılımı kullanılarak üç boyutlu bir dijital model oluşturulması 
ve ardından 3 boyutlu yazıcı kullanılarak nihai ürün oluşturulması anlamına gelmektedir. Dijital bir modele 
dayanarak, binaların veya nesnelerin 3 boyutlu baskısı, tüm nesne oluşana kadar malzeme katmanları üzerine 
katman katman eklenerek elde edilmektedir (Oesterreich ve Teuteberg, 2016: 129). 

Akıllı gözlükler ve akıllı telefon teknolojileri kullanan artırılmış gerçeklik tabanlı uygulamaların endüstriyel 
robot kullanan üretim sistemlerinin verimliliğini artırdığı görülmüştür Artırılmış gerçeklik uygulamaları, 
standartlaştırılmış grafik kullanıcı arayüzleri, insan-makine arayüzleri veya artırılmış ve sanal gerçeklik 
ortamının bir parçası olarak grafik bilgileri şeklinde veri sağlamaktadır (Malý vd., 2016: 176). 

Robotik teknolojiler, esas olarak akıllı fabrikalarda ürünlerin üretim yoluyla kendi yollarını bulabildikleri ve 
aksaklıklar durumunda alternatifler oluşturabilecekleri siber fiziksel sistemlerdir. Endüstri 4.0'da robotlar ve 
insanlar, akıllı sensörlerle insan-makine arayüzlerini kullanarak beraber çalışabilmektedirler. Robotlar üretim, 
lojistik ve ofis yönetimi (belgeleri dağıtmak için) gibi birçok alanda kullanılmakta ve uzaktan kontrol 
edilebilmektedir (Bahrin vd., 2016: 139).  
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Şekil 1. Endüstri 4.0 Bileşenleri (Rüßmann vd., 2015: 1). 

Literatürde teknolojik gelişmelerin yüksek teknoloji ihracatını etkilediğine dair birçok çalışmaya 
rastlanmaktadır. Çalışmaların bir kısmı yüksek teknoloji ürün ihracatını sadece ekonomik değişkenler 
açısından ele alırken, son yıllarda Ar-Ge harcamaları, patentler, bilgi teknolojleri gibi teknolojik değişkenlerin 
daha sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Tebaldi (2011), 1980 ile 2008 yılları arasındaki veri setini kullanarak 
panel veri analizi ile yüksek teknoloji ürünleri ihracatını etkileyen etmenleri belirlemeye çalışmıştır. İnsan 
kaynağı (eğitim durumu), doğrudan yabancı sermaye yatırımı, ihracat ve ithalat toplamının yurt içi hasılaya 
oranı, gayri safi yurt içi tasarruflar (yurt içi hasılaya oranı), göçmenler (1000 kişi başına düşen %), döviz kuru 
indeksi, gayri safi sermaye birikimi ve enflasyon değişkenlerini kullanmıştır. Yedi ayrı model üzerinden 
gerçekleştirdiği tahmin değerlerine göre, insan kaynağı, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ihracat ve 
ithalat toplamı ile yüksek teknoloji ürünleri ihracatı arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Yüksek teknoloji ürünleri ithalatı ve ihracatı üzerine gerçekleştirilen çalışmaların bir kısmı teknolojik 
değişkenler üzerine odaklanmaktadır. Zhang (2007), genel olarak, 1985 – 1998 yılları arası verileri kullanarak, 
orta ve yüksek teknoloji ihracatını etkileyen unsurları regresyon yöntemini kullanarak belirlemeye çalışmıştır. 
Yetenek, doğrudan yabancı sermeye yatırımı, alt yapı (enerji ve iletişim için gerekli yol vb.) ve teknolojik 
yetenek temel belirleyici unsurlar olarak seçilmiştir. İhracat üzerinde altyapı ve endüstriyel teknolojik 
yeteneğin temel belirleyici faktörler olduğu gösterilmiştir. Endüstriyel teknoloji kapasitesi, orta ve yüksek 
teknoloji ürünler için kişi başına üretim değeri veya orta ve yüksek teknolojili ürünler üretme yeteneği ve 
kapasitesi olarak tanımlanmıştır. Altyapı değişkeni ise, belirtilen dönemde 1000 kişi başına düşen telefon 
hatlarının sayısı ile ölçülmüştür.  

Srholec (2007), regresyon yöntemiyle gelişmekte olan ülkelerin yüksek teknoloji ihracatını etkileyen özellikleri 
belirlemekle birlikte, elektronik ürünlerin ihracatı üzerine odaklanmıştır. Ekonominin büyüklüğü ve 
teknolojik yetenek değişkenleri ile belirlenmiştir. Farklı olarak, çalışmada teknolojik yetenek, yüksek öğretime 
kayıt yapanların sayısı, verilen patent sayıları ve bilgisayara erişim düzeyi ile ölçülmüştür. Dolayısıyla, 
belirtilen faktörlerin yüksek teknoloji ürünleri ihracatı üzerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Elektronik 
bileşenleri ithal etme eğilimi çok daha fazlasını açıklasa da, teknolojik yeteneklerin elektronik ihracatında 
uzmanlaşma için önemli olduğu çalışmada doğrulanmıştır. 

Eaton ve Kortum (2002), insan kaynağı, teknoloji, işgücü verimliliği ve ürünlerin kalitesi faktörlerininin dış 
ticarete etkisini incelemişlerdir. Ayrıca, yenilikçilik, fiyat artışı, karlılık, teşvikler ve ekonomik büyüme 
değişkenlerinin ticaret ve pazar verileri üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Özellikle yenilikçilik üzerine 
odaklanan çalışmanın sonuçlarında, işbirliğine dayalı teknolojilerin sadece yenilikçi ürünlerin ihracatına 
sebep olmadığı, aynı zamanda fikirlerin de hareketi anlamına geldiğini ifade edilmektedir.  

Sandu ve Ciocanel (2014) çalışmalarında, Ar-Ge ve yeniliğin etkisini araştırmışlardır. 2007 ile 2012 yılları 
arasındaki verileri kullanarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında, panel veri analizi yöntemini kullanarak, 
yirmi altı ülke verilerini karşılaştırmışlardır. Bağımlı değişkenin yüksek teknoloji ihracatı olduğu çalışmada, 
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bağımsız değişkenler olarak; toplam istihdam içerisinde bilgi yoğun faaliyetlerde çalışanların oranı; toplam 
ihracat (gayri safi hasılaya oranı); kamu ve özel sektör Ar-Ge yatırımları (gayri safi hasılaya oranı) ayrı ayrı 
ele alınmıştır. Sonuç olarak, kamu sektöründe Ar-Ge yatırımlarında meydana gelen yüzde bir birimlik bir 
artışın toplam ihracat içinde yüksek teknoloji ürünleri ihracatının payını yüzde sekiz artıracağı; işletmelerin 
Ar-Ge harcamalarındaki artışın ise yüzde dokuz artıracağı görülmüştür.  

Özer ve Çiftçi (2009), 1993-2005 yılları arasındaki verileri kullanarak OECD ülkelerinde, Ar-Ge harcamaları ile 
genel ihracat, bilgi ve iletişim teknolojileri ihracatı ve ileri teknoloji ihracatı arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. 
Çalışmada, OECD ülkeleri için Ar-Ge ile ihracat arasında pozitif ve yüksek oranlı bir ilişki olduğu ortaya 
çıkmıştır. Göçer (2013), yüksek teknoloji ürün ihracatında Ar-Ge harcamalarının ve dış ticaret dengesi 
üzerinde yüksek teknoloji ürün ihracatının etkisini panel veri anallizi kullanarak araştırmıştır. Sonuç olarak, 
Ar-Ge harcamalarındaki yüzde birlik artışın yüksek teknoloji ürün ihracatını yüzde altı buçuk oranında 
arttırdığı tespit edilmiştir. Braunerhjelm ve Thulin (2008), 1981-1999 yılları arası 19 OECD ülkesinin verilerini 
kullanarak panel veri analizi yöntemini kullanmış, kamunun eğitim harcamaları (yurt içi hasılaya oranı), 
doğrudan yabancı sermaye yatırımları (yurt içi hasılaya oranı), toplam kamu ödemeleri (yurt içi hasılaya 
oranı) ve Ar-Ge harcamaları (yurt içi hasılaya oranı) değişkenlerinin yüksek teknoloji ihracatı üzerine etkisini 
araştırmışlardır. Ar-Ge harcamalarında yüzde bir puanlık bir artışın, yüksek teknoloji ürünleri ihracatında 
yüzde üç puanlık bir artışa sebep olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Kızılkaya vd. (2017), yüksek teknoloji ürün ihracatını doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve dışa açıklığın 
pozitif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca, çalışmada ekonomik büyüme ve patentlerin yüksek 
teknoloji ürünleri ihracatını pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Diğer çalışmaların aksine, Ar-Ge değişkeni 
ile yüksek teknoloji ürünleri ihracatı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Montobbio ve Rampa (2005), 1985-1998 yılları arasında dokuz gelişmekte olan ülkenin ihracat 
performanslarını incelemiş, teknolojinin ve yapısal değişimlerin ihracat üzerindeki etkisi belirlenmeye 
çalışılmıştır. Yapısal ayrıştırma analizi kullanılarak yapılan incelemelerde, yüksek teknoloji ürünleri üreten 
sektörlerde, ihracat performansı; teknolojik faaliyetlerden, teknik yeteneklerden, doğrudan yabancı 
yatırımlardan, üretkenlikten, başlangıç seviyesindeki teknik becerilerden ve orta teknolojideki doğrudan 
yabancı yatırımların büyüme oranlarından etkilenmektedir. 

Literatürde yüksek teknolojili ürünlerin ithalat ve ihracatını etkileyen faktörler ile ilgili çeşitli çalışmalar 
bulunmaktadır. İnsan sermayesi, doğrudan yabancı yatırımlar, kurumlar (gayri safi yurtiçi tasarruf, gayri safi 
sermaye oluşumu), yatırım, altyapı, döviz kurları, göç, makroekonomik dalgalanma (enflasyon), teknolojik 
yetenek, Ar-Ge yoğunluğu, patentler, bilgisayara erişim ve ürünlerin kalitesi gibi yüksek teknoloji ithalatını 
veya ihracatını etkileyen çeşitli değişkenler kullanılmıştır (Barro ve Lee, 2010; Tebaldi, 2011; Zhang, 2007; 
Srholec, 2007; Braunerhjelm ve Thulin, 2008; Eaton ve Kortum, 2002; Montobbio ve Rampa, 2005; Özer ve 
Çiftci, 2009; Sandu ve Ciocanel, 2014).  

Yüksek teknoloji ihracatı ve ithalatı üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda sonuçların elde edilmesinde panel 
veri analizi (Kılıç vd., 2014; Özçelik vd., 2018; Kızılkaya vd., 2017; Göçer, 2013; Özer ve Çiftçi, 2009; Özkan ve 
Yılmaz, 2017; Anaruo ve Di Pietro, 2006; Kılavuz vd., 2012; Türedi, 2013; Gökmen ve Turen, 2013; Yıldız, 2017; 
Kabaklarli vd., 2017; Gaberli 2018;  Şahbaz vd., 2014; Braunerhjelm ve Thulin, 2006; Jarreau ve Poncet , 2012; 
Sandu ve Ciocanel, 2014; Yaman ve Sungur, 2020), genelleştirilmiş momentler methodu (GMM) (Erdil vd., 
2009; Falk, 2009), regresyon yöntemi  (Akyol ve Demez, 2020), çekim modeli (İsmail, 2013), çoklu doğrusal 
regresyon (Yavuz ve Uysal, 2020), Granger nedensellik testi (Yapraklı ve Sağlam, 2010; Gökmen ve Turen, 
2013; Çetin, 2016; Telatar vd., 2016; Şeker, 2019; Şahin, 2019; Toplallı, 2015; Dereli, 2019), VAR  methodu (Güneş 
ve Akın, 2019; Erkişi ve Boğa, 2019), karşılaştırmalı analiz (Singh, 2006) ve tam değiştirilmiş en küçük kareler 
yöntemi (Bolkan ve Kaplan, 2020) gibi çeşitlli yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Diğer taraftan Endüstri 
4.0 teknolojileri ile yüksek teknoloji ithalat ve ihracatı arasındaki ilişkiyi gösteren çalışma sayısı azdır. Benzer 
çalışmalarda Granger nedensellik analizi (Öztürk ve Alaşahan, 2019; Erdal, 2018) ve GMM (Çoban ve 
Balıkçıoğlu, 2020) gibi yöntemlerin kullanıldığı literatürden anlaşılmaktadır. Liu vd. (2020), çalışmalarında 
panel veri analizi ile yapay zekanın teknolojik yenilikçilik üzerindeki etkisini ortaya koymuş, yapay zekanın 
Ar-Ge harcamalarını artırarak teknolok yenilikçiliği teşvik ettiğini belirtmişlerdir. Endüstri 4.0 teknolojileri ve 
yüsek teknoloji arasındaki ilişkiye yönelik panel veri analizinin uygulandığı çalışmalar sınırlıdır.  
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3. Araştırma Modeli ve Veri Seti 

3.1. Veri Seti 

Endüstri 4.0; yapay zeka, bulut bilişim, robotik teknolojiler, artırılmış gerçeklik, eklemeli üretim, nesnelerin 
interneti (Üstündağ ve Çevikcan, 2017), büyük veri (Lee, Kao ve Yang, 2014), simülasyon (Rodic, 2017), sistem 
entegrasyonu (Rüßmann, 2015) ve siber güvenlik (Thames ve Schaefer, 2017) gibi çeşitli dijital ve fiziksel 
teknolojilerin birleşiminden oluşmaktadır. İşletmeler, Endüstri 4.0 bileşenlerini kullanmaya başladıkça ihtiyaç 
duydukları yüksek teknoloji ürünlerine olan ihtiyaç artmakta ve yüksek teknoloji ürünlerini ithal 
etmektedirler. Diğer taraftan, bazı işletmeler de artan ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla yüksek teknoloji 
ürünlerini diğer ülke pazarlarına ihraç etmektedirler. Çalışmada, Endüstri 4.0'ın ilgi düzeyine (popülaritesine) 
bağlı olarak ülkelerdeki yüksek teknoloji ürünleri ithalatının ve ihracatının artıp artmadığı tespit edilmeye 
çalışılmıştır. 

Çalışmada, üretimde kullanılan Endüstri 4.0 (END4) bileşenlerinin popülaritesinin ülkelerin yüksek 
teknolojili ürünlerin ithalatını (YTİ) ve ihracatını (YTİH) etkilediği düşünülmektedir. Bu amaçla, Endüstri 
4.0'ın popülaritesi ile ülkelere ithal edilen yüksek teknolojili ürünler arasındaki ilişki panel veri analizi ile 
incelenmiştir. Aralarındaki ilişki; Türkiye, Rusya, Polonya, Macaristan, Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, 
Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovakya, 
İspanya, İsveç, ABD, Kanada, Japonya gibi seçilmiş ülkelerde üç farklı modelle ölçülmüştür.  

Modeli tahmin etmek için kullanılan veriler üç kaynaktan gelmektedir. Endüstri 4.0 verilerinin popülerliği 
Google Trends verilerinden elde edilmiştir. Diğer tüm değişkenler; Dünya Bankası, Dünya Kalkınma 
Göstergelerinden (World Development Indicators) ve OECD veri setinden alınmıştır. Veri sınırlaması 
nedeniyle, ampirik analiz 2007'den 2019'a kadar olan dönemi dikkate almaktadır. 

Analizde; beşeri sermaye (BS), doğrudan yabancı yatırımlar (DYSY), gayri safi yurtiçi tasarruflar (YİT), gayri 
safi sermaye oluşumu (SO), altyapı (AY), döviz kurları (DK), enflasyon (ENF), göç (GÖÇ), teknoloji (TEK), Ar-
Ge (AG), internet kullanımı (INT), patent (PAT) ve Endüstri 4.0’a olan ilgi düzeyi (END4) değişkenlerinin 
yüksek teknoloji ürünleri ithalatı (YTİ) ve ihracatı (YTİH) üzerinde etkili olup olmadığı araştırılmıştır. 

Endüstri 4.0'ın popülaritesini belirlemek için Google Trends sonuçları kullanılmıştır. Google Trends, 
kullanıcıların Google hizmetleri üzerinden arama yaptığı konuları gerçek zamanlı olarak görmenize olanak 
tanıyan bir hizmettir. Çeşitli bölge ve dillerde, Google Arama'da en çok yapılan arama sorgularının arama 
hacmini analiz etmek için grafikler kullanan bir web sitesidir. Arama sorgularının popülerlik puanı, tüm 
aramalarla orantılı bir konuya göre 0 ila 100 arasında ölçeklenir. Bu nedenle, Google Trends puanları, aranan 
kelimelerin veya kelime öbeklerinin popülerlik düzeyini göstermektedir.  

Çalışmada, Endüstri 4.0 bileşenlerinin her birinin Google Trends puanları, her ülke için ayrı ayrı elde 
edilmiştir. Böylece her bir bileşenin Google aramadaki oranları, yani popülaritesi belirlenmiştir. 2007-2019 
yılları arasında her ülke için yapay zeka, bulut bilişim, robotik teknolojiler, artırılmış gerçeklik, eklemeli 
üretim, nesnelerin interneti, büyük veri, simülasyon, sistem entegrasyonu ve siber güvenlik gibi Endüstri 4.0 
bileşenlerinin arama puanları belirlenmiştir. Daha sonra, tüm ülkelerin ortalamaları alınarak her bileşenin 
yıllık bazda ortalama puanları elde edilmiştir. Tüm bileşenlerin Google Trends puanlarının ortalaması 
alınarak, yıllık bazda tek bir ortalama Endüstri 4.0 puanı elde edilmiştir. Google Trends yalnızca 2007'den 
sonra veri yayınladığı için, panel veri analizi 2007 ile 2019 arasındaki yıllık verilerden oluşmaktadır. 2019 yılı 
sonrası veriler ise, yüksek teknoloji ürünlerine olan dış ticaret engelleri nedeniyle çalışmada ele alınmamıştır.  

Çalışmanın en önemli sınırlılığı, Aralık 2019’dan bu yana COVID-19 salgını nedeniyle ülke ekonomilerinde 
yaşanan durgunluktur (Aktura, 2020: 45). Çalışmada pandemi dönemi etkilerinin halen devam etmesi 
nedeniyle veri setini manipüle edebileceği düşünüldüğünden 2020 yılı verileri analize dahil edilmemiştir. 
Elde edilen sonuçlar seçilmiş ülkeler açısından 2007 ile 2019 arasındaki yıllık veriler dikkate alınarak 
yorumlanmıştır.  
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                                                                          𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼4Ü𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑙𝑙𝑙𝑙𝑦𝑦𝑙𝑙) = ∑ 𝑥𝑥𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

                                                                                
(1) 

𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2,𝑥𝑥3, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 ≥ 0  𝑣𝑣𝑣𝑣  𝑛𝑛 = 10 

Burada,  

x1 = Bir ülke için bir yılda “yapay zeka” aramaları için Google Trends puanı, 

x2= Bir ülke için bir yılda “bulut bilişim” aramaları için Google Trends puanı, 

x3= Bir ülke için bir yılda “robotik teknolojiler” aramaları için Google Trends puanı, 

x4 = Bir ülke için bir yılda “artırılmış gerçeklik” aramaları için Google Trends puanı, 

x5= Bir ülke için bir yılda “eklemeli üretim” aramaları için Google Trends puanı, 

x6= Bir ülke için bir yılda “nesnelerin internet” aramaları için Google Trends puanı, 

x7= Bir ülke için bir yılda “büyük veri” aramaları için Google Trends puanı, 

x8= Bir ülke için bir yılda “simülasyon” aramaları için Google Trends puanı, 

x9= Bir ülke için bir yıl içindeki “sistem entegrasyonu” aramaları için Google Trends puanı, 

x10 = Bir ülke için bir yılda “siber güvenlik” aramaları için Google Trends puanıdır. 

Değişkenlerle ilgili tanımlayıcı istatistikler aşağıdaki Tablo 1'de verilmiştir. 

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler 
 

YTİ BS DYSY YİT SO ENF DK GÖÇ 
Ortalama 27.81 78.61 5.70 25.01 22.46 3.57 12.95 0.08 
Medyan 26.31 78.30 2.40 23.73 22.33 3.67 0.90 0.06 
Maksimum 72.19 89.67 86.61 55.85 41.54 4.23 281.52 0.81 
Minimum 8.14 66.64 -58.32 8.33 10.22 2.57 0.48 0.00 
Standard Sapma 10.50 3.97 12.51 8.35 4.26 0.43 43.21 0.11 
Çarpıklık 0.83 0.04 2.84 1.34 0.55 -0.51 4.61 4.10 
Basıklık 4.18 2.47 18.62 6.03 4.84 2.13 24.25 24.09 
Toplam 8983.32 25389.44 1841.01 8077.30 7255.77 1151.71 4181.46 27.45  

AY TEK AG INT PAT END4 YTİ + YTİH 
Ortalama 2.23 40.88 1.65 73.28 17824.21 25.48 104.47 
Medyan 1.80 42.70 1.45 75.23 1390.00 21.59 84.58 
Maksimum 15.53 64.51 3.75 98.14 295327.00 68.33 408.36 
Minimum -4.48 7.11 0.38 28.30 15.00 8.68 24.64 
Standard Sapma 2.53 12.34 0.87 15.65 57622.11 12.66 63.99 
Çarpıklık 1.87 -0.33 0.59 -0.58 4.02 1.04 2.18 
Basıklık 8.75 2.43 2.24 2.60 17.79 3.37 9.42 
Toplam 718.95 13205.20 531.38 23671.01 5757220.00 8229.79 33745.09 

3.2. Araştırma Modeli 

Çalışmada, 2007-2019 yılları arasındaki yıllık verilerden elde edilen veri seti ile yüksek teknoloji ürünleri 
ithalat ve ihracatını etkileyen faktörler panel veri analizi sonucunda elde edilmiştir. Panel veri analizi ile 
aşağıdaki model tahmin edilmektedir: 

                                                        𝐻𝐻𝐻𝐻𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝑣𝑣𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡                                                                                              
(2) 

                                                       𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝛽𝛽𝑖𝑖 ,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝑣𝑣𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡                                                                                           
(3) 
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Panel veri analizinde; i, ülkeleri; t, zamanı; YTİ, yüksek teknoloji ithalatını ve YTİH, yüksek teknoloji ihracatını 
ölçtüğü yerde, X, beşeri sermaye (BS), doğrudan yabancı yatırımlar (DYSY), gayri safi yurtiçi tasarruflar (YİT), 
gayri safi sermaye oluşumu (SO), altyapı (AY), döviz kurları (DK), enflasyon (ENF), göç (GÖÇ), teknoloji 
(TEK), Ar-Ge (AG), internet kullanımı (INT), patentler (PAT) ve Endüstri 4.0 (END4) ilgi düzeyi 
değişkenlerinden oluşan açıklayıcı değişken vektörüdür. β bir parametre vektörü, ε hata terimi ve ν zamandan 
bağımsız gözlenmeyen özelliklerdir.  

Çalışmada, yüksek teknoloji ithalatını (YTİ) ve ihracatını (YTİH) etkileyen faktörleri belirlemek için dört farklı 
model geliştirilmiştir. İlk modelde, sadece Endüstri 4.0'a (ΔEND4) ilgi düzeyinin yüksek teknoloji ithalatı ve 
ihracatı üzerindeki etkisi incelenmiştir.  

Model 1:        𝑌𝑌𝐻𝐻İ𝑖𝑖𝑡𝑡𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑌𝑌𝐻𝐻İ𝐻𝐻𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼4𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑡𝑡                                                                                                      
(4) 

İkinci modelde, beşeri sermaye (BS), doğrudan yabancı yatırımlar (DYSY), gayri safi yurtiçi tasarruflar (YİT), 
gayri safi sermaye oluşumu (SO), altyapı (AY), döviz kurları (ΔDK), enflasyon (ΔENF) ve göç (ΔGÖÇ) 
değişkenlerinin yüksek teknoloji ithalatı ve ihracatı üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Model 2:        𝑌𝑌𝐻𝐻İ𝑖𝑖𝑡𝑡𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑌𝑌𝐻𝐻İ𝐻𝐻𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐼𝐼𝑌𝑌𝐵𝐵𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑌𝑌İ𝐻𝐻𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝐵𝐵𝑆𝑆𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝐴𝐴𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽7𝐻𝐻𝐼𝐼𝐸𝐸𝑖𝑖𝑡𝑡 +
𝛽𝛽8𝐺𝐺ÖÇ𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑡𝑡                                                                                                                                                                           
(5) 

Üçüncü modelde, ikinci modele teknoloji (TEK), Ar-Ge (ΔAG), internet kullanımı (ΔINT) ve patent (PAT) 
değişkenleri eklenmiştir. 

Model 3:        𝑌𝑌𝐻𝐻İ𝑖𝑖𝑡𝑡𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑌𝑌𝐻𝐻İ𝐻𝐻𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐼𝐼𝑌𝑌𝐵𝐵𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑌𝑌İ𝐻𝐻𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝐵𝐵𝑆𝑆𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝐴𝐴𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽7𝐻𝐻𝐼𝐼𝐸𝐸𝑖𝑖𝑡𝑡 +
𝛽𝛽8𝐺𝐺ÖÇ𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽9𝐻𝐻𝐻𝐻𝐷𝐷𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽10𝐴𝐴𝐺𝐺𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽11𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽12𝑃𝑃𝐴𝐴𝐻𝐻𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑡𝑡                                                                                             
(6) 

Son modelde, tüm değişkenlerin etkisi araştırılmıştır. 

Model 4:        𝑌𝑌𝐻𝐻İ𝑖𝑖𝑡𝑡𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑌𝑌𝐻𝐻İ𝐻𝐻𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐼𝐼𝑌𝑌𝐵𝐵𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑌𝑌İ𝐻𝐻𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝐵𝐵𝑆𝑆𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝐴𝐴𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽7𝐻𝐻𝐼𝐼𝐸𝐸𝑖𝑖𝑡𝑡 +
𝛽𝛽8𝐺𝐺ÖÇ𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽9𝐻𝐻𝐻𝐻𝐷𝐷𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽10𝐴𝐴𝐺𝐺𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽11𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽12𝑃𝑃𝐴𝐴𝐻𝐻𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽13𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼4𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑡𝑡                                                                       
(7) 

3.3. Yöntem 

Çalışmada kullanılan yöntem panel veri analizidir. Paneli oluşturan kesitler arasında bir bağımlılık olup 
olmadığını belirlemek için Breusch ve Pagan (1980) LM (Lagrange Multiplier) testi ve Pesaran (2004) 
tarafından geliştirilen CD (Cross Section Dependent) testi kullanılmıştır. Kesit bağımlılık testlerinden ilki, 
aşağıda gösterilen Breusch ve Pagan (1980) tarafından geliştirilen Lagrange Çarpanı (LM) testidir. 

                                                                       𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐻𝐻∑ ∑ 𝜌𝜌�𝑖𝑖𝑖𝑖2𝑁𝑁
𝑖𝑖=𝑖𝑖+1

𝑁𝑁−1
𝑖𝑖=1                                                                                  

(8) 

Bu testte H0 hipotezi, kesitler arasındaki korelasyonu göstermez ve N sabit ve T → ∞ iken (N (N-1)) / 2 
serbestlik derecesinde ki-kare asimptotik dağılıma sahiptir. Testin zaman boyutu T’nin kesit boyutu N'den 
büyük olduğunda kullanılabileceği varsayılmaktadır (Pesaran, 2004: 4). 

Kesit testlerinden ikincisi, Pesaran (2004) tarafından geliştirilen CDLM testidir. Bu test, hem N hem de T'nin 
büyük olduğu durumlarda uygulanabilir. Bu test, önceki Breusch ve Pagan (1980) testinin geliştirilmiş 
versiyonudur. Aşağıdaki denklemde gösterilmiştir. Bu teste göre, T → ∞ ve N → ∞ ise kesit bağımlılığı 
olmadığı varsayılır. Bununla birlikte, N>T olduğu durumlarda, CDLM testleri önemli ölçüde bozulma 
göstermektedir. 

                                                                   𝐶𝐶𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿 = � 1
𝑁𝑁(𝑁𝑁−1)

∑ ∑ 𝜌𝜌�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=İ+1

𝑁𝑁−1
𝑖𝑖=1                                                                          (9) 

Kesit testlerinden üçüncüsü, Pesaran (2004) tarafından geliştirilen CD testidir. Bu test, N>T olduğunda yanal 
kesit bağımlılığı için geliştirilmiştir. 

                                                                    𝐶𝐶𝐼𝐼 = � 2𝑇𝑇
𝑁𝑁(𝑁𝑁−1)

∑ ∑ 𝜌𝜌�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=İ+1

𝑁𝑁−1
𝑖𝑖=1                                                                           (10) 
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Test sonuçlarına göre H0 hipotezinin kabul edilmesi ülkeler arasında kesit bağımlılığı olmadığı anlamına 
gelmektedir. Ancak H0 hipotezi reddedilir ve ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığı varsa bu durumda ikinci 
nesil panel birim kök testleri ile analize devam edilmelidir (Baltagi, 2008: 284). Bu çalışmada, ayrı ayrı yüksek 
teknoloji ürünleri ithalatı ve ihracatı bağımlı değişken olduğu durumlarda, Tablo 3 ve Tablo 4'de görülüleceği 
üzere, LM, CDLM ve CD testlerinde H0 hipotezi reddedilmiş, eşbütünleşme denkleminin olasılık değerleri 
0,05'ten küçük olduğu için serilerde kesit bağımlılığı olduğu belirlenmiştir.  

Birim kök testleri, enine kesitlerin bağımsız olduğunu varsayar. Kesitsel bağımlılık, gözlemlenmemiş ortak 
faktörler, dışsallıklar, bölgesel ve ekonomik bağlantılar nedeniyle ortaya çıkabilir. İkinci nesil panel birim kök 
testleri, kesitsel bağımlılık sorununu ele almaktadır. İyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan ikinci nesil 
testlerden birisi, Pesaran (2007) tarafından önerilmiştir. Kesitsel bağımlılıkla bir panel birim kök testi 
oluşturmak için Pesaran (2007), Kesitsel Artırılmış Dickey-Fuller (CADF) regresyonunu dikkate almaktadır. 
Seri için birim kök analizi, çapraz kesit bağımlılığı altında Augmented Dickey Fuller testi ile 
gerçekleştirilmiştir. Kesit bağımlılığını (CIPS) dikkate alan birim kök testleri, Pesaran (2007) kesitsel olarak 
artırılmış IPS (CIPS) test istatistiklerine göre hazırlanmıştır. 

CIPS testine göre, enflasyon, döviz kurları, göç, Ar-Ge, internet kullanımı ve Endüstri 4.0’a ilgi düzeyi gibi 
bazı değişkenler, yalnızca sabitli ve trendli ve sabitli dahil edildiğinde durağan değildir. Öte yandan, bu 
değişkenlerin ilk farklarına birim kök testleri uygulandığında durağan oldukları görülmektedir (Tablo 2). 

Panel veri analizinde, eşbütünleşme teknikleri, zaman serilerindeki (T) ve kesitlerdeki (N) değişkenler 
arasında uzun vadeli bir ilişkinin varlığını test etmek için kullanılmıştır. Bu çalışmada, değişken sayısına bağlı 
olarak seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Kao (1999) panel eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. 
Elde edilen sonuçlara göre hem ithalat hem de ihracat için olasılık değerleri 0.05'e eşit ya da küçük olduğu için 
H0 hipotezi reddedilmiş ve seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmaktadır. 

Çalışmanın bu aşamasında birim kök testi ve eşbütünleşme testinin belirlenmesinin ardından ülke gruplarına 
göre sabit ve tesadüfi etki modeli sonuçları belirlenmiştir. Bunun için öncelikle uygun panel veri modeline 
karar vermek için birim ve zaman etkileri belirlenmiş ve sabit veya karma modeli belirlemek için F testi; 
tesadüfi ve sabit etki için Hausman testi uygulanmıştır. Her test tüm modeller için ayrı ayrı uygulanmıştır. 
Modelin karma model tarafından mı yoksa sabit etkiler modeli tarafından mı tahmin edildiğini belirlemek 
için F testi sonuçları dikkate alınmıştır. Tablo 3 'deki F testi sonuçları incelendiğinde olasılık değerinin kritik 
değerin altında olduğu tespit edilmiş ve sıfır hipotezi reddedilmiştir. Bu nedenle, modeli karma model yerine 
sabit etkiler modeli ile tahmin etmenin daha etkili olacağı belirlenmiştir. Hausman testi, sabit etkiler modeli 
tutarlı olduğunda tesadüfi etkiler modelinin tutarlı olup olmadığını ve veri seti tesadüfi oluşturulduğunda 
sabit etkiler modelinin tutarlı olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Hausman testi istatistik değeri 0.05 
kritik değerin altındaysa, sıfır hipotezi reddedilir. Öte yandan Hausman testi istatistik değeri kritik değerden 
yüksek ise tesadüfi etkiler modeli tahmin edilir. Hausman testi sonucu incelendiğinde olasılık değerinin kritik 
değerden yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle, F testi ve Hausman testi sonuçlarına göre yüksek 
teknoloji ürünleri ithalatı ile ilgili araştırmada her model için tesadüfi etkiler modeli seçilmiştir. 

Tablo 4 incelenecek olursa, yüksek teknoloji ihracatına değişkenlerin etkisi incelenirken farklı olarak, sabit 
etkiler modeli kullanılmıştır. F testi sonuçları incelendiğinde olasılık değerinin kritik değerin altında olduğu 
tespit edilmiş ve sıfır hipotezi reddedilmiştir. Bu nedenle, modeli karma model yerine sabit etkiler modeli ile 
tahmin etmenin daha etkili olacağı belirlenmiştir. Hausman testi sonucu incelendiğinde olasılık değerinin 
kritik değerden düşük olduğu görülmektedir. Bu nedenle, F testi ve Hausman testi sonuçlarına göre 
araştırmada her model için sabit etkiler modeli seçilmiştir. 
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Tablo 2. Kesit bağımlılığını dikkate alan birim kök testleri: CIPS testi 

Ülkeler ΔDK DYSY SO YİT BS YTİ YTİ+ 
YTİH 

ΔEND
4 

ΔENF AY ΔINT ΔGÖÇ PAT ΔAG TEK YTİH 

İngiltere -3.91** 2.78*** -1.99 -
3.57*** 

-2.16 -1.27 -1.76 -2.47 -2.42 -1.97 -2.35 -2.31 -0.72 -3.83** -1.76 -2.74 

Çek Cum. -3.71** -5.02* -
2.89*** 

-
3.71*** 

-1.64 -1.25 -1.55 -2.63 -3.59** -2.60 -7.61* -
3.04*** 

-1.85 -2.04 -0.40 -1.82 

Austurya -3.66** -5.28* 0.19 -0.79 -1.94 -1.52 -3.16 -2.69 -3.28 -
2.83*** 

-5.27* -1.50 -0.66 -6.84* -1.91 -1.30 

Belçika -3.66** -1.21 1.20 -3.25 -4.10** -2.05 -
3.85*** 

-3.36** -
2.98*** 

-3.20** -2.42 -
2.93*** 

-1.05 -3.59** -1.15 -2.38 

Finlandiya -3.66** -3.84** -2.42 -0.07 -2.64 -2.18 -2.54 -1.87 -3.33** -2.37 -3.40** -
2.99*** 

-1.57 -1.92 -1.94 -0.85 

Fransa -3.66** -3.37** 0.58 -2.71 -0.15 -1.79 -4.83** -2.73* -2.60 -2.50 -3.55** -1.20 -
2.91*** 

-2.46 -0.91 -1.44 

Almanya -3.66** -
2.81*** 

-4.58* -1.42 -2.17 -4.56* -4.46** -1.93 -
2.91*** 

-4.02** -3.79** -1.08 -2.14 -
3.21*** 

-1.66 -2.81 

Yunanistan -3.66** -1.31 -3.78** -
3.83*** 

-1.04 -1.90 -4.08** -3.93** -
2.84*** 

-1.54 -3.25** -1.28 -1.21 -
2.93*** 

-2.18 -2.27 

İrlanda -3.66** -2.33 -2.24 -2.78 -3.16** -1.27 -4.53** -2.29 -2.57 -8.81* -
2.87*** 

-3.72** -0.50 -1.96 -1.00 -2.27 

İtalya -3.66** -9.68* -1.89 -2.71 -1.88 -7.32* -6.04* -2.46 -4.20** -1.96 -1.81 -3.59** -3.22** -
3.07*** 

-3.33** -2.84 

Lüksemburg -3.66** -3.67** -3.20 
** 

-9.26* -3.09** -0.93 -2.08 -3.39** -2.47 -2.32 -1.78 -
2.87*** 

-2.17 -3.38** -1.06 -3.06 

Hollanda -3.66** -
3.07*** 

-2.58 -1.48 -1.44 -1.55 -2.37 -1.28 -2.12 -2.33 -2.61 -0.78 -2.23 -2.71 -2.36 -3.29 

Portekiz -3.66** -
2.81*** 

-1.64 -3.05 -
2.75*** 

-3.22** -4.83** -2.74*** -
2.74*** 

-3.61** -0.31 -1.41 -2.33 -
3.10*** 

-7.98* -1.98 

İspanya -3.66** -3.87** -3.39** -1.77 0.47 -2.76* -4.80** -1.55 -3.94** -2.40 -4.85* -2.71 -6.92 
* 

-
3.08*** 

-
3.14*** 

-2.43 

Danimarka -3.61** -5.20* 1.40 -2.80 -1.28 -4.47* -4.56** -2.97*** -2.42 -1.78 -2.10 -2.17 -1.77 -5.91 
* 

-1.91 -3.24 

Estonya -3.28** -
2.98*** 

-7.53* -
3.82*** 

-2.04 -2.33 -1.51 -2.90*** -3.61** -2.51 -
2.96*** 

-2.48 -1.97 -2.14 -4.71* -0.75 

Litvanya -
3.16*** 

-7.21* -14.30* -2.49 -2.42 -
3.02*** 

-6.56* -3.08*** -
2.86*** 

-1.85 -3.73** -3.52** -2.53 -3.35** -3.78** -1.81 

İsveç -3.10** -2.65 2.39 -0.79 -3.59** -4.28* -2.25 -2.46 -2.57 -2.66 -4.27** -2.23 -1.99 -3.47** -2.02 -
3.57*** 

Norveç -2.50 0.58 -1.11 -4.39** 0.16 -2.66 -0.87 -4.01** -4.67* -3.93** -3.68** 0.65 -2.44 -2.57 -0.28 -4.88** 
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Tablonun Devamı… 
Letonya -2.26 -4.08** -1.83 -

3.84*** 
-3.58** 1.13 -5.39* -1.00 -2.71 -3.31** -2.21 -2.58 -1.48 -

3.03*** 
-2.33 -2.60 

Slovakya -2.67 -3.39** -
2.89*** 

-3.04 -6.46* -1.26 -4.31** -1.51 -
2.76*** 

-
2.81*** 

-3.02 -2.40 -6.92* -
3.02*** 

-1.19 -1.08 

Bulgaristan -3.62** -7.86* -1.73 -2.98 -3.32** -0.96 -4.30** -1.93 -2.59 -1.95 -5.24* -1.98 -3.99** -
2.80*** 

-
2.80*** 

-1.02 

Kanada -2.23 -4.13** -
2.94*** 

-4.18** 0.29 -
3.05*** 

-10.58* -1.95 -2.53 -5.29* -3.62** -3.49** -0.67 -4.73* -1.12 -2.60 

Hırvatistan -3.60** -
3.01*** 

-1.97 -2.45 -1.55 0.98 -2.84 -3.05*** -
3.07*** 

-1.79 -3.23** -0.68 -2.53 -3.35** -8.96* -7.59* 

Macaristan -
2.93*** 

-3.37** -1.48 -
3.69*** 

-1.11 -0.73 -2.10 -2.07 -
2.97*** 

-2.08 -0.75 -
3.01*** 

-0.95 -3.40** -1.70 -
3.52*** 

Japonya -2.43 -2.24 -1.82 -1.44 -1.76 -1.16 -2.57 -2.40 -0.59 -2.59 -2.04 -0.99 -1.92 -2.66 -1.91 -4.53** 
Polonya -3.32** -3.47** -2.23 -4.64** -4.68* -3.88** -2.92 -1.34 -

3.18*** 
-1.34 -

3.19*** 
-1.45 -1.74 -5.05* -0.89 -1.91 

Romanya -3.55** -2.00 -1.34 -1.40 -1.23 -1.03 -7.46* -2.10 -
2.76*** 

-1.25 -
3.04*** 

-3.63** -2.22 -3.30** -1.89 -
3.53*** 

Rusya -
2.81*** 

-1.45 -7.40* -5.18* -1.61 -0.53 -1.79 -0.81 -3.37** -1.92 -1.97 -
3.15*** 

-3.45** -3.87** 0.43 -2.26 

Türkiye 2.050 -6.31* -2.44 -1.58 -2.20 -2.50 -2.97 -1.86 -1.99 0.19 -2.06 -
2.91*** 

1.38 -4.45* -
2.95*** 

-4.25** 

Amerika 
 

-2.45 -2.68 -2.74 -0.66 -1.63 -1.70 -1.36 -3.43** -
3.18*** 

-2.84 -3.59** -0.36 -3.95** -4.58* -2.22 

1% -4.29 -4.29 -4.29 -5.12 -4.29 -4.29 -5.12 -4.29 -4.29 -4.29 -4.29 -4.29 -4.29 -4.42 -4.29 -5.12 
5% -3.21 -3.21 -3.21 -3.93 -3.21 -3.21 -3.93 -3.21 -3.21 -3.21 -3.21 -3.21 -3.21 -3.25 -3.21 -3.93 
10% -2.74 -2.74 -2.74 -3.42 -2.74 -2.74 -3.42 -2.74 -2.74 -2.74 -2.74 -2.74 -2.74 -2.77 -2.74 -3.42 
CIPS 
(Panel 
Geneli) 
Test İstatistiği 

-3.15* -3.62* -2.53* -2.96** -
2.09*** 

-
2.09*** 

-3.73* -2.33** -2.91* -2.66* -3.09* -2.29** -
2.10*** 

-3.39* -2.37** -
2.67*** 

1% -2.44 -2.44 -2.44 -3.1 -2.44 -2.44 -3.1 -2.44 -2.44 -2.44 -2.44 -2.44 -2.44 -2.44 -2.44 -3.1 
5% -2.22 -2.22 -2.22 -2.82 -2.22 -2.22 -2.82 -2.22 -2.22 -2.22 -2.22 -2.22 -2.22 -2.22 -2.22 -2.82 
10% -2.1 -2.1 -2.1 -2.67 -2.1 -2.1 -2.67 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.67  

C A A B A A B C C A C C A C A B 
Not: Pesaran (2007) kesitsel olarak artırılmış IPS (CIPS) test istatistiklerine göre hazırlanmıştır. A, Sabitli, B Trendli ve sabitli durumu belirtir ve C, 
Sabitli 1. farkı ifade etmektedir. 
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3.4. Bulgular 

Çalışma yüksek teknoloji ürünleri ithalatı ve ihracatına etki eden faktörlerin belirlenmesi açısından iki kısımdan 
oluşmaktadır. Panel veri analizinde birinci kısımda yüksek teknoloji ürünleri ithalatını etkileyen faktörler; ikinci 
kısımda yüksek teknoloji ürünleri ihracatını etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Temel olarak, ikinci 
kısımda elde edilen sonuçlar daha önemli gibi görünmesine karşın, birinci kısımda elde edilen sonuçlarında da 
dolaylı olarak yüksek teknoloji ürünleri iharacatını uzun vadede etkileyebileceği düşünülmektedir. Tablo 3, 
birinci kısımda oluşturulan ampirik model için dört farklı alternatif modelin tahminlerini vermektedir. Tüm 
modeller, yüksek teknoloji ithalatı için tesadüfi etkilerle tahmin edilmiştir. İlk modelde, Endüstri 4.0'ın (ΔEND4) 
yüksek teknoloji ithalatı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Endüstri 4.0'ın popülerliği ile yüksek teknoloji ithalatı 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Model 1, diğer faktörleri dikkate almadan, Endüstri 
4.0'ın popülaritesinin yüksek teknoloji ithalatının % 0.326'lık bir artışla ilişkili olduğunu göstermektedir (Model 
1). Bu sonuç, uluslararası ticaretin ekonomiler arasında bilgi aktarımının hızının artmasına katkıda bulunduğu ve 
sonuç olarak Endüstri 4.0 faaliyetlerinin artmasına katkıda bulunduğu ve dolayısıyla yüksek teknoloji ithalatını 
artırdığı görüşünü doğrulamaktadır. 

Tablo 3. Panel veri modeli tahmin sonuçları (İthalat) 

Değişkenler MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 
Sabit Katsayı 27.053*** (15.648) 25.068 (1.636) 17.414 (1.175) 8.958 (0.591) 
BS  -0.101 (-0.527) -0.138 (-0.753) -0.029 (-0.151) 
DYSY  0.0089 (0.374) 0.0012 (0.042) 0.0027 (0.098) 
YİT  0.340*** (3.134) 0.261*** (2.264) 0.259*** (2.266) 
SO  0.104 (0.924) 0.181 (1.596) 0.179 (1.592) 
ΔENF  -0.420 (-0.278) 0.575 (0.347) 0.794 (0.484) 
ΔDK  0.052 (0.944) 0.011 (0.209) 0.0018 (0.033) 
AY  -0.215 (-1.542) -0.086 (-0.601) 0.012 (0.083) 
ΔGÖÇ  8.017 (1.358) 6.967 (1.191) 6.468 (1.115) 
TEK   0.217*** (3.585) 0.202*** (3.343) 
ΔAG   -1.072 (-0.447) 0.078 (0.032) 
ΔINT   -0.082 (-0.862) -0.062 (-0.655) 
PAT   0.00005*** (2.504) 0.00004*** (2.399) 
ΔEND4 0.326*** (3.693)   0.248*** (2.389) 
YTİ + YTİH  0.004 (0.221) 0.014 (0.775) 0.011 (0.599) 
R-kare 0.039954 0.092456 0.170699 0.186013 
Düzeltilmiş R-kare 0.034273 0.066192 0.132196 0.145168 
Regresyonun standard 
hatası 

3.917753 3.733604 3.637799 3.60509 

F-istatistik 7.033214 3.520332 4.433377 4.554098 
Olasılık(F-istatistik) 0.001017 0.00036 0.000001 0.0000 
Breusch-Pagan LM:            1058.077 (0.000) 
Pesaran ölçekli LM:             18.43124 (0.000) 
Pesaran CD           :               12.59988 (0.000) 
Kao Artan Eşbütünleşme Testi:    -1.60857 (0.0539) 
İlişkili Rastlantısal Etkiler - Hausman Test:  19.9647   (0.1733) 
Model: Tesadüfi Etkiler 

İkinci modelde, yüksek teknoloji ithalatı ile gayri safi yurtiçi tasarruf arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar 
elde edilmiştir. Diğer değişkenler üzerindeki katsayılar negatif ve önemsizdir. Sonuç olarak, yüksek teknoloji 
ithalatının beşeri sermaye (BS), doğrudan yabancı yatırımlar (DYSY), gayri safi sermaye oluşumu (SO), altyapı 
(AY), döviz kurları (ΔDK), enflasyon (ΔENF) ve göç (ΔGÖÇ) üzerindeki dalgalanmalara yanıt vermediğini 
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göstermektedir (Model 2).  Sonuçlar, yüksek teknoloji ithalatının, genellikle döviz kurlarındaki oynaklık, 
enflasyon ile ilişkili makroekonomik dalgalanmalar ve beşeri sermaye (BS), doğrudan yabancı yatırımlar (DYSY), 
gayri safi sermaye oluşumu (SO), altyapı (AY) ve göç (ΔGÖÇ) gibi diğer temel ekonomik yapılar yerine, gayri safi 
yurtiçi tasarrufları temel ekonomik yapı olarak belirlendiğini ortaya koymaktadır. 

Üçüncü modelde, teknoloji ve inovasyona ilişkin değişkenler eklendiğinde, gayri safi yurtiçi tasarruf, teknoloji ve 
patent değişkenleri ile yüksek teknoloji ithalatı arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır (Model 3). 
Son modelde, tüm değişkenlerin etkisi araştırılmıştır. Üçüncü modelin yanı sıra Endüstri 4.0 (ΔEND4) 
değişkeninin popülerliğinin de yüksek teknoloji ithalatını etkilediği görülmektedir. Yüksek teknoloji ithalatı ile 
Endüstri 4.0'ın popülaritesi arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu sonucu elde 
edilmiştir. Endüstri 4.0'ın popülaritesindeki %1 birimlik bir artışın yüksek teknoloji ithalatında % 0.248'lik bir 
artışa sebep olduğu görülmektedir (Model 4). Bu durumda seçilmiş ülkelerde üretimde kullanılan Endüstri 4.0 
bileşenlerine olan artan ilgi düzeyi, yüksek teknoloji ithalatını artırmaktadır. 

Çalışmanın ikinci kısmında, yüksek teknoloji ürünleri ihracatını etkileyen faktörler panel veri analizi ile 
belirlenmeye çalışılmış ve birinci kısımda olduğu gibi dört farklı model geliştirilmiştir (Tablo 4). Tüm modeler, 
sabit etkilerle tahmin edilmiştir. Birinci modelde, sadece Endüstri 4.0’a olan ilgi düzeyi (ΔEND4) araştırılmıştır. 
Diğer değişkenler dikkate alınmadan, Endüstri 4.0'a olan ilgi düzeyi ile yüksek teknoloji ihracatı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Model 1). Temel ekonomik faktörlerin değerlendirildiği ikinci 
modelde, yüksek teknoloji ihracatı ile beşeri sermaye (BS) ve gayri safi yurtiçi tasarruf (YİT) değişkenleri dışında 
diğer faktörlerin istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir (Model 2). Endüstri 4.0’a olan 
ilgi düzeyinin dahil edilmediği, teknolojiye yönelik değişkenlerin ilave edildiği üçüncü modelde hem ekonomik 
hem de teknolojik faktörlerin yüksek teknoloji ürünleri ihracatına etkisi incelenmek istenmiştir. Sonuçlara göre, 
hem gayri safi yurt içi tasarruf (YİT), hemde Ar-Ge harcamalarının (AG) yüksek teknoloji ürünleri ihracatı 
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu görülmektedir. Patent (PAT) sayılarının ise 
etkilediği, ancak negatif yönde etkilediği sonucuna varılmaktadır (Model 3). Üçüncü modele ilave olarak Endüstri 
4.0’a ilgi düzeyinin de incelendiği dördüncü modelde ise, üçüncü modelle aynı sonuçlar elde edilmiştir. Model 
1’de de belirtildiği gibi, Endüstri 4.0'a olan ilgi düzeyi ile yüksek teknoloji ihracatı arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Diğer taraftan, Ar-Ge harcamalarındaki %1 birimlik bir artışın yüksek teknoloji 
ürünleri ihracatında % 7.275 birimlik bir artışa sebep olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, içerisinde Türkiye’nin 
de bulunduğu seçilmiş ülkeler açısından yüksek teknoloji ürünleri ihracatını artırmanın en etkili yolunun Ar-Ge 
harcamaları olduğu sonucuna varılmaktadır.  

Tablo 4. Panel veri modeli tahmin sonuçları (İhracat) 

Değişken MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 
Sabit Katsayı 20.904*** (60.931) -41.506*** (-2.151) -16.670 (-0.781) -21.325 (-0.965) 
BS 

 
0.707*** (2.952) 0.378 (1.432) 0.440 (1.599) 

DYSY 
 

0.0254 (0.942) -0.0036 (-0.111) -0.0033 (-0.101) 
YİT 

 
0.216* (1.688) 0.409*** (2.782) 0.409*** (2.782) 

SO 
 

-0.079 (-0.617) -0.074 (-0.545) -0.075 (-0.557) 
ΔENF  -0.867 (-0.510) 0.094 (0.050) 0.193 (0.101) 
ΔDK  0.016 (0.256) -0.033 (-0.514) -0.036 (-0.574) 
AY 

 
-0.184 (-1.162) -0.127 (-0.755) -0.090 (-0.516) 

ΔGÖÇ  3.443 (0.519) 4.640 (0.687) 4.435 (0.655) 
TEK 

  
0.022 (0.259) 0.016 (0.189) 

ΔAG 
  

6.841*** (2.464) 7.275*** (2.572) 
ΔINT  

 
-0.0162 (-0.143) -0.0079 (-0.070) 

PAT 
  

-0.00010*** (-2.029) -0.00011*** (-2.095) 
ΔEND4 0.091 (0.917) 

  
0.101 (0.812) 

YTİ + YTİH 
 

0.0364 (1.379) 0.0077 (0.268) 0.0057 (0.198) 
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R-kare 0.91487 0.9232 0.9294 0.929587 
Regresyonun 
standard hatası 

4.385978 4.19235 4.120483 4.123295 

Artıkların 
karelerinin toplamı 

5924.936 4938.799 4244.595 4233.389 

Log olasılık -970.643 -894.196 -809.632 -809.243 
F-istatistiği 103.4377 86.61179 76.53705 74.71057 
Olasılık(F-
istatistiği) 

(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

Breusch-Pagan LM: 1068.531 (0.0000) 
Pesaran ölçekli LM: 18.77403 (0.0000) 
Pesaran CD: 3.056278 (0.0022) 
Kao Artan Eşbütünleşme Testi: -2.116966 (0.0171) 
İlişkili Rastlantısal Etkiler - Hausman Test: 47.900528 (0.0000) 
Model: Sabit Etki 

4. Sonuç ve Tartışma 

İşletmelerin katma değeri yüksek ürünler üretebilmeleri için gerekli olan en önemli faktörlerden birisi yüksek 
teknoloji ürünleridir. Faktör donatımı teorisi çerçevesinde ülkeler ihtiyaç duydukları yüksek teknoloji ürünlerini 
başka ülkelerden ithal etmekte, yada ürettikleri ürünleri ihraç etmektedirler. Diğer taraftan, son yıllarda üretimde 
kullanılan Endüstri 4.0 bileşenlerinin işletmeler tarafından daha fazla kullanılıyor olması, yüksek teknoloji 
ürünlerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Ülke ekonomileri açısından Endüstri 4.0 bileşenlerine olan talep arttıkça 
üretilen ve ihraç edilen, aynı zamanda ihtiyaç duyulan ve ithal edilen yüksek teknoloji ürünleri artmaktadır.  

Çalışmada, 2007-2019 yılları arasındaki veri seti kullanılarak gerçekleştirilen panel veri analizi sonucunda, 
seçilmiş ülkelerde yüksek teknoloji ürünleri ihracatını etkileyen faktörlerin gayri safi yurt içi tasarruf, Ar-Ge 
harcamaları ve patent sayıları olduğu tespit edilmektedir. Endüstri 4.0’a olan ilgi düzeyinin ise yüksek teknoloji 
ürünleri ihracatına doğrudan bir etkisinin olmadığı saptanmaktadır. Beşeri sermaye, doğrudan yabancı 
yatırımlar, gayri safi yurtiçi tasarruflar, gayri safi sermaye oluşumu, altyapı, döviz kurları, enflasyon ve göç gibi 
ekonomik değişkenler içerisinde gayri safi yurt içi tasarruf ve beşeri sermayenin yüksek teknoloji ürünleri 
ihracatını etkilediği görülmektedir. Tebaldi (2011:348, 352), çalışmasında yüksek teknoloji ürünleri ihracatı 
(çalışan başına) ile beşeri sermaye (25 yaş ve üzerinde ortalama eğitim durumu), doğrudan yabancı sermaye 
yatırımı ve ithalat ve ihracat rakamlarının toplamı arasında anlamlı bir ilişki bulmuş ve yüksek teknoloji 
faaliyetlerinin fiziksel sermaye yoğun değil, insan sermayesi yoğun olduğu görüşünü ortaya koymuştur. 
Çalışmadan elde edilen bulgular, hem fiziksel sermayenin (gayri safi yurt içi tasarruf) hemde beşeri sermayenin 
yüksek teknoloji üretimi ve ihracatı açısından önemli olduğu sonucunu göstermektedir.  Sonuçlar, işletmelerin 
beşeri ve fiziksel sermaye oluşturarak ekonomik büyümeyi artırabileceği fikrini savunan Jones (1995:501)’un 
çalışması ile paralellik göstermektedir. 

Teknolojik değişkenler açısından ele alındığında, seçilmiş ülkeler ve panel veri analizi sonuçlarına göre, teknoloji, 
Ar-Ge harcamaları, internet kullanımı ve patent sayıları değişkenleri arasında patent ve Ar-Ge harcamalarının 
yüksek teknoloji ürünleri ihracatı üzerinde etkisinin olduğu görülmektedir. En fazla etkinin Ar-Ge harcamaları 
ile olduğu görülmektedir. Çalışmadan elde edilen bulguların, Özer ve Çiftçi (2009), Yıldırım ve Kesikoğlu (2012), 
Sandu ve Ciocanel (2014) ve Göçer (2013) tarafından elde edilen sonuçlarla tutarlı olduğu görülmektedir.  

Çalışmada, üretimde kullanılan bulut bilişim, nesnelerin interneti, büyük veri analitiği, eklemeli üretim, robotik 
sistemler, artırılmış gerçeklik, similasyon, yatay ve dikey sistem entegrasyonu ve siber-güvenlik unsurlarından 
oluşan Endüstri 4.0’a olan ilgi düzeyi ile yüksek teknoloji ürünleri ihracatı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, yüksek teknoloji ürünleri ithalatı ile anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmektedir. Ülkelerin yüksek teknoloji ithalatı daha çok gayri safi yurt içi tasarruf, teknoloji, patent ve Endüstri 



O. Yavuz 13/1 (2021) 825-843 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 839 

4.0’a olan ilgi düzeyinden etkilenmektedir. Dolayısıyla seçilmiş ülkeler açısından ve 2007-2019 yılları arasındaki 
verilerle elde edilen souçlara göre, Ar-Ge harcamalarının yüksek teknoloji ürünleri ihracatını arttırdığı, ithalat 
üzerinde bir etkisinin olmadığı; tam tersi, Endüstri 4.0’a olan ilgi düzeyinin yüksek teknoloji ürünleri ithalatını 
artırdığı, ihracat üzerinde bir etkisinin olmadığı görülmektedir.  

Sonuç olarak, sürdürülebilir kalkınma gerçekleştirmek isteyen ülkelerin yüksek teknoloji ürünleri üretebilmeleri 
ve bu ürünleri başka pazarlara ihraç edebilmeleri gerekmektedir. Yüksek teknoloji ürünleri ihracatının 
artırılabilmesi için Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması gerekmektedir (Özer ve Çiftçi, 2009: Yıldırım ve Kesikoğlu, 
2012: Sandu ve Ciocanel, 2014: Göçer, 2013). Üretimde kullanılan Endüstri 4.0 araçlarına olan ilgi düzeyinin henüz 
Ar-Ge faaliyetlerine yansımadığı görülmekte, bu araçların ülke pazarlarında gerekli beşeri ve fiziksel sermaye 
yatırımlarıyla (gayri safi yurt içi tasarruf) beraber Ar-Ge faaliyetlerinin bir parçası haline dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Elde edilen sonuçlar daha önce gerçekleştirilen çalışmalarla tutarlıdır (Tebaldi, 2011: Jones, 1995: 
Švarcová vd., 2019: Monostori, 2014, Muscio ve Ciffolilli, 2019). Švarcová vd. (2019), çalışmalarında Almanya 
endüstrisi içi önemli bir alt yüklenici olan Çek Cumhuriyetinin teknik bilimlerde güçlü bir Ar-Ge personeline 
sahip olmasına ragmen, Endüstri 4.0 projelerinin geliştirilebilmesi için beşeri sermaye yatırımlarının artırılması 
ve böylece Ar-Ge personelinin geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Muscio ve Ciffolilli (2019: 174) 
Endüstri 4.0 teknolojileri ile ilgili Avrupa Birliği destekli gerçekleştirilen Ar-Ge projelerini incelemiş ve en fazla 
proje gerçekleştiren ülkelerin Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Yunanistan, 
Avusturya ve İsveç olduğunu göstermiştir. Yazarlara göre beşeri ve fiziksel yatırımlar Endüstri 4.0 gibi 
teknolojilerinin gelişmesini sağlamaktadır. Koyuncu ve Balan (2020: 9), “Ar-Ge harcamalarının artırılarak Ar-Ge 
faaliyetlerine gereken önemin verilmesi, teknolojik alt yapının geliştirilmesine yönelik yatırımların 
gerçekleştirilmesi, teknolojik gelişim için tekno kentlerin sayısının artırılması ve tüm bu gelişmelerin ardındaki 
beşeri sermaye sahibi araştırmacılara mali desteklerin sağlanması durumunda emeğin Endüstri 4.0 sürecine uyum 
sağlamasının daha kolay olabileceği” belirtmektedir. Son yıllarda hem işletme bazında hem de ülke ekonomileri 
açısından Endüstri 4.0 araçlarına olan ilgi düzeyinin arttığı görülmektedir. Bu ilgi düzeyinin teknoloji transferi ile 
yüksek teknoloji ürünlerin üretiminin artırılmasında kullanılması durumunda, yeni tüketim malları, yeni üretim 
veya teslimat yöntemleri ve yeni pazarlar bulunması durumunda dolaylı olarak ihracat rakamları üzerinde etkili 
olacağı düşünülmektedir.  

Monostori (2014), işletmelerde özellikle üretim süreçlerinde Ar-Ge faaliyetlerinde karşılaşılan sorunları 
belirtmekte ve bu sorunların Endüstri 4.0 araçları ile giderilebileceğini öne sürmektedir. Türkiye gibi gelişmekte 
olan ülkelerin Endüstri 4.0 teknolojilerine olan ilgi düzeyini Ar-Ge faaliyetlerine dönüştürmesi ve yaşanan 
sorunlara pratik çözümler üretmesi gerekmektedir. Ar-Ge faaliyetleri ile Endüstri 4.0 arasındaki ilişki ise ayrı bir 
çalışma konusu olarak görülmektedir. Bu açıdan çalışma ilerde gerçekleştirilecek çalışmalara ışık tutmaktadır.  
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Amaç – Araştırmanın amacı; yaşam doyumu, performans, algılanan örgütsel destek ve örgütsel sinizm 
arasındaki ilişkileri incelemek, bireylerin yaşam doyumlarının performanslarına etkisini belirlemek ve bu 
etkide örgütsel sinizmin ve algılanan örgütsel desteğin aracılık rolünü ortaya koymaktır.  

Yöntem – Araştırmada, verilerin elde edilmesinde anket tekniğinden yararlanılmış, gıda sektöründe bir 
kurumun 225 çalışanına, Yaşam Doyumu Ölçeği, Örgütsel Sinizm Ölçeği, Algılanan örgütsel destek ölçeği 
İş ve Performansı Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS for Windows 22.00 programı ve AMOS 
24.0 programı yardımıyla istatistiksel analizi yapılmıştır.  Ölçekler için   doğrulayıcı faktör analizi yapılmış 
ve   güvenilirlik katsayısı olan Cronbach’s Alpha değerleri hesaplanmıştır. Ölçüm modeli faktör analizinden 
sonra örtük değişkenlerle medyatör model yol analizi   uygulanarak, araştırma hipotezleri test edilmiştir.    

Bulgular – Bulgular, yaşam doyumunun algılanan örgütsel destek ile performans arasında pozitif yönlü 
anlamlı bir ilişki, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak örgütsel sinizmin tüm boyutları ile arasında negatif 
yönlü anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir, ayrıca örgütsel sinizmin tüm boyutlarının performans 
üzerinde negatif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak, örgütsel sinizmin tüm 
boyutlarının yaşam doyumunun performansı etkilemesinde kısmi aracılık rolü olduğu saptanmıştır. 

Tartışma – Örgütlerin başarısı, çalışanlarının hayata, işe ve kuruma olan tutumlarıyla ilişkilidir. Bu 
bağlamda, araştırmada yaşam doyumunun performans, algılanan örgütsel destek ve örgütsel sinizm  ile 
ilişkisi ve yaşam doyumunun performans ile ilişkisinde hangi faktörlerin aracı olacağı tartışılmıştır. 
Çalışmada elde edilen bulgular konu üzerinde yapılan araştırmaların bulgularını destekler niteliktedir. 
Örgütsel tutum ve davranışların olumlu yönde geliştirilmesi için, çalışmadaki sonuçlar ve öneriler dikkate 
alınabilir.   
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Purpose – The purpose of this study is to examine the relationships between life satisfaction, performance, 
perceived organizational support and organizational cynicism, to determine the effect of life satisfaction of 
individuals on their performance and to reveal the mediating role of organizational cynicism and perceived 
organizational support in this effect. 

Design/methodology/approach – In the study, the questionnaire technique was used to obtain the data and 
Life Satisfaction Scale, Organizational Cynicism Scale, Job performance scale, Perceived Organizational 
Support Scale were applied to 225 employees of an institution in the food sector. The data obtained were 
statistically analyzed with the help of SPSS for Windows 22.00 program and AMOS 24.0 program. 
Confirmatory factor analysis was applied for the scales and Cronbach's Alpha values, which are the 
reliability coefficients, were calculated. After the measurement model factor analysis, the mediator model 
path analysis was applied with implicit variables, and the research hypotheses were tested. 

Findings – The results indicate that life satisfaction has a positive significant relation to both perceived 
organizational support and performance, and it has a negative significant relation to all dimensions of 
organizational cynicism, and all dimensions “cognitive, affective, behavioral of organizational cynicism” 
have a significant negative effect on performance. It is also shown that all dimensions of organizational 
cynicism act as a partial mediators.  

Discussion – The success of organizations is related to their employees' attitudes towards life, work and the 
organization. In this context, the relationship between life satisfaction and performance, perceived 
organizational support and organizational cynicism, and which factors will mediate the relationship 
between life satisfaction and performance were discussed in the study. The findings obtained in the study 
support the findings of the researches on the subject. In order to improve organizational attitudes and 
behaviors positively, the results and advices of the study can be taken into consideration. 
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1. GİRİŞ 

Küresel çalışma hayatının şiddetli rekabet koşullarında, işletmeler sürdürülebilir rekabet gücü kazanmak için 
çeşitli araçlar, politikalar, taktikler kullanarak verimliliklerini ve etkinliklerini arttırmaya çalışırlar (Turunç, 
Ö.,Çelik, M., 2010). Bu gayretlerinin temelinde örgütlerin sahip oldukları en değerli varlıkların “çalışanlar” 
olduğu unutulmamalıdır.  Bir kurumun başarısı, çalışanların başarısına bağlıdır. Çalışanın başarısı ise, iş 
hedefleri ile kişisel hedeflerinin uyumuna, kurumuna olan güvenine, düşüncelerine saygı gösterilmesine, 
örgüt içinde ki genel memnuniyetine ve birçok faktörden etkilenen yaşam doyumuna bağlıdır. Yaşam 
doyumu, pozitif kişisel, kişilerarası, davranışsal ve sosyal sonuçların önemli bir göstergesidir.  

Bu yaklaşım, araştırmacıları en önemli örgütsel hedeflerden olan verimliliğin artırılmasında, çalışan 
beklentilerini anlamaya yöneltmiştir. İş görenlerin performansına etki eden kişisel faktörlerin yaşam doyumu 
ile, örgütsel faktörlerin örgütsel sinizm ve algılanan örgütsel destek ile ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar 
bulunmaktadır. Yönetimden örgütün hedeflerine ulaşmasını sağlayacak strateji ve politikaları oluşturması 
beklenirken, yöneticiliğin sadece mekanik görevler dizisi olmadığının aynı zamanda insani etkileşimler 
kümesi olduğunun  farkına varılması, bireyin yaratıcı ve yapıcı gücünden yararlanmak için iş performansına 
etki eden unsurları dikkate alması da beklenmektedir.    

Endüstri, iş ve örgüt psikolojisinin son dönemlerde araştırmalarına konu olan örgütsel destek, örgütsel sinizm, 
iş performansı, yönetimin birçok kavramıyla etkileşim  içindedir ve çalışma  hayatında önemli bir role sahiptir. 
Bireylerin, çalıştıkları kurumun dürüst olmadığına yönelik inançları, kuruma karşı menfi duygular 
hissetmeleri ve örgütlerine karşı her fırsatta küçümser tavırlar sergilemeleri, örgüt ile olan duygusal ilişkilerini 
olumsuz yönde etkilerken, bu durumun performanslarına ve yaşam doyumlarına etkisi yine olumsuz 
olmaktadır.   

Bu kapsamda; gıda sektöründe çalışanların yaşam doyumları, algıladıkları örgütsel destek, örgütsel sinizm 
(örgüte karşı kötüleyici / küçük düşürücü davranış eğilimleri) iş başarısı ilişkilerini incelemek ve yaşam 
doyumunun performans ile ilişkisinde algılanan örgütsel desteğin ve örgütsel sinizmin aracılık rolünü tespit 
etmek çalışmanın sorunsalını oluşturmaktadır.  

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Yaşam Doyumu 

Doyum, latince bir kelime olup, yeterince yapmak anlamındadır. Kişinin yaşamından duyduğu memnuniyet, 
kişinin yaşam koşullarından memnuniyeti veya kabulü ya da kişinin yaşamı için istek ve ihtiyaçlarını 
bütünüyle karşılaması anlamına gelir. “Yaşam memnuniyeti, geniş bir bilişsel bileşene sahip yaşam kalitesinin 
öznel bir değerlendirmesidir “(Sousa ve Lyubomirsky, 2001).  “Yaşam doyumu, kişinin iş, boş vakit ve diğer 
zaman dilimlerindeki yaşamına gösterdiği duygusal tepki veya tutumdur” (Akandere, Acar, Baştuğ, 2009). 
Yaşam doyumu, bireyin kendi yaşamına ilişkin bilişsel yargısına bağlı bir değerlendirmedir. Bu yargı, bir 
kimsenin içinde bulunduğu durumu, kendisi için koyduğu standartla kıyasladığı zaman, arzu edilen ile 
başarılan arasındaki mesafe ne kadar az ise, bireylerin o ölçüde yaşam doyumları yükselir  (Köksal, 2014). 

Bireyin yaşam doyumunu olumlu veya olumsuz etkileyen faktörleri belirlemek daha fazla doyum ve bu 
doyumun iş performansına olumlu etkisini sağlamak mümkün olabilir.  

2.2.Performans 

Örgütsel hedeflere ulaşmak açısından, insan kaynağının performansının belirlenmesi ve geliştirilmesi her 
zaman önemli bir konu olmuştur. “Bates ve Holton (1995) a göre performans, içinde birbiriyle bağlantılı 
değişik faktörlerden oluşan çok boyutlu bir yapıdır. Bernadin (1995) performansın iş sonuçları, 
organizasyonun stratejik hedefleri, müşteri memnuniyeti ve ekonomik sonuçlarla güçlü bir bağlantı içinde 
olduğuna değinmiş, Brumbarch (1988) ise, performansın sonuçlar ve davranışlardan oluştuğunu belirtmiştir” 
(Öztürk, 2006). Arzulanan ve gerçekleşen başarı arasındaki farkın belirlenmesini sağlayan süreç, performans 
değerlendirme olarak tanımlanır (Tengilimoğlu, Işık,  Akbolat, 2012).  

Armstrong ve Murlis’e göre (1994), Performans Yönetimi, örgütün hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik 
çalışan  yeteneklerinin sürekli gelişimini sağlayan bir yaklaşımdır. Performans yönetiminin temelini, 
insanların destek ve motivasyon ile geliştirilmesi oluşturur. Kurumun sektördeki yerini belirleyen kurum 
performansı ile işi yapmada gösterilen başarı olarak tanımlanan çalışan performansı birbiriyle bağlantılıdır.  
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Performansın arzu edilen seviyede olması için yönetilmesi gerekir. Sonuçlar, yöneticilerin ücret artışı, terfi, 
ödüllendirme gibi konularda kararlarını etkiler.  Performans yönetimi sonucunda, bireyler daha iyiyi yapmak 
için bir çabaya girerler, kurum genelinde bu bağlamda bir bilinç oluşur (Tengilimoğlu vd., 2012). Performans 
Yönetimi, birey ve grupların standartlar ve ilkeler üzerinde anlaştığı, organizasyon gelişiminin devamlılığını 
sağlayan bir yöntemdir.  

2.3.Örgütsel Sinizm 

“Herkesi menfaatçi kabul eden kimselere ‘sinik’, bunu açıklamaya çalışan düşünceye de ‘sinizm’ 
denmektedir” (Erdost, Karaoğlu, Reyhanoğlu, 2007). Sinizm, “bencilliğin ve sahtekarlığın insan doğasının 
merkezinde olduğu inancını yansıtan bir kişilik özelliğidir” (Kanter ve Mirvis,1989). Sinizm, “şüphecilik”, 
“itimatsızlık”, “olumsuzluk”, “inançsızlık”, “karamsarlık”  anlamlarını taşımasının yanı sıra günümüzde,  
kavramın bireyin kusur arayan, eleştiren anlamları daha baskındır (Erdost vd., 2007). 

Son yıllarda, sinizm, çok sayıda örgütsel araştırmanın sürekli vurgu yaptığı bir konu haline gelmiştir. Sinizm, 
Amerika Birleşik Devletleri (Kanter ve Mirvis, 1989), Avrupa ve Asya'da  (Kouzes ve Posner, 1993) örgüt 
üyeleri arasında her yerde yaygındır. Örgütler açısından sinizm ilk defa,  Kanter ve Mirvis (1989) tarafından 
yazılmış olan “The Cynical Americans” isimli kitap ve Dean, Brandes & Dharwadkar (1998)  tarafından ele 
alınmıştır.   

Örgütsel Sinizm, “örgütlere ve otoriteye karşı olumsuz ve güvensiz bir tutumdur” (Bateman,  Sakano,  Fujita, 
1992), “örgütün bütünlükten yoksun olduğu inancını kapsayan bir tutumdur, örgüte karşı olumsuz duygular 
ve küçük düşürücü ya da eleştirel davranışları kapsamaktadır” (Dean vd.,1998). Sinizm, “iş örgütlerinin ya 
da diğer toplumsal örgütlerin, ahlaki değerleri hiçe saydığına ve sadece kendilerine hizmet ettiklerine yönelik 
inançtır” (Valentine ve Elias, 2005). Sinizm “engellenme, umutsuzluk ve hayal kırıklığı ile karakterize edilen 
genel veya özel bir tutum olmasının yanı sıra bir kişi, grup, ideoloji veya kurumlara karşı oluşan güvensizlik” 
(Andersson ve Bateman, 1997). “otorite ve kurumlara karşı olumsuz ve güvensiz tutumlardır” (Bateman vd., 
1992). “Örgütsel sinizm, kişinin örgüt ilişkisinin negatif inançlar, duygular ve bunlarla ilişkili davranışlarının 
yanı sıra deneyimleri sonucu çalıştığı örgütün dürüstlükten yoksun olduğuna dair genel veya spesifik bir 
eleştirel eğilimidir“ (Özgener, Öğüt, Kaplan, 2008). Dean vd. (1998), örgütsel sinizmi kavramsallaştırmaya 
çalıştıkları makalelerinde, örgütsel sinizmi “bireyin, örgüte karşı, bilişsel, duygusal, davranışsal eğilimleri 
içeren olumsuz tutumu” şeklinde tanımlamışlardır.   

2.4.Algılanan Örgütsel Destek 

Algılanan örgütsel destek, çalışanların yaptıkları işe değer verildiğine, iyiliklerinin düşünüldüğüne 
inanmalarıdır. Araştırmalar, adil bir ödül sistemi uygulayan, kararlara katılım sağlayan, yol gösterici ve 
destekleyici amirleri olan çalışanların kuruluşlarını da destekleyici olarak algıladıklarını göstermektedir. 
Algılanan örgütsel desteğin, örgüt içi adalet, yönetimin desteği, çalışma koşulları, bilginin işleyişi, kararlara 
katılım, işin özellikleri ve iş stresi gibi birçok belirleyicisi vardır (Ahmed et al, 2012). Terfi uygulamaları, ödül 
sistemleri, yan haklar ve eğitim fırsatları gibi iş koşullarının olumlu olmasının, çalışanların bu koşulların dış 
kısıtlamaların sonucu olmaktan ziyade kurumun ihtiyari eylemlerini temsil ettiğine inandığı durumlarda, 
algılanan örgütsel destek ile daha güçlü bir ilişki olduğu bulunmuştur (Armeli, Eisenberger, Fasolo, Lynch, 
1998). 

2.5.Yaşam Doyumu, İş Performansı, Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Sinizm Arasındaki  İlişkileri 
Konu Alan Araştırmalar 

Örgütsel Sinizm, Algılanan Örgütsel Destek, Performans ve Yaşam Doyumu ile ilgili çeşitli araştırmalar 
yapılmıştır. Araştırmanın değişkenlerinin ayrı ayrı başka kavramlarla ilişkilendirilmiş birçok çalışmaya 
ulaşabiliyoruz. Üç kavramın birlikte çalışıldığı yayın sayısı daha az iken, dört kavramın birlikte ele alındığı 
bir çalışmaya ulaşılamamıştır.  

Brandes, Das, Hadeni,  (2006) çalışmasında; örgütsel sinizm ile örgütsel bağlılığın güçlü ve negatif ilişkili 
olduğu belirlenmiştir. Andersson ve Bateman’ın (1997) çalışmasında, habersiz işten çıkarmaların, örgütsel 
performansın düşüklüğünün ve ücret adaletsizliğinin çalışanlar arasında sinizme yol açtığı belirlenmiştir.  
Efilti, Gönen ve Öztürk (2008), “yönetici sekreterlerin sinik düzeylerinin orta seviyede olduğunu” 
gözlemlemişlerdir. Kalağan ve Güzeller (2010) çalışmasında, “öğretmenlerin sinizm düzeylerinin çalışma 
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alanları, bulundukları okul türü, mesleği seçme nedenleri ve kıdemleri arasında anlamlı bir ilişki” bulmuştur. 
İçerli ve Yıldırım (2012) tarafından ”örgütsel sinizm ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında düşük 
düzeyde anlamlı bir ilişki” olduğu tespit edilmiştir. Türköz, Polat, Coşar (2013) çalışmasında ise,  “örgütsel 
güven ile örgütsel bağlılık arasında pozitif ilişki, örgütsel sinizm ile örgütsel bağlılık arasında negatif ilişki 
olduğu, ayrıca, örgütsel güven ve örgütsel sinizm algısının örgütsel bağlılık değişkenini yordadığı” tespit 
edilmiştir. İbrahimağaoğlu ve Can (2017), Türkiye’deki uluslararası otel zincirlerinde çalışanlarda, “örgütsel 
sinizmin bilişsel boyutu; duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile pozitif yönde; duygusal boyut, duygusal 
tükenme ve duyarsızlaşma ile pozitif yönde; davranışsal boyut, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile 
pozitif yönde ilişkili” olduğunu belirlemişlerdir. Ercan ve Kazançoğlu (2019), satış personeli üzerine yaptıkları 
nitel araştırmada, “örgütsel sinizmin duygusal boyutta öne çıktığı, bilişsel sinizm boyutunun etkisinin az” 
görüldüğü, davranışsal sinizm boyutunun ise, tüm katılımcıların işle ilgili olumsuz durumlarının 
davranışlarına yansıdığı belirlenmiştir.  

İş Performansı ile ilgili yapılan çalışmalarda, örneğin Çelik ve Çıra (2013),  “örgütsel vatandaşlık davranışının 
iş performansını pozitif ve anlamlı etkilediği, aşırı iş yükü ve işten ayrılma niyetini negatif ve anlamlı 
etkilediği, aşırı iş yükünün iş performansını negatif, işten ayrılma niyetini pozitif yönde etkilediğini”, ayrıca 
“aşırı iş yükünün örgütsel vatandaşlık ile iş performansı ilişkisine aracılık etmediği, örgütsel vatandaşlık 
davranışının işten ayrılma niyeti üzerine etkisine ise aracılık ettiğini” tespit etmişlerdir, Öztürk ve  Eryeşil 
(2016), bir sağlık kurumunda çalışan doktorlarla yaptıkları çalışmada, “algılanan örgütsel destek ile işten 
ayrılma niyeti arasında negatif yönlü ve istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki” olduğu tespit edilmiştir. Arı, 
Gülova, Köse (2017),  433 sağlık çalışanı ile yaptıkları araştırmada “örgütsel bağlılık ile örgütsel adalet algısı 
arasında pozitif yönde bir ilişki” olduğunu belirtmişlerdir. 

Yaşam doyumu değişkeni ile yapılan çalışmalarda, Schmitt ve Bedian (1982), yaşam doyumu ile iş doyumu 
arasında oldukça kuvvetli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır, Judge ve Watanabe (1994), yaşam doyumu 
ile iş tatmini arasında ilişkiyi, bireysel farklılar açısından ele almışlardır, Dikmen (1995), 173 kamu çalışanı ile 
yaptığı çalışmada “iş tatmini ve yaşam doyumu arasında pozitif orta dereceli ilişki” bulmuştur. Ünal, 
Karlıdağ, Yoloğlu (2001)  hekimlerle yaptıkları çalışma sonucunda, iş ve yaşam doyumunu arttıran, tükenmeyi 
azaltan faktörler olarak, meslek içi eğitimin kalitesinin arttırılması, iletişim, stres yönetimi konularında özel 
eğitim verilmesi, düzenli egzersiz gibi etkinliklere imkan sağlanması olarak tespit etmişlerdir. İştar ve Dursun 
(2014) farklı sektörlerden 108 kadın çalışan ile yaptıkları çalışmada,” iş aile yaşam çatışmasının iş ve yaşam 
doyumu üzerinde negatif yönlü anlamlı bir etkiye” sahip olduğunu tespit etmişlerdir, Türker ve Çelik (201 iş-
aile çatışmasının yaşam doyumu üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracılık rolü olduğunu gözlemlemişlerdir. 

Bu çalışmanın değişkenlerinin  ikisini ya da üçünü birlikte ele alan çalışmalar incelendiğinde; Tokgöz (2011) 
tarafından, algılanan örgütsel adalet ve algılanan örgütsel desteğin örgütsel sinizmi açıklamak için güçlü birer 
etmen olduklarını belirttikleri  görülmüştür.  Kasalak ve Aksu (2014), araştırma görevlileri ile yaptıkları bir 
çalışmada, örgütsel sinizmin tüm boyutlarının algılanan örgütsel desteğin boyutlarıyla negatif ilişkili, Bobbio 
ve Manganelli (2015), iki büyük İtalyan devlet hastanesinde 711 katılımcı ile gerçekleştirdikleri bir çalışmada, 
algılanan örgütsel desteğin hem duygusal tükenme hem de sinizmle negatif ilişkili olduğu sinizm arttığında 
ise, işten ayrılma eğiliminin arttığı ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Chiaburu et al., (2013); Cole (2006); Kang 
(2010);  Kerse (2019) çalışmalarında örgütsel sinizm ile  örgütsel destek algısının negatif yönlü ilişkisine dair 
bulgular elde etmişlerdir. Neves (2012) çalışmasında, çalışma hayatında örgütsel sinizmin artmakta ve olduğu, 
bu durumun işgörenlerin yöneticileri ile ilişkilerini ve performanslarını olumsuz etkilediğini tespit etmiştir. 
Arslan, Yılmaz (2013) çalışmalarında, sinizm eğilimlerinin bilişsel ve duyuşsal boyutlarının, öğretmenlerin 
yaşam doyum oranları ile negatif yönlü ilişkisi olduğu görülmektedir. Korkut ve  Aslan (2019), Türkiye'nin 
güneydoğu kesiminde çalışan 198 öğretmenden oluşan nicel olarak tasarladıkları araştırmada yaşam doyumu 
ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi incelemişler ve değişkenlerin negatif yönlü korelasyon gösterdiği, 
davranışsal sinizmin, yaşam doyumunda en etkili  alt boyut olduğunu tespit etmişlerdir.  Kartal, Yirci, 
Özdemir (2015), 290 öğretmen ile yaptıkları çalışmada, yaşam memnuniyeti ile algılanan örgütsel destek 
arasında pozitif yönlü zayıf doğrusal bir ilişki örgütsel destek düzeyleri ile yaşam memnuniyet algıları ise orta 
düzeyde çıkmıştır. Byrne ve Hochwarter’ın (2007) ABD’de farklı sektörlerden 399 çalışanla yaptıkları 
araştırmalarında; algılanan destek orta düzeyde olduğunda siniklerin performansının en üst düzeyde 
olduğunu, algılanan desteğin yüksek ve düşük olduğu durumda performansın en düşük düzeyde olduğu 
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bulunmuştur. Bu durum sinik tutuma sahip çalışanların örgütsel desteği sorguladıkları, örgütün niyeti ve 
samimiyeti konusunda endişe duydukları şeklinde yorumlanabilir.   

3.YÖNTEM 

3.1.Araştırmanın Modeli 

Yaşam Doyumu (YD), İş Performansı (PD), Algılanan Örgütsel Destek (AOD) İle Örgütsel Sinizm(SN) 
arasındaki birlikte değişimin varlığını belirlemeyi amaçlayan ilişkisel tarama modeli yöntemi kullanılmıştır.  
Analiz tekniği olarak birden fazla bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için yapısal 
eşitlik modellemesi tercih edilmiştir.  

3.2.Araştırmanın Örneklemi  

Araştırmanın örneklemini, gıda sektöründe bir kurumun ünvanları “uzman, takım lideri, müdür ve direktör” 
olan 350 çalışan içinden tesadüfi 225 çalışan oluşturmaktadır. Anket çalışması 1 Aralık 2019 – 20 Aralık 2019 
tarihleri arasında yüz yüze yapılmıştır. Anket yanıtları kontrol edildiğinde  5 adet gönüllünün yanıtları eksik  
olduğundan bu kişilerin sonuçları analize dahil edilmemiştir.  220 katılımcının % 55,5’i kadın iken % 44,5’i  ise 
erkektir. Katılımcıların %53,6’sı bekar, %46,4’ü ise evlidir. Yaş  grupları dağılımında ise en yüksek orana sahip  
yaş grubu  %34,5 ile 26-30 yaş grubudur . Daha sonra , %34,1 ile 31-40, %18,6 ile 40 + ve %12,7 ile 20-25  yaş 
grubu yer almaktadır. Katılımcılarımız % 68,2 oranında lisans, %29,1 oranında  lisans üstü mezunudur. 
Çalışma süreleri dağılımında ise %32,7 ile 6-10 yıl grubu en yüksek orana sahip grubumuzdur. Sırası ile  0-5 
yıl çalışma süresine sahip olanların oranı % 30,5,  11-15 yıl çalışma süresine sahip olanlar % 15,9, 16-20 yıl 
çalışma süresi bulunan katılımcılar %13,2 ve 20+ çalışma süresine sahip katılımcı oranı sadece %7,7 ‘tir. 
Katılımcılarımızın %60’ı uzman, %18,6 ‘sı  takım lideri, %16,8’i müdür ve %4,5 ‘i ise direktör ünvanına sahiptir.  

(Demografik özellikler, örneklemin tanımlanması açısından verilmiş olup, yol analizi ve yapısal eşitlik modellemesinde, 
daha alt analizler olduğu için kullanılmamıştır) 

3.3.Verilerin Toplanması 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Kullanılan soru formu 5 bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde cevap verenlerin demografik özellikleri, 4 bölümde ise ölçekler yer almaktadır.  

Yaşam Doyumu Ölçeği: Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından gelistirilen “Yaşam Doyumu 
Ölçeği” tek faktörlü olarak toplam 5 maddeden oluşmaktadır. Dağlı ve Baysal tarafından Türkçeye çevirisi 
yapılmış, Cronbach Alpha iç tutarlık kat sayısı 0,88 ve test- tekrar test güvenirliği ise 0,97 olarak saptanmıştır. 

Performans Ölçeği :  Sigler ve Pearson (2000) tarafından geliştirilen  iş performansı ölçeği, dört sorudan 
oluşmaktadır. Türkiye’de, Çöl (2008) tarafından akademisyenler üzerinde uygulanan ölçeğin güvenirlik 
katsayısı Cronbach α=.82 olarak tespit edilmiştir.  

Örgütsel Sinizm: Dean, Brandes & Dharwadkar (1998) tarafından gelistirilen Örgütsel Sinizm ölçeği 13 
ifadeden oluşmaktadır. Gamze Kalağan tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçekte ters madde 
bulunmamaktadır. Ölçek üç boyuttan oluşmaktadır; “bilişsel (BİL) , duyuşsal (DUY) ve davranışsal (DAV) 
boyutlar”. Bu ölçeğin kullanıldığı tezdeki iç tutarlılık katsayısı tüm maddeler için 0.931 iken; boyutlar için 
sırasıyla 0.913, 0.948 ve 0.866 olarak hesaplanmış, ölçeğin güvenirlik sınırları içinde bulunduğu gösterilmiştir.  

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği : Robert Eisenberger tarafından geliştirilen Algılanan örgütsel destek 
ölçeği 36 maddeden oluşan ve Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.97 olarak hesaplanan ölçeğin 8 maddeden 
oluşan kısa versiyonu kullanılmıştır, 4 maddesi ters kodlanmıştır. 

Ankette kullanılan dört ölçeğin soruları, katılımcıların ifadelere katılım düzeyini belirlemek amacıyla “en 
yüksekten en düşüğe” şeklinde belirtilen 5’li likert  ölçüm tekniği kullanılarak hazırlanmıştır (1=Kesinlikle 
katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum). 

3.4.Verilerin Analizi 

Anket uygulaması sonucu elde edilen yanıtlar  SPSS for Windows 22.00 programı  ve AMOS 24.0 programı 
yardımıyla istatistiksel  analizi  yapılmıştır.  Ölçekler için   doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve   
güvenilirlik katsayısı olan Cronbach’s Alpha değerleri hesaplanmıştır. Ölçüm modeli faktör analizinden sonra  
örtük değişkenlerle medyatör model yol analizi   uygulanarak, araştırma hipotezleri test edilmiştir.      
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4.BULGULAR 

4.1. Modelde kullanılan Ölçeklerin Doğrulayıcı Faktör Analizleri 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile her ölçek için ayrı ayrı ölçüm modellerinin anlamlı olup olmadığı AMOS 
22.0 paket programı ile araştırılmış, sonuçlar incelendiğinde ölçüm modellerinin kabul edilebilir olduğu 
görülmüştür. Daha sonra iyi uyum ölçütleri yardımıyla tam modelin uygunluğu değerlendirilmiştir. Analizde 
yer alan maddelerin  faktör yükü değerleri  (.63;.95)  aralığında yer almaktadır. 

 
Şekil 1. Ölçüm Modeli  Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Doğrulayıcı faktör  analizinde hesaplanan parametreler  (p<0.05) olmak üzere;  x2 (834,13), x2/df (2.304) 
bulunduğundan  doğrulayıcı faktör analizinin  istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Uyum 
indeks değerleri GFI(,890),CFI (,951), SRMR (,06140) , RMSEA (,078)  kabul edilebilir referans aralığında  
bulunduğundan  ölçüm modeli doğrulayıcı faktör analizinin  örneklemimiz için geçerli olduğu 
anlaşılmaktadır.  
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Tablo 1. Araştırmada Yer Alan  Ölçeklerin Geçerlilik Ve  Güvenilirlik  Değerleri 

Ölçek Boyutlar AO SS BİL DUY DAV AÖD YD PD 

Örgütsel 
Sinizm   

Bilişsel  
(BİL)  

 
 

1.98 .72 
(,785)      

Duyuşsal 
(DUY) 

1.69 .74 ,617** (,860)     

Davranışsal 
(DAV) 

2.29 .87 ,584** ,511** (,758)    

Algılanan 
Örgütsel 
Destek    

AÖD 
3.56 .65 -,530** -,407** -,505** (,730) 

 
 

Yaşam 
Doyumu  

YD 
3.13 .65 -,203** -,127 -,221** ,409** (,707)  

Performans 
Değerleme  

PD 
4.02 .65 ,022 -,129 ,035 ,136* ,359** (,784) 

Cronbach’s Alpha (CRA) ,901 ,922 ,855 ,895 ,811 ,892 

Açıklanan Ortalama Varyans  (AVE)  ,617 ,741 ,576 ,534 ,500 ,615 

Birleşik Güvenilirlik Katsayısı (CR) ,889 ,919 ,843 ,889 ,799 ,888 
                 

***p<0.001 **p<0.01 *p<0.05 BYT: Boyut  AO:aritmetik Ortalama SS:standart Sapma    

Araştırmamızın ölçekleri için hesaplanan  güvenilirlik katsayıları, Cronbach’s Alpha>0.80  olduğundan 
“yüksek güvenilirlik” seviyesindedir.    Birleşik güvenilirlik (CR) için hesaplanan değerlerde ise  boyutlarda   
(CR>0.70) olarak hesaplandığından,  birleşik güvenilirlik şartının yerine getirildiği görülmektedir. Tüm 
boyutlar için hesaplanan ortalama  açıklanan varyans ( AVE>0.50) olduğundan yakınsama geçerliliği için de 
gerekli koşullar  sağlanmıştır. Ayrışma geçerliliği  şartının yerine getirilmiş olması için   ortalama  açıklanan 
varyans (AVE)  değerlerinin karekök sonuçları  ortogonalde  parantez içlerinde gösterilmiştir.  Köşegenlerde 
yer alan  değerler o sütundaki  tüm korelasyon katsayısı  sonuçlarından büyük bulunduğu için ayrışma 
geçerliliğinin tüm boyutlarda olmak üzere  sağlandığı anlaşılmıştır.  

4.2. Örtük Değişkenlerle Uygulanan Medyatör Model Yol Analizi 

Araştırma modeli, testi öncesinde, SPSS 20.0 programı aracılığıyla, modeli oluşturan tüm değişkenlerin 
ortalama ve standart sapma değerleri ve değişkenler arası korelasyonlar hesaplanmıştır. Şekil 2’de gösterilen 
araştırma modeli AMOS programı 20.0 sürümü aracılığıyla, gözlenen değişkenlerle yol analizi kullanılarak 
test edilmiştir (Kline, 2005). “Modelde mevcut dolaylı (indirect) etkilerin istatistiksel olarak anlamlı olup 
olmadığı, normal dağılım varsayımını çoğunlukla karşılamadığı için Sobel testi yerine bootstrapping 
yöntemiyle (% 95 Güven Aralığı (GA) için, en az 2000 yeniden örnekleme kullanılarak) test edilmiştir” 
(Preacher, Hayes, 2008). 
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Şekil 2. Örtük değişkenlerle yapılan medyatör model yol analizi 

Örtük değişkenlerle yol analizi modelinde, hesaplanan olasılık değeri  (P<0,05) olmak üzere   model değerleri   
x2 (973,354), x2/df (2,681)   olarak tespit edildiğinden modelin  istatistiksel anlamlılığının bulunduğu 
görülmektedir.   Modelin uyum indeks değerleri,  GFI(.902),CFI (.945),   SRMR (,0779) , RMSEA (,0798)  kabul  
edilebilir uyum aralıkları içerisinde yer aldığından modelin geçerli olduğu görülmektedir. Model 
parametreleri ile ilgili detaylı değerler tabloda yer almaktadır.  

Tablo 2. Modelde yar alan etki parametrelerinin detayları 

İtem 
 

Boyut Estimate Std 
Estimate 

C.R. P           HİPOTEZLER 

AÖD  YD ,514 ,601 6,513 ***         HI kabul 

BİL  YD -,565 -,470 -5,809 ***         H2 kabul 

DUY  YD -,407 -,338 -4,377 ***         H3 kabul 

DAV  YD -,596 -,492 -5,840 ***         H4 kabul 

PD  YD ,575 ,550 4,069 ***         H5 kabul 

PD  AÖD ,048 ,039 ,432        ,665        H6 red 

PD  BİL ,270 -,310 3,838 ***         H7 kabul 

    PD  DUY -,217 -,250 -3,566      ***         H8 kabul 

   PD  DAV ,228 -,264 3,127     ,002      H9 kabul 

***p<0.001 **p<0.01 *p<0.05   C.R:kritik tablo değeri P:test olasılık değeri  
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Modelden elde edilen tüm katsayıların yer aldığı tabloda,  Yaşam Doyumu  Değişkeni (YD) Örgütsel Sinizm 
Ölçeği (SNZ) alt boyutlarından Bilişsel Sinizm (BİL) değişkenini  (β= -,470 p<0,05)  ters yönlü ve anlamlı,  
Duyuşsal Sinizm (DUY) değişkenini (β= -,338; p<0,05)  ters yönlü ve anlamlı , Davranışsal Sinizm (DAV) 
değişkenini (β= -,492; p<0,05)  ters yönlü ve anlamlı,    Algılanan Örgütsel Destek (AÖD) değişkenini aynı 
yönlü ve  anlamlı  (β= ,601; p<0,05), Performans Değerleme (PD) değişkenini aynı yönlü ve  anlamlı  (β= ,550; 
p<0,05),    olarak etkilediği görülmektedir.  Algılanan Örgütsel Destek (AÖD) değişkeni, Performans 
Değerleme (PD) değişkenini anlamlı olarak etkilememektedir. (β= ,0339 ; p>0,05).  Örgütsel Sinizm Ölçeği 
(SNZ) alt boyutlarından Bilişsel Sinizm (BİL) değişkeni Performans Değerleme (PD)  değişkenine  etkisinin 
(β= -,310; p<0,05)  negatif ve anlamlı, Duyuşsal Sinizm (BİL) değişkeni Performans Değerleme (PD)  
değişkenine  etkisinin (β= -,250; p<0,05)  negatif ve anlamlı,  Davranışsal Sinizm (DAV) değişkeninin 
Performans Değerlenme (PD)   değişkenine  etkisinin (β= -,2640; p<0,05)  negatif ve anlamlı olduğu 
anlaşılmaktadır.   

Özetle; Yaşam Doyumu (YD) değişkeni,  (BİL),  (DUY)  ve (DAV) değişkenlerini azaltıcı yönde etkilerken,  
(AÖD)  değişkenini ise arttırıcı yönde etki eder.  (AÖD), (PD) değişkenini etkilemezken örgütseli sinizmini 
tüm boyutlarını ve (PD) değişkenini azaltıcı yönde etkiler.  

 Aşağıdaki tabloda  endirekt ilişkilerle direkt ilişkiler aynı anda sunularak medyatör model hipotezlerinin testi 
ile birlikte sunulmuştur.  

Tablo 3.  Bağımsız değişkenler ve bağımlı  değişken arasındaki direkt ve endiret etki değerleri 

Hipotezler Direct 

Etki 

 

Direct 

Etki (P) 

İndirect 

Etki 

İndirect 

Etki (P) 

Sonuç 

YDBİLPD ,575 ,003** -,152 ,002** Hipotez 10 kabul (Partial M) 

YDDUYPD ,575 ,003** ,088 ,023* Hipotez 11 kabul (Partial M) 

YDDAVPD ,575 ,003** -,136 ,023* Hipotez 12 kabul (Partial M) 

YDAÖDPD ,575 ,003** ,025 ,569       Hipotez 13 red (Not M) 

*p<0.05 **p<0.01   1: Bootstrap yöntemi ile (n=2000) elde edilen katsayılar yer almaktadır. 

Yaşam Doyumu  Değişkeni (YD),  Performans Değerleme değişkenini  (β= ,575; p<0,05) pozitif yönlü olarak 
direkt  etkilemektedir.  Bununla birlikte Yaşam Doyumu Değişkeni (YD) değişkeninin Bilişsel Sinizm (BİL)  
değişkeni üzerinden endirekt olarak Performans Değerleme değişkenini  (β= -,152; p<0,05)  ters yönlü ve 
anlamlı olarak etkilemektedir. Bu nedenle Bilişsel Sinizm (BİL)   değişkeni Yaşam Doyumu (YD) değişkeninin, 
Performans Değerleme değişkenine etkisinde kısmi (partial) aracılık etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Yaşam 
Doyumu (YD) değişkeni, Performans değerleme (PD) değişkenini direkt olarak artırırken, Bilişsel Sinizm (BİL) 
üzerinden azaltıcı olarak etki etmektedir.  Yaşam Doyumu  Değişkeni (YD),  Performans Değerleme 
değişkenini  (β= ,575; p<0,05) pozitif yönlü olarak direkt  etkilemektedir.  Bununla birlikte Yaşam Doyumu  
Değişkeni (YD) değişkeninin Duyuşsal Sinizm (DUY)  değişkeni üzerinden endirekt olarak Performans 
Değerleme değişkenini  (β= ,088; p<0,05)  aynı  yönlü ve anlamlı olarak etkilemektedir. Bu nedenle Duyuşsal 
Sinizm (DUY)   değişkeni Yaşam Doyumu (YD) değişkeninin, Performans Değerleme değişkenine etkisinde 
kısmi (partial) aracılık etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Yaşam Doyumu (YD) değişkeni, Performans değerleme 
(PD) değişkenini direkt olarak yükseltirken, Duyuşsal Sinizm (DUY) üzerinden arttırıcı olarak etki etmektedir. 
Yaşam Doyumu  Değişkeni (YD),  Performans Değerleme değişkenini  (β= ,575; p<0,05) pozitif yönlü olarak 
direkt  etkilemektedir.  Bununla birlikte Yaşam Doyumu  Değişkeni (YD) değişkeninin Davranışsal Sinizm 
(DAV)  değişkeni üzerinden endirekt olarak Performans Değerleme değişkenini  (β= -,136; p<0,05)  ters yönlü 
ve anlamlı olarak etkilemektedir. Bu nedenle Davranışsal Sinizm (DAV)   değişkeni Yaşam Doyumu (YD) 
değişkeninin, Performans Değerleme değişkenine etkisinde kısmi (partial) aracılık etkisi olduğu 
anlaşılmaktadır. Yaşam Doyumu (YD) değişkeni, Performans değerleme (PD) değişkenini direkt olarak 
artırırken, Davranışsal Sinizm (DAV) üzerinden azaltıcı olarak etki etmektedir. Yaşam Doyumu  Değişkeni 
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(YD),  Performans Değerleme değişkenini  (β= ,575; p<0,05) pozitif yönlü olarak direkt  etkilemektedir.  
Bununla birlikte Yaşam Doyumu  Değişkeni (YD) değişkeninin Algılanan Örgütsel Destek (AÖD)  değişkeni 
üzerinden endirekt olarak Performans Değerleme değişkenini  (β= ,025; p>0,05)  anlamlı olarak 
etkilememektedir.   Bu nedenle Algılanan Örgütsel Destek (AÖD)  değişkeni Yaşam Doyumu (YD) 
değişkeninin, Performans Değerleme değişkenine etkisinde kısmi aracılık etkisi olmadığı anlaşılmaktadır.  

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Çalışmanın amacı bireylerin yaşam doyumlarının performanslarına etkisini belirlemek, örgütsel sinizmin ve 
algılanan örgütsel desteğin bu etkide aracılık rolünü ortaya koymaktır. Bu amaçla hazırlanan anket çalışması 
gıda sektöründe çalışanlara uygulanmış ve 220 kullanılabilir veri elde edilmiştir. Araştırmanın tek sektörde 
yapılmış olması araştırmanın önemli bir kısıtıdır. Farklı sektörlerden daha fazla firma ile yapılarak elde 
edilecek fazla sayıdaki verilerle daha açıklayıcı sonuçlara ulaşılması mümkün olacaktır.  

Açıklayıcı faktör analizine göre araştırmada kullanılan ölçeklerin faktör analizi için uygun oldukları ve 
yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise ölçeklerin (yaşam doyumu ölçeği, performans ölçeği, örgütsel 
sinizm ölçeği, algılanan örgütsel destek ölçeği) ve araştırmanın modelinin GFI, CFI, SRMR ,ve RMSEA 
değerlerinin kabul edilebilir aralık değerinde bulunduğundan, uyum indekslerinin yeterli olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca, ölçekler için hesaplanan  güvenilirlik katsayıları, Cronbach’s Alpha>0.80  olduğundan 
“yüksek güvenilirlik” seviyesindedir.  Araştırma modeli AMOS programı 20.0 sürümü aracılığıyla, gözlenen 
değişkenlerle yol analizi kullanılarak test edilmiştir.  

Analiz sonuçları incelendiğinde, Yaşam Doyumu  Değişkeni (YD) Örgütsel Sinizm Ölçeği (SNZ) alt 
boyutlarından Bilişsel Sinizm (BİL) değişkenini  (β= -,470 p<0,05)  ters yönlü ve anlamlı,  Duyuşsal Sinizm 
(DUY) değişkenini (β= -,338; p<0,05)  ters yönlü ve anlamlı , Davranışsal Sinizm (DAV) değişkenini (β= -,492; 
p<0,05)  ters yönlü ve anlamlı etkilemektedir Yaşam Doyumu, Algılanan Örgütsel Destek (AÖD) değişkenini 
aynı yönlü ve  anlamlı  (β= ,601; p<0,05), Performans Değerleme (PD) değişkenini aynı yönlü ve  anlamlı  (β= 
,550; p<0,05) olarak etkilediği görülmektedir. Dolayısıyla,  H1, H2, H3, H4, H5  kabul edilmiştir. Bir diğer 
deyişle, çalışanların yaşam doyumlarının, algıladıkları örgütsel desteği ve iş performanslarını anlamlı olarak 
etkilediği ve sinik davranışları azalttığı belirlenmiştir. Çalışanlar örgütlerinden ne kadar destek gördüklerini 
düşünüyorlar ise ve yaşam doyumları ne kadar yüksek ise, o kadar sinizm düzeyleri düşük, performansları 
yüksek olmaktadır. Bu bulgular literatürdeki çalışmalarla uyum göstermektedir.   (Arslan ve Yılmaz, 2013; 
Jones, 2006; Korkut ve Aslan, 2019; Kartal, Yirci, Özdemir, 2015; Karakaplan ve Doğan, 2017; Kasalak, 2019; 
Özyılmaz ve Çınar, 2018; Uludağ, 2019).  

Algılanan Örgütsel Destek (AÖD) değişkeni, Performans Değerleme (PD) değişkenini anlamlı olarak 
etkilememektedir. (β= ,0339 ; p>0,05) böylece H6 hipotezi reddedilmiştir. Yani, algılanan örgütsel desteğin 
performans üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. 

Örgütsel Sinizm Ölçeği (SNZ) alt boyutlarından Bilişsel Sinizm (BİL) değişkeni Performans Değerleme (PD)  
değişkenine  etkisinin (β= -,310; p<0,05)  negatif ve anlamlı, Duyuşsal Sinizm (BİL) değişkeni Performans 
Değerleme (PD)  değişkenine  etkisinin (β= -,250; p<0,05)  negatif ve anlamlı,  Davranışsal Sinizm (DAV) 
değişkeninin Performans Değerlenme (PD)   değişkenine  etkisinin (β= -,2640; p<0,05)  negatif ve anlamlı 
olduğu anlaşılmaktadır. Böylece H7, H8, H9 kabul edilmiştir.  Bir başka deyişle, örgütsel sinizmin tüm 
boyutlarının performansı azalttığı belirlenmiştir. Çalışanların sinizm düzeyleri ne kadar düşük olursa 
performansları o kadar yüksek olmaktadır. Bu bulgu Andresson ve Bateman 1997; Chiaburu et al., 2013; Nafei, 
2013 Neves 2012 çalışmalarıyla uyumludur.  

 Araştırma kapsamında, Yaşam Doyumu ve Performans arasında örgütsel sinizmin ve algılanan örgütsel 
desteğin aracılık etkileri de analiz edilmiştir. Yaşam doyumunun endirekt ilişkilerle direkt ilişkilerinin 
sunulduğu medyatör model hipotezlerinin sonuçlarına göre; Örgütsel Sinizmin tüm boyutlarının (BİL, DUY, 
DAV)  Yaşam Doyumu (YD) değişkeninin, Performans Değerleme değişkenine etkisinde kısmi (partial) 
aracılık etkisi olduğu ancak bu ilişkide algılanan örgütsel desteğin aracılık rolü olmadığı anlaşılmaktadır. 
Böylece  H10, H11, H12 hipotezleri  kabul edilmiş olup, H13 hipotezi reddedilmiştir. Yaşam doyumu ile 
performans arasında örgütsel sinizmin kısmi aracılık etkisinin var olması, bu ilişkiye başka bir değişkeninde 
aracılık yapabileceğini göstermektedir.  



A. Ç. Mercanlıoğlu 13/1 (2021) 844-857 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                    Journal of Business Research-Turk 854 

Bu çalışma, yaşam doyumunun, algılanan örgütsel desteği, performansı arttırdığını, örgütsel sinizmi 
azalttığını, örgütsel sinizmin de performansı azalttığını ortaya koymuştur. Ayrıca, yaşam doyumunun 
performansı doğrudan etkilemediği fakat yaşam doyumunun örgütsel sinizmi etkilediği ve bu etkinin de 
performans üzerinde yordayıcı olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda, performansda bir artışın 
olabilmesi için, çalışanların yaşam doyumları arttırılarak, sinik tutum düzeylerinin azaltılması gerekmektedir. 
Böylece performansın olumsuz etkilenmesinin önüne geçilebilir.  

Örgütün başarısının çalışan başarısına bağlı olduğu düşüncesiyle, rekabetin yoğun yaşandığı günümüz iş 
koşullarında, örgütlerin en değerli varlığı çalışanlardır diyebiliriz. Modelde, performansa olumsuz etkisi olan 
örgütsel sinizmin, yani kişinin kuruma, yöneticilerine, çalışma arkadaşlarına şüpheyle bakmasının, hayal 
kırıklığı ve umutsuzluk duygularının azaltılmasının, olumlu etkisi olan yaşam doyumunu önemlidir. Bunun 
için kurum liderlerinin, özellikle hat yöneticilerinin ve insan kaynakları yöneticilerinin örgütsel sinizmin 
azaltılması, yaşam doyumu arttırılması yönünde; çalışan ihtiyaçlarının farkına varmak, çalışan 
memnuniyetine önem vermek, kariyer planlarında yol gösterici olmak, adil ücret politikası uygulamak, 
çalışanın kendini değerli hissetmesini sağlamak, çalışanların kararlara katılımını sağlamak, çalışanların 
fikirlerini ve eleştirilerini almak için toplantılar yapmak, ortam yaratmak, takdir etmek, ödüllendirmek, ödül 
sistemini daha adil, açık, net bir şekilde aktarılmasını sağlamak, kurum politikalarında daha tutarlı olmaya 
özen göstermek, verilen sözlerin ve yapılanın uyumuna dikkat etmek, farkı kapatmaya çaba göstermek gibi 
stratejiler oluşturmalıdır.  
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Amaç – Bu çalışmada, pazarlama yöneticilerinin; problem çözme, yaratıcılık, yenilikçilik becerilerinin, 
örgütsel yenilikçilik aracılığı ile pazarlama yenilik stratejileri üzerindeki etkisinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır.  

Yöntem – Problem çözme becerisinin, yaratıcılık becerisi, yaratıcılık becerisinin yenilikçilik becerisi ve 
yenilikçilik becerisinin de örgütsel yenilikçilik aracılığı ile pazarlama yenilik stratejileri üzerinde etkili 
olduğu yönünde araştırma modeli oluşturulmuştur. Araştırmanın ana kitlesi belirlenirken, üretimden satış 
kriterleri esas alınarak İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan İSO500 listesi kullanılmıştır. 
Araştırmanın örneklemini, 2013-2016 yılları arasında ISO500 listesine dahil edilen 124 gıda ve içecek 
şirketinden 67'sinden katılan 184 pazarlama yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 2017 (Aralık) 
-2019 (Mayıs) döneminde toplanmıştır. Araştırmada ele alınan değişkenlerin ölçümüne yönelik ifadeleri 
oluşturmak için geniş bir literatür araştırması sonucunda çeşitli çalışmalardan yararlanılmıştır. Anket 
aracılığı ile toplanan verilerin analizinde, Kısmi En Küçük Kareler (PLS-SEM) metodu kullanılmıştır. 
Araştırma modelinin geçerlik ve güvenirlik testleri, yol analizleri ve hipotezler testleri SMARTPLS 3.0
programıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular – Örgütsel yenilikçiliğin ürün yenilikleri, organizasyonel yenilikler, süreç yenilikleri ve pazarlama 
yenilikleri kapsamında incelenen pazarlama yenilik stratejileri üzerinde pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. Bireysel becerilere yönelik bulgular ise; problem çözme becerisinin yaratıcılık 
becerisi üzerinden, yaratıcılık becerisinin de bireysel yenilikçilik becerisi üzerinden örgütsel yenilikçiliği ve 
onun aracılığı ile de pazarlama yenilik stratejilerini pozitif yönde anlamlı bir biçimde etkilediğini 
göstermektedir. Bu bulgular sonucunda çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan tüm hipotezler kabul 
edilmiştir. 

Tartışma – Yenilikçi örgütlerde, pazarlama yöneticilerinin problem çözme, yaratıcılık ve yenilik 
becerilerinin pazarlama yenilik stratejileri üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Gıda ve 
içecek sektöründe rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen örgütlerin pazarlama yenilik stratejileri 
uygulayabilmek için öncelikle yenilikçi bir anlayışa sahip olmaları, yeni fikirleri, uygulamaları 
desteklemeleri gerektiği düşülmektedir.   
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Purpose – The purpose of this study is to reveal the effects of problem solving, creativity and innovation 
skills of marketing managers on marketing innovation strategies through organizational innovativeness. 

Design/methodology/approach – A research model was created that the problem-solving skill, creativity 
skill, creativity skill innovativeness skill and innovativeness skill are also effective on marketing innovation 
strategies through organizational innovativeness. While determining the main population of the research, 
the ISO500 list prepared by the Istanbul Chamber of Industry based on the criteria of sales from production 
was used. The sample of the study consists of 184 marketing managers from 67 of 124 food and beverage 
companies included in the ISO500 list between 2013 and 2016. The data of the research were collected in the 
period of 2017 (December) -2019 (May). Various studies have been used as a result of an extensive literature 
search to form the expressions for the measurement of the variables discussed in the study. Partial Least 
Squares (PLS-SEM) method was used in the analysis of the data collected through the questionnaire. The 
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validity and reliability tests, path analysis and hypothesis tests of the research model were carried out with 
the SMARTPLS 3.0 program. 

Findings – It was found that organizational innovativeness has a significant positive effect on marketing 
innovation strategies examined within the scope of product innovations, organizational innovations, 
process innovations and marketing innovations. Findings on individual skills show that problem-solving 
skill affects organizational innovativeness over creativity skill and creativity skill through individual 
innovativeness skill, and through it, affects marketing innovation strategies positively. As a result of these 
findings, all hypotheses formed in line with the purpose of the study were accepted. 

Discussion – It has been revealed that the problem solving, creativity and innovation skills of marketing 
managers have a significant effect on marketing innovation strategies in innovative organizations. It is 
believed that organizations that want to achieve competitive advantage in the food and beverage sector 
must have an innovative understanding, support new ideas and applications in order to implement 
marketing innovation strategies. 

1. GİRİŞ 

Belirsizlik ve hızlı değişim günümüz iş dünyasını sürekli şekillendirmektedir. Yeniden şekillenen iş 
dünyasında var olabilmeyi, tüketicilerin istek ve beklentilerindeki değişimin gerisinde kalmamayı, hatta 
değişimi başlatan olabilmeyi önemseyen işletmeler için en iyi çözüm yenilik yapmaktan geçmektedir. Yenilik, 
günümüz iş dünyası için önemli bir rekabet unsuru olarak görülmektedir (Kanter vd., 1987:14; Reuvers vd., 
2008:228; Marimuthu vd., 2009:266; Yılmaz, 2015:3).  

Örgütler yeniliklerle, ürünlerinin talep eğrisini (ürünlerinin kalitesini artırma, pazara yeni ürünler sunma, 
yeni pazarlar gibi) veya maliyet eğrisini kaydırmak ya da yenilik yapma kapasitelerini iyileştirmek suretiyle 
rekabet avantajı elde etmek yoluyla performanslarını arttırmayı amaçlamaktadırlar (OECD ve Eurostat, 
2005:39). Yeniliklere açık olan, yeni fikirleri destekleyen yenilikçi örgütler, pazardaki konumlarını korumak 
ve güçlendirmek, değişimin sağlayacağı fırsatlardan fayda sağlamak, tehditlerin üstesinden gelebilmek, 
ürünlere/markaya talebi arttırmak, sektörlerinde söz sahibi olmak, büyümek, pazarlama problemlerine 
çözüm bulabilmek için pazarlama yenilik stratejilerini hayata geçirmektedirler.  

Problem çözmeye yönelik, yaratıcı fikirler üretebilme çabasını gerektiren (Bartel ve Garud, 2009:107) 
yeniliklerin ve yaratıcı fikirlerin kaynağı insandır (Cumming ve Oldham, 1996:22; Baumann, 2011:9). 
Değişimin ve belirsizliğin ortaya çıkardığı pazarlama problemlerini çözme yönünde eğilim gösteren, yararlı, 
farklı ve yaratıcı fikirler ortaya koyan çalışanlar örgütlerinin değer yaratımına katkı sağlayabilmektedirler 
(Kwasniewska ve Necka, 2004:187; George, 2007:442; Koçel, 2014:784).  

Bu çalışmanın amacı rekabet avantajı elde ederek sektöründe önemli konumda bulunan gıda ve içecek 
firmalarının pazarlama yöneticilerinin bireysel becerilerinin örgütsel yenilikçilik aracılığı ile pazarlama 
yenilik stratejileri üzerindeki rolünü ortaya koymaktır. Çalışmanın amacını gerçekleştirebilmek adına, temel 
sorusu, "pazarlama yöneticilerinin problem çözme, yaratıcılık ve yenilikçilik becerilerinin örgütsel yenilikçilik aracılığı 
ile pazarlama yenilik stratejileri üzerindeki etkisi nedir?" olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonuç ve önerileri, 
sektörde yer edinmek isteyen örgütlere katkı sağlaması yönünden önem taşımaktadır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Pazarların değiştiği, teknolojinin geliştiği, rakiplerin çoğaldığı, ürünlerin yaşam eğrisinin kısaldığı (Nonaka, 
1991:96; Harper ve Porter, 2011:37) günümüz iş dünyasının değişimine direnç gösteren, aynı ürünlerini aynı 
şekilde sunmaya devam eden (Gautschi, 2001:135) pazarlama yöntem ve tekniklerini yenilemeyen 
işletmelerinin varlıklarını sürdürmeleri neredeyse imkansız hale gelmiştir. Varlıklarını sürdürebilmek, pazar 
konumlarını korumak ya da güçlendirmek, rakiplerin sunduğu yeniliklerin gerisinde kalmamak, değişimin 
sunduğu fırsatları faydaya çevirmek, tehditlerin önüne geçebilmek, beklentileri, istekleri değişen tüketicilere 
rakiplerden önce, hızlı ve etkili bir biçimde ulaşmak, yeni ve/veya mevcut ürünlerin daha fazla talep 
görmesini sağlamak için pazarlama yenilik stratejilerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır.  

Bu çalışmada pazarlama yenilik stratejilerinin çerçevesi Oslo Kılavuzu kapsamında ürün yenilikleri, süreç 
yenilikleri, organizasyonel yenilikler ve pazarlama yenilikleri olarak çizilmiştir. Eurostat ve Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen ve Türkçe çevirisi de TÜBİTAK tarafından Oslo 
Kılavuzu; temel yenilik kavramlarını tanımlayan, yenilik verilerinin toplanması ve yorumlanması ilkelerini 
içeren, aynı zamanda istatistiksel araştırmalara yönelik metodolojik bir el kitabı olarak değerlendirilmektedir 
(Rudawska vd., 2018:53).  
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Ürün yenilikleri özellik bakımından ya da kullanım açısından, daha önce üretilen ürünlerden önemli derecede 
farklı yeni ürünler üretilerek ya da mevcut ürünlerin teknik yapısında, bileşenlerinde, malzemesinde veya 
diğer işlevsel özelliklerinde önemli derecede iyileştirmelerin yapılması ile gerçekleştirilirler (OECD ve 
Eurostat, 2005:52; Altunışık vd., 2014:345). Ürün yeniliklerinin itici gücünü rekabet ortamı, büyüme arzusu, 
tüketicilerin istek ve beklentileri oluşturmaktadır (Damanpour, 2017:12). Hızla değişen çevre koşulları 
karşısında tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni çözüm ve çeşitlilik sunan yeni ürünler, 
örgütlerin devamlılıklarına ve büyümelerine kaynaklık etmektedir (Kotler ve Armstrong, 2018:270). Üretim 
öncesi, üretim esnası ve üretim sonrası faaliyetlere yönelik teçhizat, yazılım ve tekniklerde yapılacak yenileme 
veya önemli iyileştirilmeler (OECD ve Eurostat, 2005:53; Uzkurt, 2012:20) süreç yenilikleri kapsamına 
girmektedir. Süreç yenilikleri ile teslimat sürelerinin azaltılması, operasyonel esnekliğin artırılması ve üretim 
maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır (Damanpour, 2017:12). Organizasyonel yenilikler; örgütte bilgi 
paylaşımı ve öğrenmenin iyileştirilmesi, iş görenlerin geliştirilmesi gibi ticari uygulamalarda, iş görenlerin 
örgüte değer katacak fikirler üretmeleri için destek veren bir organizasyonel yapının kurulması gibi işyeri 
organizasyonlarında veya başka örgütlerle, müşterileriyle ya da tedarikçileriyle iş birliklerine yönelik dış 
ilişkilerde yeni yöntemlerin uygulanması şeklinde gerçekleştirilmektedirler (OECD ve Eurostat, 2005:55). 
Pazarlama yenilikleri, örgüt/marka/ürünün tutundurma faaliyetlerine ilişkin yeni pazarlama yöntemlerinin 
ve konseptlerinin kullanımını kapsamakta (OECD ve Eurostat, 2005: 54) hem yeni hem de mevcut ürünlerin 
tüketiciler tarafından tercih edilerek satışlarını arttırmak için gerçekleştirilmektedir (Nakip vd., 2012:22). 
Örgütler yeni pazarlara açılma, ürün yaşam süresini uzatma, pazar payını arttırma, satış sürekliliği sağlama 
gibi amaçlara hizmet eden (Ilic vd., 2014: 35) pazarlama yeniliklerini tüketicilerle iletişim kurmanın, onlara 
ulaşmanın yeni ve etkin yollarını sağlayacak alanlarda gerçekleştirirler (Hobikoğlu, 2014:166). Bu alanlar ürün 
tasarımı, ürün ambalajı, konumlandırma, tutundurma ve fiyatlandırma, ödeme yöntemleridir (OECD ve 
Eurostat, 2005: 53). 

Ürün tasarımlarına yönelik yenilikler, ürünün şeklinde, renginde, stilinde, farklı, ayırt edici bir performans ve 
görünüm kazandırmaya yönelik yeni ya da önemli değişiklikleri kapsamaktadır. Ürün ambalajına yönelik 
yenilikler, tüketicilere ek bilgiler sunmaya, koruma ve saklama özelliklerine, fonksiyonuna, açılıp 
kullanılmasına ve tutundurma faaliyetlerine yönelik olarak malzemesinde, paket şeklinde ve büyüklüğünde 
gerçekleştirebilirler (Stosic, 2007' den aktaran Ilic vd., 2014:36). Ambalaj yenilikleri, dikkat çekmek, marka 
konumu iletmek, rakiplerden farklılaşmak ve satın alma kararları üzerinde etkili olmak için yapılırlar (Kotler 
ve Armstrong, 2018:240). Konumlandırma yenilikleri, tüketicilerin zihninde, yeni faydalar ya da sembolik 
değerler geliştirerek örgütün kendisi, belirli bir ürünü ya da markasına yönelik, yüksek değer imajı 
yerleştirmeyi amaçlar (Wright ve Nancarro, 2001:114). Fiyat yenilikleri tüketicilerin ilgi ve dikkatini çekerek 
tercihleri üzerinde etkili olmak için onların ödemelerini kolayca yapabilecekleri yeni yolların ve yöntemlerin 
(Altunışık vd., 2014:339), mevcuttan farklı yeni fiyatlama stratejilerinin uygulanmasıdır (OECD ve Eurostat, 
2005: 55).  

Pazarlama yenilik stratejilerinin temeli örgütsel yenilikçiliğe dayanmaktadır. Zira örgütsel yenilikçilik, 
tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni yolları bulmak için, yaratıcı süreçleri desteklemeyi, yeni fikirlere 
açık olmayı ve onları uygulamaya koymayı içeren bir yaklaşımdır (Weerawardena, 2003:18; Kim vd., 
2011:881). Örgütün performansını, müşteri değerini artırmak için gösterilen bir davranış değişikliği 
(McDonald, 2002:30) olan örgütsel yenilikçilik, müşteri ihtiyaçlarını karşılamanın yeni yollarını bulabilmek 
için, yeni ürünleri, yöntemleri, teknolojileri ortaya çıkararak yeni fikirleri, uygulamaları ve yaratıcı süreçleri 
desteklemektir (Weerawardena, 2003:18; Kim vd., 2011:881).   

Yeni fikirlere açık olan, onları destekleyen yenilikçi örgütlerde pazarlama yenilik stratejileri uygulamaya 
geçirilecektir. Uzkurt ve Şen (2012) de araştırmalarında örgütsel yenilik yaklaşımının pazarlama yenilik 
stratejilerinden biri olan pazarlama yenilikleri üzerinde istatistiksel olarak yüksek ve anlamlı bir etkisinin 
olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu kapsamda pazarlama yenilik stratejileri olarak gerçekleştirilecek olan ürün 
yeniliklerinin, süreç yeniliklerinin, organizasyonel yeniliklerin ve pazarlama yeniliklerinin örgütlerin yeni 
fikirleri desteklemesi yani örgütsel yenilikçilik etkisiyle ile gerçekleşeceği öngörülmektedir. Literatür 
kapsamında örgütsel yenilikçiliğin süreç, organizasyonel, ürün ve pazarlama yenilikleri üzerinde etkileri 
temelinde geliştirilen hipotezler; H1: Örgütsel yenilikçiliğin süreç yenilikleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. H2: 
Örgütsel yenilikçiliğin organizasyonel yenilikler üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. H3: Örgütsel yenilikçiliğin ürün 
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yenilikleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. H4: Örgütsel yenilikçiliğin pazarlama yenilikleri üzerinde anlamlı bir etkisi 
vardır, olarak belirlenmiştir.  

Örgütlerin başarıları, iş görenlerinin becerilerinin sonucudur (Kanter, 1988:125; Carmeli vd., 2006:76). İş 
görenlerinin, problem çözme ve yaratıcılık becerilerine sahip olması (Kwasniewska ve Necka, 2004:187; 
Subramaniam ve Youndt, 2005:451; Koçel, 2014:784) onların karşılaştıkları problemlerden korkmamalarını, 
çözmek için yaklaşım sergilemelerini ve faydalı fikirler üreterek örgütleri için değer yaratmalarını 
sağlamaktadır (George, 2007:442; Hobikoğlu, 2014:26). Pazarlama iş görenleri değer yaratarak örgütlerinin 
başarılarına katkı sağlayacak, pazarlama problemlerini çözecek, yeni ürünler, pazarlar, iş rutinleri geliştirir ve 
uygularlar (Baumann, 2011:1). Bunun içinde, yeni teknolojiler ararlar, hedeflere ulaşmayı sağlayacak yeni 
yollar önerirler ve yeni iş yöntemleri uygulamak için kaynaklar araştırırlar (Yuan ve Woodman, 2010:324). 

Problem, mevcut ile arzu edilen arasındaki güçlük, engel, boşluk olarak tanımlanmaktadır (Gibson vd., 1988:4; 
Güçlü, 2003; Kruse, 2009:2; Gerring ve Zimbardo, 2015:250). Hedefe, arzu edilene ulaşmadaki güçlüğün 
giderilmesi, engelin kaldırılması, boşluğun kapatılması için problemin çözülmesi gerekmektedir (Morgan, 
2011:133). Bireyler problem çözme eylemlerinde farklı tarzlar sergileyebilmektedir. Bu tarzlar bireylerin 
problem çözme konusunda olumlu yaklaşım sergilemesi ya da problem çözme konusunda olumsuz bir 
yaklaşım göstererek problemi görmezden gelmesi, çözümü ertelemesi yönünde olup, farklı araştırmacılar 
tarafından sınıflandırılmaya çalışılmıştır (Selby vd., 2004:222; D’Zurilla vd., 2004:14-16; Chang vd., 2012:173; 
Heppner ve Heppner, 2013:240-241 ). Bireylerin problemleri çözmek için sarf edecekleri çabada, problem 
çözme konusunda kendilerine güven duymaları, karşılarına çıkan problemlerden korkmamaları etkili 
olmaktadır.  

Yaratıcılık, özgün fikirler üretebilme becerisidir (Renner ve Feldman, 2015:172). İnsanın yarattığı her şey, daha 
önce var olanlar üzerine kurulu olup, fikirler yaratıcılığın yapıtaşıdırlar (Hegarty, 2015: 12-16). Düşünsel bir 
işlev sonucu, mevcut kavramlar arasında ilişki kurularak (Ürper, 2009:21) üretilen yeni fikirler, eski bilgilerin 
yeni bir bileşimidirler (Foster, 2015:26). Yeni fikirler insanların yaşam biçimlerini değiştirerek, medeniyete, 
gelişime ve ilerlemeye katkı sağlamaktadır (Simonton, 2001:2; Foster, 2015:10). Ancak, insanlığa yarar 
sağlayacak, yeni, farklı (Sawyer, 2014:11), faydalı (Demirci, 2012:8) "bir fikir" üretmenin yolu "çok fikir" 
üretmekten geçmektedir (Johansson, 2013:20). Bireyler, hayat ve olaylar hakkında sahip oldukları genel 
bilgilerinin (Foster,2015:135) getirdiği çağrışımları, hayal güçleri ile birleştirir, bütünleştirir ve sorgular 
(Arıoğlu, 1999) böylece yeni fikirler yaratırlar. Bireyin birleştirdiği bilgi unsurları ne derece farklıysa, üreteceği 
yeni fikirler de o kadar yaratıcı nitelikte olmaktadır (Johansson, 2013:91). Bilgiden bilgi üreterek, problemlere 
çözüm bulmak için yeni, faydalı ve uygulanabilir fikirler üretebilme becerisi olan yaratıcılık (Özaydın, 
2020:65), her insanda var olup öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir beceridir (Kotler ve Kotler, 2013:105; Onur, 
2018;146).  

Yaratıcılık "bilmek-düşünmek" ile yenilik ise "yapmak-eylemde bulunmak" ile ilgilidir (Özaydın, 2020:65). 
Dolayısı ile yenilik, yaratıcılık sayesinde üretilen özgün, değişik, uygulanabilir fikirlerin; fayda sağlayıcı 
çıktılara, bir değere dönüştürülmesi, hayata geçirilmesidir (Rank vd., 2004:520; Jong, 2007:18; Babu vd., 
2013:113). Bireysel düzeyde yenilikçilik ise, yeni şeyleri yapma, deneme, benimseme konusunda istekli 
olmaktır (Hurt vd., 1977:58-59; Rogers, 1983:22; Saripalle vd., 2014:4; Korucu ve Olpak, 2015:115). 
Birçok yazar ve araştırmacı yeniliğin temelinin yaratıcılık olduğunu ifade etmektedirler (Kanter, 1988:125; 
Amabile vd., 1996; Shalley ve Gilson, 2004; Chang ve Chiang, 2007:2; Bartel ve Garud, 2009:109; Babu vd., 
20013:113; Yılmaz, 2015:3). Çekmecelioğlu ve Günsel (2013), bireysel yaratıcılık ve firma yenilikçiliği arasında 
pozitif ve anlamlı ilişki, Ettlie vd. (2014), yaratıcılık ve yenilikçi iş davranışı arasında anlamlı ilişki, Sarooghi 
vd. (2014), yaratıcılık ve yenilik arasında, bireysel düzeyde güçlü pozitif bir ilişki olduğunu ortaya 
koymuşlardır. Problem çözme ve yaratıcılık arasında Cummings ve Oldham (1996), Sonmaz (2002), Zeytun 
(2010) ve Koşar (2010) anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Problem çözme, yaratıcılık ve yenilikçilik 
arasındaki ilişkiyi bireysel düzeyde ortaya koyan bir çalışmaya ise rastlanılmamıştır. 
Problem çözme, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişki Bartel ve Garud, (2009:107) ve Baumann 
(2011:16)'un yeniliğe bakış açılarında ortaya konulmaktadır. Onlara göre yenilik, problemlerin çözümü için 
mevcut bilgilerle yeni bilgilerin birleştirilerek, yaratıcı fikirlerin üretilmesini sağlayan ve fikirlerin hedefe 
yönelik olarak hayata geçirilmesini sağlayan çabayı gerektirmektedir. Bu yaklaşım, Ürper (2009:43)'in 
belirttiği yaratıcılık ve yenilik arasındaki organik bağın problem çözme ve yaratıcılık arasında olduğunu da 



E. Özaydın – E. Boyraz 13/1 (2021) 858-874 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 862 

göstermektedir. Çünkü olunan ve arzu edilen arasındaki boşluk, engel, fark bir problem olarak algılanmakta 
ve bunun giderilmesi için "yeni" bir şeyin yapılması gerekmektedir. Problemin giderilmesi için yapılması 
gereken belli değilse, çözüm için tek bir doğru cevap yoksa kötü problem olarak adlandırılan bu durum için, 
yaratıcı fikirlerle çözümler aranması gerekmektedir. Bu sebeple öncelikle bireylerin karşılaştıkları problemleri 
çözmek için, problem durumundan korkmaması, problemden kaçmaması, problemi görmezden gelmemesi 
aksine pozitif yönelim göstermesi gerekmektedir (Özaydın, 2020:62). Bireyler ancak bu durumda çözüm 
odaklı fikirler üretebilecek yaratıcı beceriler sergileyecek ve fikirleri hayata geçirebilecek, yeni bir sonuç, 
çözüm ortaya koyabilecektir  
Literatür kapsamında problem çözme becerisinin pazarlama yenilik stratejileri üzerinde yaratıcılık, 
yenilikçilik ve örgütsel yenilikçilik aracılığıyla anlamlı etkisi temelinde geliştirilen hipotezler; H5: Problem 
çözme becerisinin süreç yenilikleri üzerinde, yaratıcılık, yenilikçilik ve örgütsel yenilikçilik aracılığıyla anlamlı bir etkisi 
vardır, H6: Problem çözme becerisinin organizasyonel yenilikler üzerinde, yaratıcılık, yenilikçilik ve örgütsel yenilikçilik 
aracılığıyla anlamlı bir etkisi vardır, H7: Problem çözme becerisinin ürün yenilikleri üzerinde, yaratıcılık, yenilikçilik ve 
örgütsel yenilikçilik aracılığıyla anlamlı bir etkisi vardır, H8: Problem çözme becerisinin pazarlama yenilikleri üzerinde, 
yaratıcılık, yenilikçilik ve örgütsel yenilikçilik aracılığıyla anlamlı bir etkisi vardır, olarak belirlenmiştir. 
Yaratıcılık becerisinin pazarlama yenilik stratejileri üzerinde, yenilikçilik ve örgütsel yenilikçilik aracılığıyla 
anlamlı etkisi temelinde geliştirilen hipotezler; H9: Yaratıcılık becerisinin süreç yenilikleri üzerinde, yenilikçilik ve 
örgütsel yenilikçilik aracılığıyla anlamlı bir etkisi vardır, H10: Yaratıcılık becerisinin organizasyonel yenilikler üzerinde, 
yenilikçilik ve örgütsel yenilikçilik aracılığıyla anlamlı bir etkisi vardır, H11: Yaratıcılık becerisinin ürün yenilikleri 
üzerinde, yenilikçilik ve örgütsel yenilikçilik aracılığıyla anlamlı bir etkisi vardır, H12: Yaratıcılık becerisinin pazarlama 
yenilikleri üzerinde, yenilikçilik ve örgütsel yenilikçilik aracılığıyla anlamlı bir etkisi vardır, olarak belirlenmiştir. 
Yenilikçilik becerisinin pazarlama yenilik stratejileri üzerinde, örgütsel yenilikçilik aracılığıyla anlamlı etkisi 
temelinde geliştirilen hipotezler de; H13: Yenilikçilik becerisinin süreç yenilikleri üzerinde örgütsel yenilikçilik 
aracılığıyla anlamlı bir etkisi vardır, H14: Yenilikçilik becerisinin organizasyonel yenilikler üzerinde örgütsel yenilikçilik 
aracılığıyla anlamlı bir etkisi vardır, H15: Yenilikçilik becerisinin ürün yenilikleri üzerinde örgütsel yenilikçilik 
aracılığıyla anlamlı bir etkisi vardır, H16: Yenilikçilik becerisinin pazarlama yenilikleri üzerinde örgütsel yenilikçilik 
aracılığıyla anlamlı bir etkisi vardır, olarak belirlenmiştir. 

3. YÖNTEM 
Çalışma çerçevesinde yürütülen araştırmada, nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada ortaya konulan 
modelin analizinin gerçekleştirilerek, hipotezlerin test edilmesinde, birden fazla bağımlı ve bağımsız değişken 
arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik eş zamanlı, sistematik ve kapsamlı bir biçimde birçok istatistik tekniği 
içeren yöntemlerden (Hoyle, 1995; Chin, 1998; Çokluk vd., 2014:251) biri olan varyans temelli kısmi en küçük 
kareler yöntemi (PLS-SEM) kullanılmıştır. SMARTPLS 3.0 programıyla verilerin analizleri gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın Modeli 
Pazarlama yöneticilerinin; bireysel becerilerinin (problem çözme, yaratıcılık, yenilikçilik), örgütsel yenilikçilik 
aracılığı ile pazarlama yenilik stratejileri üzerinde etkisini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmanın araştırma 
modeli Şekil 1’ de sunulmaktır. Araştırmada ele alınan değişkenler; problem çözme (PRO), yaratıcılık (YAR), 
yenilikçilik (YEN), örgütsel yenilikçilik (OYE), süreç yenilikleri (S) organizasyonel yenilikler (O), ürün 
yenilikleri (Ü), pazarlama yenilikleri (P) olarak kısaltılmıştır. 
Araştırmanın Evreni ve Örneklem 
Çalışmanın evrenini, üretimden satışlar kriteri esas alınarak İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve 
2013 ve 2016 yılları arasında en az bir kere İSO500 listesinde yer alan 124 gıda ve içecek firması 
(http://www.iso500.org.tr) oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, 124 gıda ve içecek üreticisinin 
67'sinden katılım gösteren 184 pazarlama yöneticisi oluşturmaktadır. Pazarlama yöneticilerinden veriler anket 
aracılığı ile 2017 (Aralık) - 2019 (Mayıs) yılları arasında toplanmıştır.  
Veri Toplama Araçları 
Araştırmada ele alınan değişkenlerin ölçümüne yönelik ifadeleri oluşturmak için çeşitli çalışmalardan 
yararlanılmıştır. Problem çözme değişkenindeki 4 ifade; Ettlie ve O'Keefe (1982); Şahin vd. (1993); Munoz vd. 
(2008); Ürü (2009); Yıldırım ve İlhan (2010); Ettlie vd. (2014), yaratıcılık değişkenindeki 7 ifade; Ettlie ve 
O'Keefe (1982); Şahin vd. (1993); Tierney vd. (1999); Munoz vd. (2008); Ürü (2009); Balay (2010); Johansson 
(2013) ve Ettlie vd. (2014) ve bireysel yenilikçilik değişkenindeki 7 ifade; Ettlie ve O'Keefe (1982); Tierney vd. 

http://www.iso500.org.tr)/


E. Özaydın – E. Boyraz 13/1 (2021) 858-874 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 863 

(1999); Munoz vd. (2008); Ürü (2009); Balay (2010); Çekmecelioğlu ve Günsel (2013); Ettlie vd. (2014) 
çalışmalarından yararlanılarak oluşturulmuştur.  
Örgütsel yenilikçilik değişkenindeki 11 ifade için; Hurley ve Huit (1998); Calantone vd. (2002); Alpkan vd. 
(2005); Keskin (2006); Eriş (2008); Alpay vd. (2012); Arslan (2012); Baskın (2012); Bulut vd. (2013); 
Çekmecelioğlu ve Günsel (2013); Sok ve O'Cass'in (2015) çalışmalarından yararlanılmıştır.  
Süreç yenilikleri değişkenindeki 3 ifade, organizasyonel yenilikler değişkenindeki 3 ifade ve pazarlama 
yenilikleri değişkenindeki 6 ifade TÜİK yenilik istatistikleri soru formundan (2014), ürün yenilikleri 
değişkenindeki 4 ifade ise; Eriş (2008); Lavado vd. (2010); TÜİK yenilik istatistikleri soru formu (2014); Sok ve 
O'Cass'in (2015) çalışmalarından yararlanılarak oluşturulmuştur.  
Araştırma da yer alan değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik olarak oluşturulan ifadelerde 5'li 
Likert ölçeği kullanılmıştır.  
Verilerin Analizi 
Varyans temelli kısmi en küçük kareler yönteminin (PLS-SEM) kullanıldığı bu araştırmada verilerin analizleri 
SMARTPLS 3.0 programıyla gerçekleştirilmiştir. PLS-SEM yöntemi temel olarak iki aşamalıdır. Ölçüm 
modelinin geçerlik ve güvenirlik testlerinin yapıldığı birinci aşamada içsel tutarlık, bileşik geçerlik ve 
diskriminant (ayrışma) geçerliği sorgulanmaktadır. Yapısal modelin test edildiği ikinci aşamada ise yol 
katsayılarının büyüklükleri ve anlamlılıkları sorgulanarak hipotezler test edilmektedir (Hair vd., 2017). 

4. BULGULAR 
Analizlerin birinci aşamasında güvenirlik ve geçerlik testleri için öncelikle tüm ifadelerin (göstergelerin) 
faktör yükleri incelenmiştir. Hair ve diğerlerinin (2017:114) önerdiği biçimde faktör yük değerleri 0.4’ün 
altında kalan OYE4 (-0,262), OYE10 (0,391) ifadeleri modelden çıkarılmıştır. Daha sonrasında da OYE7 (0,486), 
YAR2 (0,502) ve O3 (0,584) ifadeleri güvenirlik ve geçerlik kriterlerinin sağlanabilmesi için çıkartılarak 
analizlere devam edilmiştir (Şekil 1). 

 
Şekil 1: Araştırma Modeli Değişkenlerinin Faktör Yük Değerleri 

Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri 
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Araştırma modelinin birleşme (yakınsak) geçerliliği için öncelikle gösterge güvenirliğini ifade eden faktör 
yüklerinin karesine bakılmıştır. Faktör yük değerleri 0,708’in altında olan P6 (0,639), PRO1 (0,659), OYE9 
(0,689), YAR4 (0,701) ve YE1 (0,705) gösterge güvenirlikleri yani faktör yük değerlerinin kareleri 0,5’in altında 
olmasına rağmen, yer aldıkları değişkenlerin AVE değerleri (açıklanan ortalama varyans) eşik değer olan 
≥,50'in üzerinde olduğundan dolayı (Tablo 1) modelde kalmaları uygun görülmüştür (Hair vd., 2011, Hair vd., 
2017).  
Araştırma modelinin iç tutarlılık güvenirlik ölçümü için yapılan Cronbach’s Alpha, Rho A, Birleşik 
(Kompozit) Güvenirlik (CR) değerleride eşik değer ≥,70’in (Hair vd., 2011) üzerindedir (Tablo 1).  
 

Tablo 1: Araştırma modelinin geçerlik ve güvenirlik sonuçları 

  Birleşme Geçerliği İç Tutarlılık Güvenirliği  ≥ ,70 

Değişken AVE   ≥ ,50 Cronbach’s 
Alpha 

Rho A 
Birleşik 
Güvenirlik 
(CR)     

Problem Çözme 0,523 0,7 0,708 0,814 
Yaratıcılık 0,557 0,841 0,845 0,883 
Yenilikçilik 0,565 0,871 0,875 0,901 
Örgütsel Yenilikçilik 0,616 0,91 0,911 0,927 
Süreç Yenilikleri 0,723 0,809 0,815 0,887 
Organizasyonel Yenilikler 0,85 0,824 0,829 0,919 
Ürün Yenilikleri 0,625 0,8 0,802 0,869 
Pazarlama Yenilikleri 0,622 0,876 0,884 0,907 

Araştırma modelinin diskriminant (ayrışma) geçerliği; çapraz yükler, Fornell–Larcker ve Heterotrait-
Monotrait (HTMT) kriterleri ile test edilmiştir. 

Tablo 2: Araştırma Modeli Çapraz Yükleme Değerleri 

  
Organizas. Pazarlama Problem Çöz. Süreç Yen. Urün Yen. Yaratıcılık Yenilikçilik Örgütsel 

Yen.(O) Yen.(P) (PRO) (S) (U) (YAR) (YE) 
Yen. 

(OYE) 
O1 0,929 0,571 0,176 0,666 0,506 0,241 0,235 0,686 
O2 0,914 0,463 0,141 0,586 0,41 0,2 0,235 0,625 
OYE1 0,606 0,544 0,146 0,563 0,44 0,066 0,253 0,814 
OYE1
1 

0,603 0,621 0,228 0,595 0,495 0,226 0,234 0,801 

OYE2 0,582 0,527 0,176 0,585 0,468 0,086 0,255 0,809 
OYE3 0,596 0,59 0,182 0,59 0,481 0,147 0,256 0,824 
OYE5 0,542 0,526 0,266 0,538 0,489 0,21 0,339 0,751 
OYE6 0,542 0,558 0,29 0,588 0,519 0,224 0,28 0,795 
OYE8 0,522 0,54 0,182 0,668 0,576 0,175 0,18 0,787 
OYE9 0,472 0,48 0,325 0,593 0,536 0,263 0,285 0,689 
P1 0,364 0,827 0,203 0,471 0,6 0,194 0,247 0,545 
P2 0,355 0,821 0,165 0,431 0,533 0,158 0,237 0,497 
P3 0,438 0,862 0,147 0,549 0,54 0,192 0,306 0,654 
P4 0,425 0,799 0,242 0,526 0,545 0,231 0,276 0,556 
P5 0,551 0,765 0,143 0,513 0,491 0,232 0,273 0,544 
P6 0,542 0,639 0,129 0,514 0,418 0,228 0,263 0,492 
PRO1 0,173 0,191 0,659 0,144 0,17 0,318 0,33 0,252 
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PRO2 0,186 0,253 0,73 0,223 0,212 0,523 0,476 0,247 
PRO3 0,082 0,077 0,735 0,024 0,04 0,465 0,424 0,101 
PRO4 0,068 0,11 0,764 0,1 0,067 0,457 0,494 0,24 
S1 0,605 0,626 0,112 0,863 0,676 0,247 0,191 0,688 
S2 0,432 0,467 0,152 0,815 0,553 0,047 0,177 0,574 
S3 0,683 0,522 0,175 0,872 0,488 0,135 0,209 0,65 
UR1 0,594 0,596 0,112 0,569 0,741 0,219 0,184 0,548 
UR2 0,369 0,477 0,141 0,505 0,817 0,251 0,198 0,506 
UR3 0,347 0,563 0,157 0,564 0,822 0,181 0,236 0,515 
UR4 0,227 0,436 0,116 0,484 0,78 0,196 0,168 0,431 
YAR1 0,243 0,298 0,558 0,236 0,267 0,739 0,53 0,301 
YAR3 0,16 0,188 0,457 0,085 0,179 0,732 0,515 0,148 
YAR4 0,212 0,119 0,447 0,194 0,197 0,701 0,384 0,113 
YAR5 0,131 0,203 0,427 0,077 0,161 0,795 0,59 0,111 
YAR6 0,144 0,148 0,444 0,095 0,182 0,771 0,463 0,102 
YAR7 0,185 0,184 0,444 0,089 0,214 0,737 0,397 0,202 
YE1 0,27 0,252 0,424 0,159 0,163 0,416 0,705 0,259 
YE2 0,2 0,288 0,442 0,155 0,162 0,419 0,766 0,3 
YE3 0,138 0,232 0,483 0,176 0,219 0,554 0,741 0,227 
YE4 0,093 0,27 0,464 0,063 0,119 0,485 0,708 0,187 
YE5 0,198 0,326 0,547 0,239 0,277 0,544 0,818 0,302 
YE6 0,244 0,209 0,431 0,142 0,178 0,523 0,752 0,223 
YE7 0,205 0,208 0,374 0,248 0,176 0,458 0,763 0,239 

Tablo 2'de sunulan çapraz yükleme değerlerinde de görüldüğü üzere, ilişkili satırda faktör yükleri ait 
oldukları değişkende diğer değişkenlerden daha yüksek yüke sahiptirler. 

Tablo 3: Araştırma Modeli Fornell-Larcker Kriteri 

  O P PRO S U YAR YEN OYE 
Organizasyonel Yenilikler (O) 0,922               
Pazarlama Yenilikleri (P) 0,563 0,789             
Problem Çözme (PRO) 0,173 0,217 0,723           
Süreç Yenilikleri (S) 0,681 0,637 0,171 0,85         
Ürün Yenilikleri (Ü) 0,499 0,662 0,167 0,675 0,791       
Yaratıcılık (YAR) 0,24 0,26 0,623 0,175 0,269 0,746     
Yenilikçilik (YEN) 0,255 0,34 0,605 0,227 0,25 0,651 0,751   
Örgütsel Yenilikçilik (OYE) 0,712 0,7 0,285 0,753 0,638 0,223 0,33 0,785 

Fornell-Larcker kriteri analiz sonuçları Tablo 3'te yer almaktadır. Bu sonuçlara göre, her bir değişkenin 
yapısında yer alan göstergeler birbirleriyle diğer yapılardan yüksek düzeyde varyans paylaşmakta yani 
Fornell-Larcker Kriteri sağlanmaktadır. 

Tablo 4: Heterotrait-Monotrait (HTMT) Kriteri 

  O P PRO S U YAR YEN OYE 
Organizasyonel Yenilikler (O)                 
Pazarlama Yenilikleri (P) 0,664               
Problem Çözme (PRO) 0,23 0,279             
Süreç Yenilikleri (S) 0,824 0,751 0,232           
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Ürün Yenilikleri (Ü) 0,595 0,783 0,228 0,832         
Yaratıcılık (YAR) 0,287 0,298 0,787 0,213 0,325       
Yenilikçilik (YEN) 0,303 0,388 0,757 0,268 0,293 0,746     
Örgütsel Yenilikçilik (OYE) 0,821 0,78 0,364 0,874 0,742 0,255 0,373   

Araştırma modelinin SMARTPLS 3.0 programıyla gerçekleştirilen geçerlik güvenirlik analizleri sonucunda 
gerekli kriterlerin sağlanmasından sonra, yapısal model testleri gerçekleştirilmiştir.  

Yapısal Modelin Değerlendirilmesi 

Varyans temelli PLS-SEM (kısmi en küçük kareler) yönteminde çalışan algoritma açıklayıcılık odaklıdır. 
Kovaryans matrisler arasındaki farkları düşürmek yerine açıklanan varyansı en üst düzeye çıkaran bu 
yöntemde yapısal uyum endeksleri değerlendirmeye alınmamaktadır (Hair vd., 2017: 192). PLS-SEM'de 
yapısal model; çoklu doğrusallık (Inner VIF), açıklayıcılık (R²), etki büyüklüğü (f²), tahmin gücü (Q²) temel 
kriterleri ile test edilmektedir. Yapısal modelin açıklayıcılık (R²), etki büyüklüğü (f²), tahmin gücü (Q²) temel 
kriter değerleri Tablo 5'te yer almaktadır.  

Yapısal modelde yer alan iki değişken arasındaki ilişkinin kesim noktasını ifade eden Inner VIF değerinin, 5'in 
altında olması gerekmektedir (Hair vd., 2017:194; Doğan, 2019:90). SMARTPLS 3.0 ile yapılan çoklu 
doğrusallık testinde değişkenler arasındaki Inner VIF değerlerinin 1,000 değerine sahip oldukları, yapısal 
modelin doğrusallık probleminin olmadığı tespit edilmiştir.  

Tablo 5: Araştırma Modeli Katsayıları 

  
PRO YAR YEN OYE S O U P 

R² 
Düzeltilmiş/ 
Ayarlanmış   

R²  
 Q² 

 f²  
Problem Çöz.   0,635                   
Yaratıcılık      0,735           0,388 0,385 0,192 
Yenilikçilik        0,123         0,424 0,42 0,251 
Örgütsel Yen.         1,307 1,029 0,688 0,961 0,109 0,104 0,063 
Süreç Y.                 0,567 0,564 0,385 
Organizasyonel Y.                 0,507 0,504 0,411 
Ürün Y.                 0,407 0,404 0,232 
Pazarlama Y.                  0,49 0,487 0,279 

Yapısal modelde bağımlı değişkenlerin varyansını gösteren, 0 ile 1 arasında değer alan açıklayıcılık (R²) 
değerleri Tablo 5'te sunulmaktadır. Süreç yenilikleri (0,567) ve organizasyonel yeniliklerin (0,507) orta 
düzeyde bir açıklayıcılığa; yaratıcılık, yenilikçilik, örgütsel yenilikçilik, ürün yenilikleri ve pazarlama 
yeniliklerinin düşük düzeyde bir açıklayıcılığa sahip oldukları görülmektedir.  

Tablo 5'te de görüldüğü üzere bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkenin açıklanma oranı içindeki R² payını 
gösteren etki büyüklüğü değerleri (f²) incelendiğinde; problem çözme değişkeninin yaratıcılık değişkeni 
üzerinde (R²=0,38; f²=0,635), yaratıcılık değişkeninin yenilikçilik değişkeni üzerinde (R²=0,424; f²=0,735) yüksek 
düzeyde; yenilikçilik değişkeninin örgütsel yenilikçilik üzerinde (R²=0,129; f²=0,123) ise düşük düzeyde etkisi 
olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel yenilikçiliğin pazarlama yenilik stratejileri üzerinde etkisinin; süreç 
yenilikleri (R²=0,567; f²=1,307), organizasyonel yenilikler (R²=0,507; f²=1,029), ürün yenilikleri (R²=0,407; 
f²=0,688) ve pazarlama yenilikleri (R²=0,490; f²=0,961) olarak yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.  

Yapısal modelin tahmin gücünü gösteren Q² değerleri Tablo 5’te yer almaktadır. Bağımlı değişkenlerin Q² 
değerlerinin sıfırdan büyük olması sebebi (Q²>0) ile araştırma modelinin tahmin gücü olduğu görülmektedir. 
Yapısal modelin değerlendirilmesinden sonra değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve hipotezlerin 
test edilmesi aşamasına geçilmiştir.  

İlişki Analizi ve Hipotez Testleri 
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Araştırma modelinde yer alan değişkenler arasındaki ilişkilere yönelik t ve p istatistik değerleri, yol 
katsayıları, direkt etkiler (Tablo 6), toplam etkiler (Tablo 7) ve spesifik dolaylı etkiler (Tablo 8) SmartPLS 3.0'da 
yeniden örnekleme (bootstraping) ile 5000 örneklem seçimi üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 6: Araştırma Modeli Direkt Etkiler  

  
Orijinal 
Örneklem 

Örneklem 
Ortalaması 

Standart Sapma 
T İstatistik P Değerleri 

> 1,96  < ,05 
PRO -> YAR 0,623 0,63 0,052 12,083 0,000 
YAR -> YEN 0,651 0,657 0,046 14,039 0,000 
YEN -> OYE 0,33 0,334 0,063 5,228 0,000 
OYE ->O 0,712 0,713 0,054 13,303 0,000 
OYE -> P 0,7 0,703 0,041 16,893 0,000 
OYE -> S 0,753 0,755 0,032 23,512 0,000 
OYE -> U 0,638 0,642 0,047 13,524 0,000 

Direkt etkiler incelendiğinde (Tablo 6) problem çözme becerisinin yaratıcılık becerisini, yaratıcılık becerisinin 
bireysel yenilikçik becerisini, bireysel yenilikçilik becerisinin örgütsel yenilikçiliği, örgütsel yenilikçiliğin ise 
ürün yeniliklerini, organizasyonel yenilikleri, pazarlama yeniliklerini, süreç yeniliklerini p<,05 anlamlılık 
düzeyinde etkilediği görülmektedir.  

Toplam etkiler (Tablo 7) incelendiğinde problem çözme becerisinin; yaratıcılık becerisini, bireysel yenilikçilik 
becerisini, örgütsel yenilikçiliği, ürün yeniliklerini, organizasyonel yenilikleri, süreç yeniliklerini, pazarlama 
yeniliklerini, yaratıcılık becerisinin; bireysel yenilikçik becerisini, örgütsel yenilikçiliği, ürün yeniliklerini, 
organizasyonel yenilikleri, süreç yeniliklerini, pazarlama yeniliklerini, bireysel yenilikçilik becerisinin; 
örgütsel yenilikçiliği, ürün yeniliklerini, organizasyonel yenilikleri, süreç yeniliklerini, pazarlama 
yeniliklerini, örgütsel yenilikçiliğin; ürün yeniliklerini, organizasyonel yenilikleri, süreç yeniliklerini ve 
pazarlama yeniliklerini p<,05 anlamlılık düzeyinde etkilediği görülmektedir. 

Tablo 7: Araştırma Modeli Toplam Etkiler 

  
Orijinal 
Örneklem 

Örneklem 
Ortalaması 

Standart Sapma 
T İstatistik P Değerleri 

> 1,96  < ,05 
PRO -> O 0,095 0,099 0,026 3,684 0,000 
PRO -> P 0,094 0,098 0,025 3,696 0,000 
PRO -> S 0,101 0,105 0,026 3,811 0,000 
PRO -> U 0,086 0,09 0,024 3,551 0,000 
PRO -> YAR 0,623 0,63 0,052 12,083 0,000 
PRO -> YEN 0,406 0,415 0,055 7,395 0,000 
PRO -> OYE 0,134 0,139 0,034 3,935 0,000 
YAR -> O 0,153 0,157 0,035 4,323 0,000 
YAR -> P 0,151 0,155 0,035 4,359 0,000 
YAR-> S 0,162 0,166 0,036 4,528 0,000 
YAR -> U 0,137 0,142 0,033 4,201 0,000 
YAR -> YEN 0,651 0,657 0,046 14,039 0,000 
YAR -> OYE 0,215 0,22 0,046 4,694 0,000 
YEN -> O 0,235 0,239 0,049 4,78 0,000 
YEN -> P 0,231 0,235 0,048 4,82 0,000 
YEN -> S 0,249 0,253 0,049 5,043 0,000 
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YEN -> U 0,211 0,215 0,045 4,662 0,000 
YEN -> OYE 0,33 0,334 0,063 5,228 0,000 
OYE -> O 0,712 0,713 0,054 13,303 0,000 
OYE -> P 0,7 0,703 0,041 16,893 0,000 
OYE -> S 0,753 0,755 0,032 23,512 0,000 

OYE ->U 0,638 0,642 0,047 13,524 0,000 

Araştırma modelinde yer alan tüm aracılık ilişkilerini ortaya koyan spesifik dolaylı etkiler (Specific Indirect 
Effects) tablosu (Tablo 8) incelendiğinde; problem çözme becerisinin yaratıcılık becerisi üzerinden bireysel 
yenilikçiliği, bireysel yenilikçilik üzerinden örgütsel yenilikçiliği, örgütsel yenilikçilik aracılığı ile de süreç 
yeniliklerini, ürün yeniliklerini, organizasyonel yenilikleri ve pazarlama yeniliklerini, yaratıcılık becerisinin; 
bireysel yenilikçilik üzerinden örgütsel yenilikçiliği, örgütsel yenilikçilik aracılığı ile de ürün yeniliklerini, 
organizasyonel yenilikleri, süreç yeniliklerini, pazarlama yeniliklerini, bireysel yenilikçilik becerisinin; 
örgütsel yenilikçilik aracılığı ile ürün yeniliklerini, organizasyonel yenilikleri, süreç yeniliklerini ve pazarlama 
yeniliklerini p<,05 anlamlılık düzeyinde etkilediği bulgularına ulaşılmıştır.  

Tablo 8: Araştırma Modeli Spesifik Dolaylı Etkiler 

  
Orijinal 
Örneklem 

Örneklem 
Ortalaması 

Standart 
Sapma 

T İstatistik P Değerleri 

> 1,96  < ,05 

YEN -> OYE ->O 0,235 0,239 0,049 4,78 0,000 
YAR -> YEN -> OYE -> O 0,153 0,157 0,035 4,323 0,000 
PRO -> YAR -> YEN -> OYE -> O 0,095 0,099 0,026 3,684 0,000 
YEN -> OYE -> P 0,231 0,235 0,048 4,82 0,000 
YAR -> YEN -> OYE -> P 0,151 0,155 0,035 4,359 0,000 
PRO -> YAR -> YEN -> OYE -> P 0,094 0,098 0,025 3,696 0,000 
YEN -> OYE -> S 0,249 0,253 0,049 5,043 0,000 
YAR -> YEN-> OYE ->S 0,162 0,166 0,036 4,528 0,000 
PRO -> YAR -> YEN -> OYE -> S 0,101 0,105 0,026 3,811 0,000 
YEN -> OYE -> U 0,211 0,215 0,045 4,662 0,000 
YAR -> YEN -> OYE -> U 0,137 0,142 0,033 4,201 0,000 
PRO -> YAR -> YEN -> OYE -> U 0,086 0,09 0,024 3,551 0,000 
PRO -> YAR -> YEN 0,406 0,415 0,055 7,395 0,000 
YAR-> YEN -> OYE 0,215 0,22 0,046 4,694 0,000 
PRO -> YAR -> YEN -> OYE 0,134 0,139 0,034 3,935 0,000 

Araştırmanın hipotez test sonuçlarının yer aldığı Tablo 9’da da görüldüğü üzere p<,05 anlamlılık düzeyinde 
araştırmanın tüm hipotezleri kabul edilmiştir.  

Tablo 9: Hipotez Test Sonuçları  

Hipotezler 
Orijinal 

Örneklem 
Örneklem 
Ortalaması 

Standart 
Sapma 

T 

İstatistik 

> 1,96 

P 

Değerleri 

< ,05 

Sonuç 

H1 0,753 0,755 0,032 23,512 0,000 Kabul 

H2 0,712 0,713 0,054 13,303 0,000 Kabul 

H3 0,638 0,642 0,047 13,524 0,000 Kabul 
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H4 0,7 0,703 0,041 16,893 0,000 Kabul 

H5 0,101 0,105 0,026 3,811 0,000 Kabul 

H6 0,095 0,099 0,026 3,684 0,000 Kabul 

H7 0,086 0,09 0,024 3,551 0,000 Kabul 

H8 0,094 0,098 0,025 3,696 0,000 Kabul 

H9 0,162 0,166 0,036 4,528 0,000 Kabul 

H10 0,153 0,157 0,035 4,323 0,000 Kabul 

H11 0,137 0,142 0,033 4,201 0,000 Kabul 

H12 0,151 0,155 0,035 4,359 0,000 Kabul 

H13 0,249 0,253 0,049 5,043 0,000 Kabul 

H14 0,235 0,239 0,049 4,78 0,000 Kabul 

H15 0,211 0,215 0,045 4,662 0,000 Kabul 

H16 0,231 0,235 0,048 4,82 0,000 Kabul 

İSO500 listesinde yer alan, rekabet avantajı elde ederek sektöründe önemli konumda bulunan gıda ve içecek 
firmalarının pazarlama yöneticilerinin; problem çözme, yaratıcılık ve yenilikçilik becerilerinin örgütsel 
yenilikçilik ve pazarlama yenilik stratejileri üzerindeki rolü desteklenen hipotezlerle ortaya konulmaya 
çalışılmıştır.   

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Rekabetin sürekli olarak yeniden şekillendirdiği iş dünyasında yenilik yapmak, var olabilmenin, lider 
olabilmenin, yeni pazarlara açılabilmenin, tüketicilere ulaşabilmenin ve örgütsel performansı arttırabilmenin 
anahtarı olarak görülmektedir. Yeniliklerin ortaya konulmasında etkili olan unsurların belirlenmesi örgütler 
için önem arz etmektedir. Bu çalışmada sektöründe önemli bir konumda olup İSO500 listesine girebilen gıda 
ve içecek üreten işletmelerin pazarlama yöneticilerinin; bireysel problem çözme, yaratıcılık, yenilikçilik 
becerilerinin, örgütsel yenilikçilik aracılığı ile pazarlama yenilik stratejileri üzerinde etkisi araştırılmıştır.  

Araştırmanın bulguları örgütsel yenilikçiliğin pazarlama yenilik stratejileri olan ürün yenilikleri, süreç 
yenilikleri, organizasyonel yenilikler ve pazarlama yenilikleri üzerinde pozitif yönde anlamlı etkisi olduğunu 
göstermektedir. Bu sonuç hem Uzkurt ve Şen (2012)'nin ortaya koyduğu örgütsel yenilik faaliyetlerinin, 
pazarlama yenilikleri üzerindeki anlamlı etkisini desteklemekte hem de diğer pazarlama yenilik stratejileri 
olan, ürün, süreç ve organizasyonel yenilikler üzerindeki anlamlı etkisini de göstermektedir. Dolayısıyla gıda 
ve içecek sektöründe rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen örgütlerin pazarlama yenilik stratejileri 
uygulayabilmek için öncelikle yenilikçi bir anlayışa sahip olmaları, yeni fikirleri, uygulamaları desteklemeleri 
gerektiği söylenebilir. Zira yenilikçi örgütler yeniliklere açık olmakta ve yenilikleri desteklemektedirler.  

Bu araştırmanın pazarlama yöneticilerinin bireysel becerilerinin etkilerine yönelik bulguları şunlardır: 
Problem çözme becerisi yaratıcılık becerisi aracılığıyla yenilikçilik becerisini, yenilikçilik becerisi aracılığıyla 
örgütsel yenilikçiliği ve örgütsel yenilikçilik aracılığı ile pazarlama yenilik stratejileri üzerinde etkilidir. 
Yaratıcılık becerisi, yenilikçilik becerisi aracılığıyla örgütsel yenilikçiliği ve örgütsel yenilikçilik aracılığı ile 
pazarlama yenilik stratejileri üzerinde etkilidir. Yenilikçilik becerisi örgütsel yenilikçilik aracılığı ile pazarlama 
yenilik stratejileri üzerinde etkilidir. Bu bulgular ışığında yenilikçi örgütlerde, pazarlama yöneticilerinin 
problem çözme, yaratıcılık ve yenilik becerilerinin pazarlama yenilik stratejileri üzerinde anlamlı bir etkisi 
olduğu ortaya konulmuştur. 

İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayan, rekabetin son derece şiddetli olduğu, dinamik ve en büyük 
sektörlerden biri gıda ve içecek sektörüdür. Bu sektörde Türkiye'de üretimden satışları en yüksek olup, 2013-
2016 yılları arasında İSO500 listesinde en az bir kez yer alan işletmelerin pazarlama yöneticileri ile yürütülen 
bu çalışma göstermektedir ki, pazarlama yenilik stratejileri uygulayarak rekabet üstünlüğünün 
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sağlanmasında problem çözme, yaratıcılık, yenilikçilik becerilerinin etkili olabilmesi için, öncelikle örgütlerin 
yenilikçi olmaları gerekmektedir.   

Ulaşılan bu sonuçlar doğrultusunda, gıda ve içecek sektöründe kendilerine yer edinmek isteyen işletmelere 
yenilikçi bir anlayışa geçmeleri, yeni fikirleri, uygulamaları desteklemeleri önerilmektedir. Ayrıca, sektörde 
önemli konumda olan yenilikçi örgütlerin bu konumlarını korumak için gerçekleştirdikleri pazarlama yenilik 
stratejilerinde pazarlama yöneticilerinin problem çözme, yaratıcılık ve yenilikçilik becerilerinden de 
faydalandıkları görülmektedir. Bu yüzden örgütlerin rekabet üstünlüğü sağlayacak yenilikler üretmelerine 
destek olacak bu becerileri geliştirmek adına yatırımlar, çalışmalar yapmaları önerilmektedir.  

Gıda ve içecek sektöründe önemli konumda olan işletmelerin pazarlama departmanlarında kariyer yapmak 
isteyen bireylere, karşılaşacakları yeni ve karmaşık problemleri çözebilecekleri konusunda kendilerine güven 
duymaları, yaratıcı yeni fikirler üretmek için hayal güçlerini kullanarak edindikleri çeşitli bilgiler arasında 
bağlantılar kurmaları, yeni şeyleri deneme ve uygulama konusunda girişim göstermeleri, sürekli yeni bilgiler 
edinerek, öğrenerek kendilerini geliştirmeleri tavsiye edilmektedir. 

Bu çalışmanın sadece İSO500 listesinde yer alan gıda ve içecek üreticilerinin pazarlama yöneticilerini 
kapsaması en önemli sınırlılığıdır.  Bundan sonraki çalışmalar için şu önerilerde bulunulabilir: 

-Her sektörün yenilik dinamiği farklıdır. Bu yüzden bu çalışmanın başka sektörlere uyarlanması değişkenler 
arasındaki etkileşimin farklı sektörlerde değişip değişmediğinin belirlenmesi literatürü zenginleştirecektir.  

-Pazarlama yenilik stratejilerinin geliştirilmesinde yenilik takımlarının rolü ve yenilik takımlarına pazarlama 
yöneticilerinin katkısı araştırılabilir.  

-Pazarlama yenilik stratejilerinin geliştirilmesinde, iş bağlantılarının (tedarikçiler, işletmenin diğer bölüm 
yöneticileri, müşteriler, tüketiciler, rakipler, iş ortaklıları, sivil toplum kuruluşları, hükümetler, üniversiteler, 
vb.) etkisi araştırılabilir.  
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Amaç – Bu çalışmada sağlık çalışanlarının örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve 
örgütsel destek algıları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Tasarım/Yöntem/Yaklaşım – İlişkisel tarama türündeki araştırmanın deneklerini Kocaeli ilindeki sağlık 
çalışanları oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için oluşturulan anket formunda örgütsel özdeşleşme, 
örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve örgütsel destek ölçekleri kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak 
güvenirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıştır. Söz konusu bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki 
ilişkileri ortaya koyabilmek, ayrıca hipotezleri test edebilmek için korelasyon ve regresyon analizleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular – Yapılan korelasyon analizi ile örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve 
örgütsel destek algıları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçları 
örgütsel desteğin, örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşmeyi pozitif yönde etkilediğini 
göstermektedir. Örgütsel güven algısı örgütsel özdeşleşmeyi ve örgütsel bağlılığı pozitif yönde 
etkilemektedir. Ayrıca örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkilemektedir. 

Tartışma – Elde edilen bulgular literatürdeki bulguları destekler niteliktedir. Örgütlerin başarıyı 
yakalamasında en önemli faktör olan insan kaynağının desteklenmesi, örgüte ve yöneticiye güven 
ortamının yaratılması çok önemlidir. Gelecekteki çalışmalar için farklı kültürlerde, farklı sektörlerde aynı 
değişkenlerin incelenmesi ve sağlık çalışanlarında kamu, özel karşılaştırılması önerilmektedir. 
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Purpose – In this study, it’s aimed to determine the relationship between health workers’ organizational 
ıdentification, organizational commitment, organizational trust and perceived organizational support.  

Design/methodology/approach –The study is of descriptive nature and participants are comprised of 
health workers in Kocaeli province. Organizational identification, organizational commitment, 
organizational trust and  organizational support scales were used in the questionnaire form to collect data. 
Firstly, the validity and reliability of the measurement instrument are tested. Correlation and series of 
regression analyses are applied for investigating relationships and testing research hypotheses. 

Findings –By correlation analysis, positive significant relationships were found between organizational 
identification, organizational commitment, organizational trust and organizational support perceptions. 
Regression analysis results show that organizational support positively affects organizational trust, 
organizational commitment and organizational identification. Organizational trust perception positively 
affects organizational identification and organizational commitment. In addition, organizational 
identification positively affects organizational commitment. 

Discussion –The findings that is obtained support the findings in the literature. It is very important to 
support human resources, which is the most important factor for organizations to achieve success, and to 
create an environment of trust in the organization and the manager. For future studies, it is recommended 
to examine the same variables in different cultures and different sectors and to compare public and private 
in healthcare professionals. 
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1. GİRİŞ 

İnsanları verimli çalışmaya sevk eden en kritik unsurlardan birisi yöneticinin tutum ve davranışlarıdır. 
Örgütlerin çalışanlarına karşı bakış açısı, çalışanların örgütlerine ve işlerinde karşı tutum ve davranışlarını 
etkilemektedir. Son yıllarda örgütsel destek konusunda yapılan çalışmalarda artış görülmektedir. Örgütsel 
destek algısının, işgörenlerin örgüte bağlılığını yükselttiği ve örgütsel hedeflere ulaşmada şartları zorlayarak 
yüksek çaba gösteren çalışanların beklentilerinin karşılanacağı varsayılmaktadır. Örgütsel destek algısı güçlü 
olan işgörenler teorik olarak örgütlerine katkı sağlayacak davranışlar göstermeye meyillidir (Eisenberger vd. 
1986: 500-501). Bu doğrultuda örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık 
davranışı, iş performansı, iş tatmini, işten ayrılma eğilimi gibi çıktılarla ilişkili olduğunu gösteren araştırmalar 
literatürde yer almaktadır (Settoon vd.,1996; Shore ve Wayne,1993; Moorman vd.,1998; Rhoades ve 
Eisenberger, 2002; Turunç, Çelik,2010; Naktiyok, İşcan, 2019). Bu doğrultuda örgütsel destek, işgören ve örgüt 
açısından olumlu sonuçların oluşmasını sağlayacak bir değişken olarak ifade edilebilmektedir. 

Chen ve arkadaşları (2015:3), sosyal kimlik kuramı kapsamında ele aldıkları örgütsel özdeşleşmeyi; “bireylerin 
kendilerini özel bir grubun üyesi olarak gördükleri özel bir sosyal kimlik biçimi” olarak tanımlamışlardır. 
Örgütsel özdeşleşme sıklıkla örgütsel bağlılıkla karıştırılmaktadır. Örgütsel bağlılıkta örgütsel değerleri, 
inançları “kabullenme” vardır. Örgütsel özdeşleşme ile bu değer ve inançları kabullenmenin ötesine geçilerek 
“sahiplenme” ve “paylaşmanın” söz konusu olduğu belirtilmektedir (Epitropaki & Martin 2005:571). İşgören 
ve örgüt için önemli katkılar sağlayacak değişkenler olarak kabul edilmektedir. 

İşletmelerde örgütün temelini güvenin oluşturduğu ifade edilmektedir. Örgütsel güven doğruluk, dürüstlük, 
tutarlılık, açıklık gibi kavramlardan beslenmektedir (Demirkaya ve Kandemir, 2014:268). Mayer ve arkadaşları 
(1995:712) güveni; “karşı tarafın niyetine ve davranışlarına ilişkin olumlu beklentileri esas alan savunmasız 
kalma eğilimi” şeklinde tanımlamaktadır. Örgütte güven ortamı; motivasyonu ve iş performansını arttırır, 
ilişkileri geliştirir, yöneticilerin etkinliğini yükseltir.  

Bu doğrultuda araştırmanın amacı, örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve örgütsel destek 
değişkenleri ilişkisini sağlık çalışanları örneklemi ile incelemektir. İlk olarak, örgütsel özdeşleşme, örgütsel 
bağlılık, örgütsel güven ve örgütsel destek kavramlarına ilişkin bilgiler verilmiştir. Değişkenlerin birbiri ile 
ilişkilerine dair ilgili yazındaki araştırmalar ortaya koyulmuştur. Çalışmanın metodolojisi ve uygulanan 
analizler kapsamlı bir şekilde açıklanarak bulgular ortaya konmuştur. Son olarak, söz konusu değişkenler 
arasındaki ilişkiler belirtilerek, ilgili yazına ilişkin tartışmalara ve ileriye dönük perspektiflere yer verilmiştir. 

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Örgütsel Özdeşleşme 

Örgütsel davranış yazınında, örgütsel özdeşleşme kavramı uzun bir süredir bireyin memnuniyeti ve örgütün 
etkinliği üzerinde aktif rol oynayan bir yapı olarak dikkat çekmektedir. Örgütsel özdeşleşme hem teorik hem 
deneysel olarak çalışılmıştır. Örgüte bağlılık, benimseme, etkilenme ve özdeşleşmenin öncülleri ve 
sonuçlarıyla daha doğrusal ilişkisi görülen örgütsel davranışlar ve benzeri yapılarla sık sık karıştırılmaktadır 
(Ashforth, Mael, 1989: 20). 

Örgütsel özdeşleşme, örgüt ve işgörenler arasındaki psikolojik ilişkiyi yansıtmaktadır. Aynı zamanda iş 
hayatındaki birçok önemli tutum ve davranışı açıklamaktadır (Edwards, 2005: 207). İşgörenlerde bireysel ve 
örgütsel değerlerin örtüşmesi ile birliktelik ve aidiyet algısının oluşması veya kişinin kendini tanımlamada 
özellikli bir örgütün üyesi gibi algıladığı süreçtir (Riketta, 2005:360). 

Özdeşleşme çalışanın kendini örgütle bir, örgüte ait hissetmesi, örgütün başarı veya başarısızlığını kendi 
başarı ve başarısızlığı gibi hissetmesi olarak tanımlanmaktadır (Mael ve Ashforth, 1992:103). Özdeşleşme, bir 
işgörenin kendisini daha büyük bir bütünün (çalışma grubu, firma, kilise vb) parçası olarak algıladığı 
psikolojik bir durumdur (Rousseau, 1998: 217). 

Örgütsel özdeşleşme, örgütün hedefleriyle bireyin kendisini bağdaştırmasıdır (Edwards, 2005: 208). Bir 
örgütteki çalışanın örgütsel özdeşleşme seviyesi, benliğinin o örgüt üyeliğine ne kadar bağlı olduğunu 
göstermektedir. Eğer bu üyelik benliğinin merkezinde yer alıyorsa, başka sosyal grup üyeliklerinden daha 
önemli bir yerde ise birey için yüksek düzeyde özdeşleşme oluşmuş demektir (Karabey ve İşcan, 2007:232). 
Çalışanların örgütlerinde özdeşleşme düzeyleri farklı olabilmektedir. Bir örgütün üyesi olarak;  
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a.Bir çalışanın örgüt üyesi kimlik algısı alternatiflerden daha belirginse, 

 b.Sosyal bir grup olarak örgütün özellikleri ile kendini tanımladığı özellikler çok benzer ise, kişi örgütle 
özdeşleşmiş demektir(Dutton vd., 1994: 239). 

İlgili yazında örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme benzerliği tartışılmış bir konudur. Ashforth ve Mael 
(1989:23), örgütsel özdeşleşmeyi örgüte özel bir kavram olarak ifade etmektedir. Oysa bağlılığın tanımlanması 
örgüte özgü olsa da kendisi değildir. Mael ve Ashforth’a (1992:105) göre özdeşleşme kişisel görüşün bir 
parçasıdır. Kendinden tanımlı bir kavramken örgütsel bağlılık böyle değildir. Özdeşleşme işgören açısından 
“ben kimim?” sorusunun cevabını verir. Aynı zamanda işgörenin kendisi ve örgüt değerleri ile tanımlamasına 
yardımcı olur. Kısacası örgütsel özdeşleşme, örgütle dayanışma duygusu içinde olmayı, örgüte destekte 
bulunmayı ve de örgüt tarafından paylaşılan ayırt edici özelliklerin algılanmasından oluşmaktadır (Miller vd., 
2000: 629). 

2.2.Örgütsel Bağlılık 

Whyte (1956) tarafından literatüre giren örgütsel bağlılık kavramı, kısa sürede üzerinde yoğun olarak çalışılan 
bir konu olmuştur (Candan ve İnce, 2016: 234). Örgütsel bağlılık, “Bir bireyin örgüte işle ilgili katılım, sadakat 
ve kurumun değerlerine olan psikolojik bağları” olarak tanımlanmaktadır (O'Reilly ,1989:18). Porter ve 
arkadaşlarının üç özelliği bulunan tanımı da genel kabul görmüş bir tanımdır. 

-Örgütün amaç ve değerlerine duyulan güçlü inanç, 

-Örgüt amaçlarının başarılması için çabalama, 

- Örgüt üyeliğinin kalıcı olmasına yönelik kuvvetli arzudur (Porter vd., 1974: 656). 

Meyer & Allen (1984) tarafından geliştirilen çok boyutlu örgütsel bağlılık modeli en çok çalışılan modeldir. 
Model ilk başlarda iki boyutlu olarak tasarlanmıştır. Duygusal ve zorunlu bağlılık boyutlarından oluşan 
modele normatif bağlılık eklenerek üç boyutlu hale getirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Meyer ve Allen’in çok boyutlu örgütsel bağlılık modeli ile işgörenlerin örgütlerine olan bağlılığının duygusal, 
normatif ve zorunlu olmak üzere farklı, ayırt edilebilir üç unsura sahip olduğu ifade edilmektedir (Meyer vd., 
2002: 20-21). 

Allen & Meyer’in (1990)’ın geliştirdiği örgütsel bağlılık modelinin birinci unsuru duygusal bağlılıktır. 
Duygusal bağlılık işgörenlerin örgütlerine karşı duygusal ilgileri ile ilgilidir. Örgüte katılma, ait olma ve 
örgütsel özdeşleşme arzusu olarak tanımlanmaktadır. Zorunlu bağlılık, işgörenin işini kaybetmesi 
durumunda karşı karşıya kalacağı maddi boyut algısından oluşan bu sebeple örgüte devam bağlılığıdır. 
Zorunlu bağlılıkta çıkar, kazanç ve mübadele esasları ile ilgilidir. Zorunlu bağlılığın oluşmasında temel faktör 
örgütten ayrılmanın maddi boyutunun yüksekliğidir. İş görenler bu riski çoğu zaman almak istemezler. 
Örgütsel bağlılığın üçüncü boyutu olan normatif bağlılıkta değerler, inançlar vb. faktörler önemli rol 
oynamaktadır. Ahlaki değerler ve inançlar gereği örgütte kalmak ahlaki bir zorunluluk olarak algılanmaktadır 
(Meyer vd., 1998: 42). 

2.3.Örgütsel Güven 

Örgütsel güven bireylerin belirsizlik ve riskli bir durumla karşılaştıklarında, örgütün yardımcı olmada 
kendilerine verdikleri söz ve davranışları ile tutarlı olup olmaması yönündeki inançlarıdır (Matthai, 1989:52). 
Zaheer vd.’e(1998) göre güven, zorlukların aşılacağına, söylenen şekilde davranılacağına, faydacı durumlarda 
adaletli olunacağına ilişkin beklentidir (Tüzün, 2007:98).  

Örgütsel güven, üst yönetimin işgörenlere desteği, iş yaşamında adaletin sağlanması, çalışanların 
gereksinimlerinin karşılanması, işgörenler arası iş birliğinin geliştirilmesi, kurum içindeki sosyal ilişkilerin 
istenilen seviyeye çıkarılması konusunda önem taşımaktadır (Neves ve Caetano, 2006:355). Mishra’ya göre  
(1996: 5) güven; örgütte bir tarafın diğer tarafa yeterli, açık, ilgili, itimat edilebilir olduğuna yönelik inancı 
sebebiyle savunmasız kalma arzusudur. 

Literatürde örgütsel güven, genellikle yöneticiye güven ve örgüte güven olmak üzere iki alt boyutta ele 
alınmaktadır (Nyhan ve Marlowe, 1997: 624). Mishra ve Morrissey (1990)’e göre örgütsel güven, bir işgörenin 
örgütünün sağlayacağı desteğe yönelik algısı, liderinin doğru söyleyeceğine ve sözünün arkasında duracağına 
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ilişkin inancıdır. Böylece güven yatay ve dikey olarak örgüt içi iletişimin temelini oluşturmaktadır (Demircan, 
Ceylan, 2003:142). Yöneticinin işgörenlerle güven ilişkisini başarabilmesi için tutarlı ve saygın davranış 
sergilemesi, denetimi paylaşması ve dağıtması, etkili iletişim kurması ve ilgi göstermesi gerekmektedir (Büte, 
2011: 176). Çalışanlar bazen bu iki güven türünü karıştırabilmektedir. Yöneticilerine güvendiklerinde onu 
örgütün bir temsilcisi olarak algıladıklarından bu güveni örgütün tamamına atfedebilirler. Çalışanların 
güvenini kazanmak isteyen yöneticiler bütünlük içinde ve tutarlı olmalıdır. Tutarlılık yönetici davranışlarının 
geçmişini esas almakta ve tahmin edilebilirlikleri yansıtmaktadır. Bütünlük yöneticinin davranışları ve sözleri 
arasındaki uyumla ilgilidir (Tokgöz, Seymen,2013:63). Çalışanların örgüte ve yöneticisine güveninin farklı 
sonuçları bulunmaktadır. Örgüte güven, örgütsel bağlılığı arttırarak işgören devir hızını etkilemektedir. 
Yöneticiye güven ise işgören memnuniyeti ve yenilikçi davranış sergilemeyi etkilemektedir (Tan, 
Tan,2000:241). 

2.4.Örgütsel Destek 

Rekabetin son derece acımasız olduğu günümüzde “insan” faktörü başarının anahtarı olmaya devam 
etmektedir. Özcaner(2003) insanın önemini şu şekilde açıklamaktadır. “Bir işgörenin zamanını, fizik gücünü 
satın alabilirsiniz. Uzmanlığından belli bir zaman diliminde yararlanabilirsiniz. Fakat onun işine duyduğu 
düşkünlüğü, inisiyatifi ve içinden gelen özveri satın alınamaz. Bu sadece kazanılabilir” (Dinç, 
Birincioğlu,2020:313). Bu doğrultuda işgörenlere değer verilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. 
House(1981) desteği, farklı kaynaklardan gelen faydalı katkı, taktir, duygu ve bilginin algılanan akışı olarak 
tanımlamaktadır ((Parasuraman vd., 1992:344). Çalışanlar iş ortamında destek beklentisi içindedir. Saygı 
duyulma, onaylama, duygusal destek ihtiyacının karşılanmasında örgütsel destek önemli bir kaynaktır.  

Örgüt, işgörenlerin örgüte katkılarının farkında olarak, mutluluklarına önem vererek, birlikte çalışmaktan 
memnuniyetini belirterek, ait olma, saygı ve onaylama ihtiyacını karşılayarak örgütsel destek sunmaktadır 
(Armeli vd.,1998:299). Eisenberger ve arkadaşlarının (1986,500) örgütsel destek algısı tanımı literatürde büyük 
ölçüde kabul görmüştür. Örgütsel destek, örgütün işgöreninin katkısına değer vermesi, mutluluğunun 
önemsendiğine dair algıları ile işgörenlerin etkilendiği politika, kural ve faaliyetlerin gönüllülük esasına göre 
gerçekleştirildiğine ilişkin duygulardır. Örgütün çalışanının katkısına ve refahına verdiği değere yönelik 
inançtır (Rhoades vd., 2001,825). Örgütsel destek algısı, işgörenlerin kendisine verilen değer ve önemsenme 
konusundaki fikridir (Eisenberger vd.,1990). 

Algılanan örgütsel destek, örgütün çalışanlarına bağlı olduğu, onlara değer verdiği, bu da çalışanların 
örgütlerine ilişkin bağlılığı arttırması olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla algılanan örgütsel destek, 
çalışanların örgütleriyle olan sosyal ve ekonomik değişim ilişkilerinin gücü, karşılıklı yükümlülük algıları ve 
bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi diğer sosyal etkileşim değişkenleriyle ilgili olmalıdır (Gakoviç ve 
Tetrick, 2003:649-650).  

Örgütsel destek algısı, işgörenlerin sosyo-duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasında faydalı olmaktadır. 
İşgörenin işinde çabasının artması halinde örgütün ödüllendirmeye hazır olduğunu göstermektedir. Aynı 
zamanda örgütün işini etkili bir şekilde yerine getirmek için gerektiğinde yardım sağlama eğilimini 
göstermektedir (Asalage ve Eisenberger, 2003, 493). Örgütsel destek algısı, kendini geliştirmek ve başarılı 
olmak isteyen bir çalışana gerekli olan kaynakları sağlamada istek uyandırabilmektedir (Çakar, Yıldız, 
2009:77).  

Teoriye göre örgütsel destek algısı üç aşamalı bir süreçten oluşmaktadır. Birincisi, çalışanlar örgütün refahını 
önemsemelidir. Örgütün belirlediği hedeflere ulaşılabilmesi için bir zorunluluk hissi yaratılmalıdır. İkincisi, 
algılanan örgütsel destek, çalışanların önemsenme, kabul ve saygı görme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 
Böylece, çalışanların örgüt üyeliği ve statülerinin sosyal kimlikleri ile örtüşmesi sağlanmalıdır. Üçüncüsü ise, 
çalışanlarda performans artışının örgüt tarafından önemsenmesi ve ödüllendirmesi yönündeki inancı 
güçlendirmelidir. Bu süreçteki tüm adımlar hem çalışan (iş tatmininin artması ve olumlu ruh hali) hem de 
örgüte (duygusal bağlılığın artması, işgücü devrinin azalması) fayda sağlamaktadır (Rhoades ve Eisenberger, 
2002, 699). 

Özdevecioğlu (2003, 117-118) destekleyici örgütün özelliklerini beş maddede açıklamaktadır: 

 1. Örgüt çalışanlarının yaratıcı fikirleri, önerilerini ve eleştirileri önemsenerek, uygulamaya aktarılmalıdır.  
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2. Çalışanlara iş güvenliği sağlanmalı, devamlı çalışacaklarına ilişkin güvence verilmeli, işini kaybetme 
korkusu ortadan kaldırılmalıdır.  

3.İş ortamında pozitif insan ilişkileri oluşturulmalıdır. Örgüt içi iletişim ve halkla ilişkiler arttırılmalıdır.   

4.Kayırmaca yapılmamalı, hak yenmemeli ve örgütsel adalet sağlanmalıdır.  

5.Çalışanlar önemsenmeli ve kararlara katılımları sağlanmalıdır. Tüm bunlar çalışanlar tarafından örgütsel 
destek olarak algılanacaktır. 

2.5. Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Güven ve Örgütsel Destek Algısı 
Arasındaki İlişkiler 

Örgütsel destek algısının önemli sonuçlarından biri örgütsel bağlılıktır. Çalışanlar kurum faaliyetlerinin 
kendileri içim yararlı olmasına yüksek düzeyde bağlılık ve performans ile karşılık verirler (Rhoades ve 
Eisenberger, 2002, 699).  Çalışanların örgütüne yönelik oluşan destek algısı örgütsel bağlılığın oluşmasını 
sağlamaktadır. Örgütsel destek algısı ve örgütsel bağlılık boyutları ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır 
(Eisenberger vd., 1986; Eisenberger vd., 1990; Rhodas vd. 2001; Eisenberger vd., 2002; Yoon ve Thye, 2002; 
Özdevecioğlu, 2003; Aube vd.2007; Tumwesigye, 2010; Kaplan, Öğüt,2012; Kim vd.2016; Özgül vd.,2020; Dinç, 
Birincioğlu,2020). Sonuçlar ise genellikle, algılanan örgütsel destek ile duygusal ve normatif bağlılık arasında 
pozitif yönlü ilişki olduğu şeklindedir. Devam bağlılığı ile negatif yönlü ilişki bulgusu da görülmüştür. İlgili 
yazında yapılan araştırmalar göz önünde bulundurularak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 

H1. Örgütsel destek algısı işgörenlerin örgütsel bağlılığını olumlu yönde etkiler. 

Algılanan örgütsel destek, zor durumlarda örgütün işgörenine yardımcı olacağının bir tür garantisidir. 
Çalışanlarının katkılarına değer verme, onların iyiliğini isteme bunun göstergesidir. İş ilişkilerinin etkili bir 
şekilde sürmesi için güvenin örgütlerde karşılıklı bir şekilde bulunması çok önemlidir (İşcan ve Sayın, 2010: 
196). Çalıştığı örgütten destek algılayan bireylerin örgütlerine yönelik güvenleri de artmaktadır (Chen vd., 
2003; DeConinck, 2010; Taşdan, Yalçın,2010; Paille´, Bourdeau,2010; Kurtessis vd. 2017; Narang, Singh 2012; 
Özdevecioğlu, 2003; Naktiyok, İşcan, 2019). İlgili yazında yapılan araştırmalar göz önünde bulundurularak 
aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H2. İşgörenlerin örgütsel destek algısı yöneticiye olan güveni olumlu yönde etkiler. 

H3. İşgörenlerin örgütsel destek algısı örgüte olan güveni olumlu yönde etkiler. 

Çalışanların örgütsel özdeşleşme düzeyini artırdığı düşünülen kavramlardan birisinin çalışanların 
algıladıkları örgütsel destek olduğu düşünülmektedir. Örgütsel destek algısı yüksek çalışanlarda, örgütle 
özdeşleşmenin de arttığı görülmektedir (Cheung, Law ,2008; Turunç, Çelik,2010; Nartgün, Kalay,2014; İplik 
vd.,2014; Sökmen vd., 2015; Kerse, Karabey,2017; Uzun,2018; Demir,2020). İlgili yazında yapılan araştırmalar 
göz önünde bulundurularak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 

H4.İşgörenlerin örgütsel destek algısı örgütsel özdeşleşmeyi olumlu yönde etkiler. 

Çalışanların örgütsel güvenlerinin artmasının sonuçlarından biri de örgütsel özdeşleşmedir (Tokgöz, 
Seymen,2013:65). Karşılıklı güven en yüksek seviyede oluştuğunda, önceliklere önem verildiği varsayılarak 
örgütsel özdeşleşme meydana gelmektedir (Edwards, Cable, 2009; Öktem vd.,2016; Tokgöz, Seymen,2013; 
Khattak vd.,2014; Champell, Im, 2015; Biçkes, Yılmaz, 2017; Kabadayı,Türkay, 2020; Çankaya,2020). İlgili 
yazında yapılan araştırmalar göz önünde bulundurularak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H5. İşgörenlerin yöneticiye güveni örgütsel özdeşleşmeyi olumlu yönde etkiler. 

H6. İşgörenlerin örgüte güveni örgütsel özdeşleşmeyi olumlu yönde etkiler. 

Örgütler işgörenlerinin güven düzeylerini arttırmanın yollarını aramalıdır. Böylece yüksek düzeyde güven 
duygusu hisseden bireylerin örgüte bağlılıkları da artacaktır.  İlgili yazında örgütsel güven ve örgütsel bağlılık 
boyutlarının araştırıldığı birçok çalışma mevcuttur ((Taşkın ve Dilek, 2010; Demirel, 2008; Chughtai vd., 2006; 
Çubukçu ve Tarakçıoğlu, 2010; Cho vd., 2011; Özgan, 2011; Eğriboyun, 2015; Akkaya,2020). İlgili yazında 
yapılan araştırmalar göz önünde bulundurularak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H7. İşgörenlerin yöneticiye güveni örgütsel bağlılığı olumlu yönde etkiler. 
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H8. İşgörenlerin örgüte güveni örgütsel bağlılığı olumlu yönde etkiler. 

Örgütsel bağlılık ve özdeşleşme, araştırmacılarının çalışan-örgüt ilişkisini incelemek için kullandıkları iki 
yapıdır. İlgili yazında örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılık boyutlarının araştırıldığı birçok çalışma 
mevcuttur (Sass, Canary,1991; Tyler,Blader,2001; Loi vd.,2004; Bedeian,2007; Çakınberk vd.,2011; Polat, 
Meydan,2011; Sökmen,Bıyık 2016; Sökmen,2019). İlgili yazında yapılan araştırmalar göz önünde 
bulundurularak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 

H9. İşgörenlerde örgütsel özdeşleşme örgütsel bağlılığı olumlu yönde etkiler. 

3.YÖNTEM 

3.1.Araştırmanın Modelleri 

Bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Karasar(2011)’ e göre ilişkisel tarama modeli değişkenler 
arasındaki birlikte değişimin mevcudiyetini belirlemektedir. Değişkenler birlikte değişiyormu, değişim 
mevcutsa nasıl gerçekleştiği saptanmaya çalışılmaktadır. Croswell (2000) bu tarama modelini, tek ya da birden 
fazla bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesi olarak açıklamaktadır (Keleş,Koç, 
2020:37). Bu araştırma Kocaeli’deki kamu hastane çalışanlarının örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılık, 
örgütsel güven ve örgütsel destek algısı arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bahsi geçen 
değişkenlerin arasındaki ilişkiyi araştıran yerli ve yabancı yayınların incelenmesi neticesinde hipotezler ile   
araştırma modeli (Şekil 1) oluşturulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 1.Araştırma Modeli 
3.2.Evren ve Örneklem 

Araştırmanın anakütlesini Kocaeli ili kamu hastaneleri çalışanları oluşturmaktadır. 20 Ocak verilerine göre, 
Kocaeli ili ve ilçelerindeki kamu sağlık kuruluşlarında 8308 sağlık çalışanı görev yapmaktadır (Sağlık 
Bakanlığı,2021). Örneklem grubu kolayda örnekleme ile oluşturulmuştur. Vogt (2012) vd.’ne göre, 
araştırmacılar örneklem hacminin genelleme yapmaya imkan tanımadığını düşündükleri durumlarda 
kullanılmaktadır (Baltacı,2018:259). Farklı bölümlerde görev yapan 219 sağlık çalışanı örneklemi 
oluşturmaktadır. Araştırmanın önemi çalışanlara yüz yüze anlatılarak anketi doldurmaları istenmiştir. 
Araştırma verilerinin toplanması 2020 Eylül ayında gerçekleştirilmiştir.  

3.3.Verilerin Toplanması 

Kocaeli kamu hastanesi çalışanlarının algıladıkları örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve 
örgütsel destek arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek maksadıyla anket tekniği kullanılarak verilere 
ulaşılmıştır. Veriler 2020 yılı Eylül ayı Covid-19 pandemi döneminde sağlık çalışanlarından elde edilmiştir. 
Hazırlanan anket formu beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm; çalışanların demografik özelliklerinin 
belirlendiği sorulardan oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümünde; örgütsel destek algısı değişkeninin 
ölçümünde Eisenberger vd. (1986) tarafından geliştirilen toplam 36 sorudan oluşan Örgütsel Destek Algısı 
Ölçeğinin, daha önce Eisenberger vd. (2001) ve Shanock ve Eisenberger (2006) tarafından kullanılmış olan 8 

Örgütsel Destek 

Örgütsel Güven 
-Yöneticiye Güven 
-Örgüte Güven 

 

Örgütsel Özdeşleşme Örgütsel Bağlılık 
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soruluk kısa versiyonu kullanılmıştır. Anketin üçüncü bölümünde; sağlık çalışanlarının örgütsel güven 
tutumlarını belirlemek amacıyla 12 sorudan oluşan, Nyhan ve Marlowe (1997) tarafından oluşturulmuş örgüte 
güven ve yöneticiye güven olmak üzere iki boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır. 12 sorunun 8’i yöneticiye 
güveni, 4 soru örgüte güveni ölçmektedir. Anketin dördüncü bölümündeki örgütsel bağlılık soruları, Babin 
and Boles (1998), Netemeyer et al. (1997) ve Hartline and Ferrell (1996)’ın makalelerinden uyarlanmıştır ve 
dört sorudan oluşmaktadır (Toklu, 2016:58). Anketin son bölümündeki örgütsel özdeşleşme ölçeği altı 
sorudan oluşmakta ve ölçek Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilmiştir. Anket soruları beşli Likert 
ölçeği ile derecelendirilerek ölçülmüştür. (1) Kesinlikle Katılmıyorum (2) Katılmıyorum (3) Ne Katılıyorum 
Ne Katılmıyorum (Kararsızım) (4) Katılıyorum (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde derecelendirilmiştir. 
3.4.Verilerin Analizi 
Kocaeli ili kamu hastaneleri çalışanlarının algıladıkları örgütsel destek, örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve 
örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkileri belirlemeye ilişkin yapılan bu çalışmadan elde edilen veriler sosyal 
bilimlerde kullanılan bir istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Kocaeli ilindeki kamu hastane çalışanlarına 
ait demografik bilgiler yüzde ve frekans yöntemiyle çözümlenmiştir. Kullanılan dört ölçeğin geçerlilik ve 
güvenilirliği Cronbach’s Alpha değeri ile ortaya konmuştur. Faktör analizi ile yapı geçerliliği hesaplanmıştır. 
Sağlık çalışanlarının algıladıkları örgütsel destek, örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ile örgütsel özdeşleşme 
davranışları arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı ile belirlenmiştir. Doğrusal regresyon modeli ile 
sağlık çalışanlarının örgütsel destek, örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme arasındaki 
birbirlerine etkileri tespit edilmiştir. 
4.BULGULAR 
Araştırmaya katılan Kocaeli ili kamu hastane çalışanlarının bireysel ve hastanelere ilişkin bulguları 
incelendiğinde, çalışanların büyük ölçüde (%68,9) bayan olduğu, 30 yaşın altında (%58) ve bekar (%55,3) 
çalışanlardan oluştuğu görülmüştür. Katılımcıların çoğunun (%47,5) lisans, (%46,6)lise mezunu olarak 
çalıştıkları görülmektedir. Bu duruma göre araştırmaya katılanların yaklaşık yarısının lisans mezunu olması 
eğitim oranının arttığını göstermektedir. Çalışanların kıdemleri incelendiğinde 1-5 yıl (%61,6) arası 
çalışanların ağırlıklı olduğu belirlenmiştir. Yaşla ilgili bilgilerle doğru orantılı olarak kıdemin de fazla 
olmadığı görülmektedir. Gelir düzeyleri incelendiğinde ise çalışanların çoğunluğu 4001-5000 TL arası gelire 
sahip (%39,6) bireylerden oluştuğu saptanmıştır. Katılımcıların kamu hastanelerinde çalıştıkları bölüme 
ilişkin bulgulara bakıldığında hasta yoğunluğuna bağlı olarak (%27,1) ile servislerde, (%25,1) ile poliklinik 
hizmetinde, (%15,9) ile az çalışanın olduğu “diğer” olarak adlandırılan hizmetlerde, (%11,6) ile radyoloji 
bölümünde, (%7,7) ile ameliyathane hizmetlerinde, (%6,3) ile doğum odasında, (%5,8) ile laboratuvar 
bölümünde, (0,5) ile yoğun bakımda görev aldıkları belirlenmiştir. Katılımcılar (%35,3) ile hemşire, (%19,8) ile 
sağlık personeli, (%13,5) ile sağlık memuru, (%11,1) ile radyoloji teknikeri, (%7,7) ile ebe, (%6,3) ile doktor, 
(%5,8) ile laboratuvar teknikeri olarak çalışmaktadır. Covid19 Pandemi döneminde işe gelmeme ve geç kalma 
açısından değerlendirilen çalışanların (%74,9) gibi bir oranda hiç gelmemezlik yapmadıkları (%81,6) oranında 
hiç işe geç kalmadıkları tespit edilmiştir. 
Varimaks dönüşümlü keşifsel faktör analizi kullanılarak değişkenlere ilişkin faktör yapısı ortaya çıkarılmıştır. 
Sağlık çalışanlarına 6 soru sorularak örgütsel özdeşleşme ölçülmüştür. Tablo 1’de örgütsel özdeşleşme için 
uygulanan faktör analizinin sonuçları görülmektedir. Yapılan faktör analizi ile tek boyutlu ölçeğin faktör 
yükleri tespit edilmiştir. Faktörler yüksek düzeyde güvenilirlik katsayılarına sahiptir. Faktör yük değerlerinin 
0,50 üzerinde olması hedeflenmiş ve sonuçlar bu doğrultuda çıkmıştır. KMO (yeterlilik katsayısı) ,826 olarak 
tespit edilmiştir. Tüm bu sonuçlar örgütsel özdeşleşmenin bir bütün olarak içsel tutarlılığa sahip olduğunu 
göstermektedir. 

Tablo 1.Örgütsel Özdeşleşme ile İlgili Faktör Analizleri 
İfadeler Faktör1 

Kurumumu herhangi bir kişi eleştirdiğinde, kendimi kötü hissederim. 
Çalıştığım kurum hakkında diğer insanların düşünceleri önemlidir. 
Kurumum konusunda, genellikle “onlar” yerine “biz” kelimesini kullanırım. 
Kurumumun başarısı bana kendi başarım gibi gelir. 
Kurumumu biri övdüğünde, kendime yapılan bir övgü gibi düşünürüm. 
Kurumumla ilgili medyada bir eleştiri yapıldığında, rahatsız olurum. 

,761 
,691 
,653 
,785 
,804 
,763 

1.Faktör: Örgütsel Özdeşleşme; α: Cronbach’s Alpha Değeri:0,838; Kaiser-Meyer-Olkin değeri (KMO)= 0,826; Bartlett’s Testi: X2= 451,56; p= 0,000 
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Büyüköztürk (2003:124) faktör yükleri ile ilgili olarak, az sayıda ifade için 0,30’a düşürülebileceğini, 0,45 ve 
üzerinde olmasının gerektiğini ifade etmektedir. Faktörler arası ilişki yapısının değişmemesi için varimax 
yöntemi kullanılmıştır. Faktör yükleri 0,653 ve 0,804 arasında değişiklik göstermektedir. Yapılan faktör analizi 
ile ölçeğin öz değerinin 1’den büyük olduğu görülmektedir. Toplam açıklanan varyansın %55,473 olan tek 
faktör altında toplandığı tespit edilmiştir. Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği’nin geçerli bir ölçme aracı olduğu 
açıklanan varyans değeri ile anlaşılmıştır. Özdeşleşme Ölçeği için Cronbach’s Alpha değeri incelendiğinde 
(α=0,838) olarak hesaplandığı ve ölçeğin güvenilir olduğu belirlenmiştir. Ural ve Kılıç (2018: 268) güvenirlik 
katsayısı için 0 ile 1 arasında değerler alındığını ve sonuç değerin 1’e yakın olmasının güvenirlik düzeyinin 
yüksek olduğu anlamına geldiğini belirtmiştir. 

Tablo 2.Örgütsel Destek ile İlgili Faktör Analizleri 
İfadeler Faktör1 

Kurumum görüşlerimi dikkate alır. 
Kurumum gerçekten benim refahımı düşünür. 
Amaçlarım, değerlerim kurumum tarafından çok önemsenir. 
Bir sorunla karşılaştığımda, kurumum bana yardımcı olur. 
Kurumum, kabul edilebilir hatalarımı bağışlar. 
Özel bir yardıma ihtiyaç duyduğumda, kurumum yardım etmede istekli davranır. 

0,806 
0,901 
0,880 
0,830 
0,583 
0,671 

1.Faktör: Örgütsel Destek; α: Cronbach’s Alpha Değeri:0,871; Kaiser-Meyer-Olkin değeri (KMO)= 0,830; Bartlett’s Testi: X2= 650,128; p= 0,000 

Tablo 2’de Örgütsel Destek için uygulanan faktör analizinin sonuçları görülmektedir. Faktör yüklerinin düşük 
olması sebebiyle iki ifade kapsam dışı bırakılmıştır. Faktör analizi sonucuna göre faktör yüklerinin 0,583 ile 
0,901 arasında değişiklik gösterdiği görülmektedir. Bununla birlikte, faktör analizinde ölçeğin öz değerinin 
1’den büyük ve toplam açıklanan varyansın %61,885’ini açıklayan tek faktör altında toplandığı belirlenmiştir. 
Açıklanan varyans değerine göre Örgütsel Destek Ölçeği’nin geçerli ölçme aracı olduğu anlaşılmıştır. Örgütsel 
Destek Ölçeğine ilişkin Cronbach’s Alpha değeri incelendiğinde genel güvenirlik düzeyi (α=0,871) olarak 
hesaplanmıştır.  

Tablo 3.Örgütsel Güven ile İlgili Faktör Analizleri 
İfadeler Faktör1 Faktör2 

Yöneticimin işte önemli konularda teknik yeterliliğine güvenim tamdır. 
Yöneticimin işiyle ilgili kararları üzerinde iyi düşünerek alacağına olan güvenim 
tamdır. 
Yöneticimin işi bırakmayacağına güvenim tamdır. 
Yöneticimin işiyle ilgili kavrama yeteneğinin makul düzeyde olduğuna ilişkin 
güvenim tamdır. 
Yöneticimin işini makul düzeyde yaptığına olan güvenim tamdır. 
Yöneticimin her konuda söylediklerinin doğruluğuna ilişkin güvenim tamdır. 
Yöneticimin farklı sorunlara yol açmadan işini tamamlayabileceğine güvenim 
tamdır. 
Yöneticimin İşi esnasında dikkatli bir şekilde yaptıklarını düşüneceğine olan 
güvenim tamdır. 
Kurumumun bana adil davranacağına ilişkin güvenim tamdır 
Kurumumdaki yöneticiler ve çalışanların birbirine güven düzeyi çok yüksektir 
Çalıştığım ortamda kişiler arasındaki güven düzeyi çok yüksektir 
Kurumumda birbirimize güvenme düzeyi çok yüksektir 

0,778 
0,821 

 
0,772 
0,590 

 
0,896 
0,857 
0,846 

 
0,836 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,648 
0,703 
0,793 
0,656 

1.Faktör: Yöneticiye Güven(α:,899),2.Faktör:Örgüte Güven(α:,647); Kaiser-Meyer-Olkin değeri (KMO)= 0,921;Bartlett’s Testi: X2= 2251,46;p= 0,000 

Tablo 3’de Örgütsel Güven için uygulanan faktör analizinin sonuçları görülmektedir. Yapılan faktör analizine 
göre faktör yüklerinin 0,590 ile 0,896 arasında değişiklik gösterdiği görülmektedir. Bununla birlikte, faktör 
analizinde ölçeğin öz değerinin 1’den büyük ve toplam açıklanan varyansın %70,264’ünü açıklayan iki faktör 
altında toplandığı belirlenmiştir. Birinci boyut “yöneticiye güven” boyutu toplam varyansın %47,270’ini, 
ikinci boyut “örgüte güven” boyutu toplam varyansın %22,993’ünü açıkladığı görülmektedir. Açıklanan 
varyans değerine göre Örgütsel Güven Ölçeği’nin geçerli ölçme aracı olduğu anlaşılmıştır. Örgütsel Güven 
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Ölçeğine ilişkin Cronbach’s Alpha değeri incelendiğinde genel güvenirlik düzeyi (α=0,880) olarak 
hesaplanmıştır.  

Tablo 4.Örgütsel Bağlılık ile İlgili Faktör Analizleri 
İfadeler Faktör1 

Kurumum benim için kişisel bir anlam ifade etmektedir. 
Kurumuma karşı güçlü bir bağlılık hissediyorum. 
Kurumumda kendimi ailenin bir parçası gibi hissediyorum. 
Kurumuma kendimi duygusal olarak bağlı hissediyorum. 

0,799 
0,899 
0,896 
0,893 

1.Faktör: Örgütsel Bağlılık; α: Cronbach’s Alpha Değeri:0,896; Kaiser-Meyer-Olkin değeri (KMO)= 0,816; Bartlett’s Testi: X2= 512,999; p= 0,000 

Tablo 4’te Örgütsel Bağlılık için uygulanan faktör analizinin sonuçları görülmektedir. Faktör analizi sonucuna 
göre faktör yüklerinin 0,799 ile 0,899 arasında değişiklik gösterdiği görülmektedir. Bununla birlikte, faktör 
analizinde ölçeğin öz değerinin 1’den büyük ve toplam açıklanan varyansın %76,204’ünü açıklayan tek faktör 
altında toplandığı belirlenmiştir. Açıklanan varyans değerine göre Örgütsel Bağlılık Ölçeği’nin geçerli ölçme 
aracı olduğu anlaşılmıştır. Örgütsel Bağlılık Ölçeğine ilişkin Cronbach’s Alpha değeri incelendiğinde genel 
güvenirlik düzeyi (α=0,896) olarak hesaplanmıştır.  

Örgütsel destek, örgüte güven, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkilere ilişkin uygulanan 
“korelasyon analizi” Tablo 5’te verilmektedir. Bulgulara bakıldığında, örgütsel destek, örgütsel 
güven(yöneticiye güven, örgüte güven), örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme arasında 0,01 anlamlılık 
seviyesinde önemli ilişkiler tespit edilmiştir. Yani bütün faktörler Pearson Korelasyon Katsayısı(r) istatistiksel 
olarak anlamlıdır (p<0,01). 

Tablo 5. Örgütsel Özdeşleşme, Destek, Güven ve Bağlılık Davranışları Arasındaki İlişkilere Yönelik 
Korelasyon Analizi 

 1 2 3 4 5 
1.Örgütsel Özdeşleşme (0,838)     
2.Örgütsel Destek 0,369** (0,871)    
3.Yöneticiye Güven 0,343** 0,554** (0,899)   
4.Örgüte Güven 0,301** 0,394** 0,550** (0,647)  
5.Örgütsel Bağlılık 0,616** 0,428** 0,319** 0,328** (0,896) 

**p<0,01;*p<0,05 r:Pearson Korelasyon Katsayısı 

Örgütsel özdeşleşme ile örgütsel destek (r=0,369), yöneticiye güven (r=0,343), örgüte güven (r=0,301) arasında 
çok güçlü olmayan anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılık (r=0,616) 
arasında güçlü sayılabilecek bir anlamlı ilişki saptanmıştır. İlgili literatürde bahsi geçen değişkenler ve 
örgütsel özdeşleşme arasında benzer sonuçların görüldüğü pozitif yönlü ve anlamlı ilişki bulunan (Öktem 
vd.,2016; Taşkın, Dilek,2010; Çakınberk vd., 2011) çalışmalar bulunmaktadır. 

Örgütsel destek ile yöneticiye güven (r=0,554), örgüte güven(r=0,394), ve örgütsel bağlılık (r=0,428) arasında 
orta düzeyde kabul edilebilecek anlamlı ilişkiler bulgulanmıştır. İlgili literatürde bahsi geçen değişkenler ve 
örgütsel destek arasında benzer sonuçların görüldüğü pozitif yönlü ve anlamlı ilişki bulunan (Özdevecioğlu, 
2003; Naktiyok, İşcan,2019; Turunç, Çelik,2010) çalışmalar bulunmaktadır. 

Yöneticiye güven ile örgüte güven (r=0,550) arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 
Yöneticiye güven ve Örgütsel bağlılık(r=0,319) arasında zayıf sayılabilecek anlamlı ilişki görülmektedir. 
Örgüte güven ile Örgütsel bağlılık(r=0,328) arasında yine zayıf kabul edilebilecek anlamlı ilişki söz 
konusudur. İlgili literatürde bahsi geçen değişkenler arasında benzer sonuçların görüldüğü pozitif yönlü ve 
anlamlı ilişki bulunan (Taşkın ve Dilek, 2010; Demirel, 2008) çalışmalar bulunmaktadır. 

Araştırma bulgularını değerlendirme sürecinde örgütsel özdeşleşme, örgütsel destek, örgütsel güven 
boyutları, örgütsel bağlılık davranışları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinden sonra araştırma 
hipotezlerinin test edilmesi amacıyla basit doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve bulgular Tablo 6, 
Tablo 7 ve Tablo 8’da sunulmuştur. 
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Tablo 6. Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkilerine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları 
 Bağımlı Değişken 

Örgütsel Özdeşleşme 
Bağımsız Değişken 
Örgütsel Destek 

Β 
0,369 

T 
5,680** 

Model F 
Model R2 
 

32,268** 
0,136 

*0,05 düzeyinde anlamlı **0,01düzeyinde anlamlı  

Örgütsel özdeşleşme ile örgütsel destek arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan regresyon analizi 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=32,268; P=0,000). Sağlık çalışanlarının algıladıkları örgütsel 
desteğin örgütsel özdeşleşme davranışını pozitif ve anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Böylece 
“H1:Sağlık çalışanları örgütsel destek algısı örgütsel özdeşleşmeyi pozitif yönde etkiler” şeklindeki hipotez 
desteklenmektedir. 

Tablo 7. Örgütsel Güvenin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkilerine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları 
 Bağımlı Değişken 

Örgütsel Özdeşleşme 
Bağımsız Değişken 
Yöneticiye Güven 
Örgüte Güven 

Β 
0,254 
0,161 

T 
3,261** 
2,068* 

Model F 
Model R2 
 

15,997** 
0,136 

*0,05 düzeyinde anlamlı **0,01düzeyinde anlamlı  

Örgütsel özdeşleşme ile örgütsel güven arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan regresyon analizi 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=15,997; P=0,000). Daha önce ifade edildiği üzere güven değişkeni 
iki boyutludur. Hem yöneticiye güven boyutu hem de örgüte güven boyutu örgütsel özdeşleşmeyi pozitif ve 
anlamlı olarak etkilemektedir. Böylece “H2:Sağlık çalışanlarının yöneticiye güven algılarının örgütsel 
özdeşleşme üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır” ve “H3:Sağlık çalışanlarının örgüte güven 
algılarının örgütsel özdeşleşme üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır” şeklindeki hipotezi 
desteklenmektedir. 

Tablo 8. Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkilerine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları 

 Bağımlı Değişken 
Örgütsel Özdeşleşme 

Bağımsız Değişken 
Örgütsel Bağlılık 

Β 
0,616 

T 
11,203** 

Model F 
Model R2 
 

125,511** 
0,136 

*0,05 düzeyinde anlamlı **0,01düzeyinde anlamlı  

Örgütsel özdeşleşme ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan regresyon analizi 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=125,511; P=0,000). Sağlık çalışanlarının duydukları örgütsel 
bağlılığın örgütsel özdeşleşme davranışını pozitif ve anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Böylece 
“H4:Sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılık davranışlarının örgütsel özdeşleşme üzerinde pozitif yönlü ve 
anlamlı bir etkisi vardır” şeklindeki hipotezi desteklenmektedir. 

Araştırma bulgularını değerlendirme sürecinde örgütsel destek, örgütsel güven boyutları ve örgütsel 
bağlılığın örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkilerinin test edilmesinin yanı sıra örgütsel desteğin örgütsel 
bağlılık ve güven boyutları üzerindeki etkileri de test edilmiştir. Ayrıca yöneticiye güven ve örgüte güvenin 
örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri de regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Tablo 9, Tablo 10 ve Tablo 
11ve Tab12’de sunulmuştur. 
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Tablo 9. Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkilerine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları 

 Bağımlı Değişken 
Örgütsel Bağlılık 

Bağımsız Değişken 
Örgütsel Destek 

Β 
0,428 

T 
6,781** 

Model F 
Model R2 
 

45,981** 
0,183 

*0,05 düzeyinde anlamlı **0,01düzeyinde anlamlı  

Örgütsel bağlılık ile örgütsel destek arasındaki ilişkiyi belirlenmesi amacıyla yapılan regresyon analizi 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=45,981; P=0,000). Sağlık çalışanlarının duydukları örgütsel 
desteğin örgütsel bağlılık davranışını pozitif ve anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Böylece “H5: Sağlık 
çalışanlarının örgütsel destek algılarının örgütsel bağlılık üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır” 
şeklindeki hipotezi desteklenmektedir.  

Tablo 10. Örgütsel Desteğin Yöneticiye Güven Üzerindeki Etkilerine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları 
 Bağımlı Değişken 

Yöneticiye Güven 
Bağımsız Değişken 
Örgütsel Destek 

Β 
0,554 

T 
9,516** 

Model F 
Model R2 
 

90,563** 
0,306 

*0,05 düzeyinde anlamlı **0,01düzeyinde anlamlı  

Yöneticiye güven ile örgütsel destek arasındaki ilişkiyi belirlenmesi amacıyla yapılan regresyon analizi 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=90,563; P=0,000). Sağlık çalışanlarının algıladıkları örgütsel 
desteğin yöneticiye güven davranışını pozitif ve anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Böylece “H6: Sağlık 
çalışanlarının örgütsel destek algılarının yöneticiye güven üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır” 
şeklindeki hipotezi desteklenmektedir. 

Tablo 11. Örgütsel Desteğin Örgüte Güven Üzerindeki Etkilerine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları 
 Bağımlı Değişken 

Örgüte Güven 
Bağımsız Değişken 
Örgütsel Destek 

Β 
0,394 

T 
6,131** 

Model F 
Model R2 
 

37,585** 
0,155 

*0,05 düzeyinde anlamlı **0,01düzeyinde anlamlı  

Örgüte güven ile örgütsel destek arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan regresyon analizi 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=37,585; P=0,000). Sağlık çalışanlarının algıladıkları örgütsel 
desteğin örgüte güven davranışını pozitif ve anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Böylece “H7: Sağlık 
çalışanlarının örgütsel destek algılarının örgüte güven üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır” 
şeklindeki hipotezi desteklenmektedir. 

Tablo 12. Yöneticiye ve Örgüte Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkilerine Yönelik Regresyon Analizi 
Sonuçları 

 Bağımlı Değişken 
Örgütsel Bağlılık 

Bağımsız Değişken 
Yöneticiye Güven 
Örgüte Güven 

Β 
0,199 
0,219 

T 
2,554** 
2,805** 

Model F 
Model R2 
 

15,953** 
0,135 

*0,05 düzeyinde anlamlı **0,01düzeyinde anlamlı  
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Örgütsel bağlılık ile yöneticiye güven ve örgüte güven arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan 
regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=15,953; P=0,000). Sağlık çalışanlarının 
duydukları yöneticiye güven ve örgüte güven hissinin örgütsel bağlılık davranışını pozitif ve anlamlı olarak 
etkilediği tespit edilmiştir. Böylece “H8: Sağlık çalışanlarının yöneticiye güven duygusunun örgütsel bağlılık 
üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır” şeklindeki hipotezi desteklenmektedir. Ayrıca “H9: Sağlık 
çalışanlarının örgüte güven duygusunun örgütsel bağlılık üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır” 
hipotezi de desteklenmektedir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve örgütsel destek ilişkilerinin araştırıldığı bu 
çalışmada teorik ve pratik açıdan önemli bulgular elde edilmiştir. Araştırmada dokuz adet hipotez kurularak, 
bahsi geçen değişkenler arasındaki ilişkiler tespit edilmiştir. 

Örgüt, işgörenlerin örgüte katkılarının farkında olarak, mutluluklarına önem vererek, birlikte çalışmaktan 
memnuniyetini belirterek, ait olma, saygı ve onaylama ihtiyacını karşılayarak örgütsel destek sunmaktadır 
(Armeli vd.,1998:299). Bu doğrultuda örgütsel desteğin; örgütsel bağlılık, örgüte güven, yöneticiye güven ve 
örgütsel özdeşleşmeyi olumlu yönde etkileyeceği yönündeki hipotezleri kabul edilmiştir. Araştırma bulguları 
ilgili yazınla örtüşmektedir (Rhoades ve Eisenberger ,2002; Chen vd., 2003; DeConinck, 2010; Cheung, Law, 
2008; Turunç, Çelik,2010). Çalışanlar iş ortamında destek beklentisi içindedir. Bu beklentinin farkına varan 
yöneticiler, gerekli desteği verdikleri taktirde çok önemli rekabet avantajı elde etmektedir. 

Güvenin olmadığı bir iş ortamında çalışanların örgülerine bağlılığının da düşük olması beklenen bir 
durumdur. Hatta düşük örgütsel bağlılığa sahip çalışanların olduğu bir örgütte performans, başarı da düşük 
olacaktır. Bu doğrultuda örgütsel güvenin örgüte güven ve yöneticiye güven boyutlarının; örgütsel 
özdeşleşme ve örgütsel bağlılığı olumlu yönde etkileyeceği hipotezleri kabul edilmiştir. Araştırma bulguları 
literatürü destekler niteliktedir (Tokgöz, Seymen, 2013; Taşkın,Dilek, 2010; Demirel, 2008). Günümüzde 
örgütlerin rekabet gücü için, varlığını bugün ve gelecekte koruyabilmesi için örgütsel güvenin geliştirilmesi 
çok önemlidir. Eğer çalışanlar kendilerine güvenirse, yöneticilerine ve örgütüne güvenirse daha yüksek 
performans göstermeleri, geleceğe karşı güvenli olmaları, krizlerde hayatlarını sürdürebilmeleri kuvvetle 
muhtemeldir. Güvenin olmadığı bir iş ortamında çalışanların örgülerine bağlılığının düşük olması beklenen 
bir durumdur. Hatta düşük örgütsel bağlılığa sahip çalışanların olduğu bir örgütte performans, başarı da 
düşük olacaktır. 

Örgütsel bağlılık ve özdeşleşme, araştırmacıların çalışan-örgüt ilişkisini incelemek için kullandıkları iki 
yapıdır. Bu doğrultuda örgütsel özdeşleşmenin; örgütsel bağlılığı olumlu yönde etkileyeceği hipotezi kabul 
edilmiştir. Araştırma bulguları literatürü destekler niteliktedir (Sass, Canary,1991; Tyler, Blader,2001; 
Çakınberk vd.,2011; Sökmen,2019). Örgüt yöneticilerinin işgören davranış, tutum ve duygularını keşfetmesi 
önemlidir. İşgörenlerin davranışlarının sebepleri tespit edildiğinde koşullar yenilenebilir. Hem örgüt için hem 
de işgörenler için elverişli, olumlu bir iş ortamı sağlanabilirse, başarı kaçınılmaz olacaktır. 

Bu çalışmada, sağlık çalışanlarının örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve örgütsel destek 
algısı olmak üzere dört olumlu iş tutumu araştırılmıştır. Bulgular doğrultusunda sağlık çalışanlarının örgütsel 
destek düzeyi yüksek, örgütsel güven hisseden, örgütsel bağlılığı yüksek ve örgütü ile özdeşleşmiş bireyler 
oldukları ifade edilebilir. Literatürde tüm değişkenlerin birlikte ele alındığı çalışma yok denecek kadar azdır. 
Örgütler için yetişmiş insan gücü son derece önemlidir. Artan işgücü devir oranı son derece olumsuz bir 
durumdur. Bu doğrultuda örgütlerin yetişmiş insan gücünü örgütte kalıcı kılabilmek için olumlu iş tutumları 
üzerinde odaklanmaları gerekmektedir. Sağlık çalışanlarının şartları iyileştirilmeli, değer verilmeli, olumlu 
bir örgüt iklimi sağlanmalıdır. Örgütlerin başarıyı yakalamasında en önemli faktör olan insan kaynağının 
desteklenmesi, örgüte ve yöneticiye güven ortamının yaratılması çok önemlidir. Gelecekteki çalışmalar için 
farklı kültürlerde, farklı sektörlerde aynı değişkenlerin incelenmesi ve sağlık çalışanlarında kamu, özel 
karşılaştırılması önerilmektedir. 
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Amaç – Bu çalışma, kurumsal değerlerin çalışanın görev performansına etkisini ve bu etkide kişi-örgüt 
uyumunun aracı rolünü konaklama sektörü bağlamında ortaya koyarak hem literatüre katkı yapmayı 
hem de uygulamacıların dikkatlerini Kurumsal Değerlerin önemi hususuna çekmeyi amaçlamaktadır.  

Yöntem – Bu çalışma, Antalya ilinde faaliyet gösteren Konaklama Tesisi Belgeli 889 tesis arasından, 
kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen ve telefonla ulaşılan 37 konaklama tesisinden 13’ünde 
gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiş 
bu çalışmaya, 13 konaklama tesisinden 316 kişi katılmıştır. Bu çalışmada katılımcıların algıladıkları 
kurumsal değerlerin kişi-örgüt uyumuna ve çalışanın görev performansına etkisi ölçülmüştür. 
Konaklama tesisi yöneticilerine anket formları elektronik ortamda iletilmiş ve yöneticiler vasıtasıyla 
çalışanların araştırmaya katılmaları sağlanmıştır. Elde edilen veriler SmartPLS Yapısal Eşitlik Modeli 
(YEM) paket programı kullanılarak geçerlilik, güvenilirlik ve doğrulayıcı faktör analizlerine tabi tutulmuş, 
sonrasında da hipotez testleri için yol analizi yapılarak elde edilen bulgular yorumlanmıştır.   

Bulgular – Analizler sonucunda, kurumsal değerlerden kalitenin görev performansını doğrudan, 
işbirliğinin ise kişi-örgüt uyumu üzerinden etkilediği belirlenmiştir. Kişi-örgüt uyumundaki değişimin 
yaklaşık %57’si kurumsal değerler tarafından açıklanırken, bu değerlerden kalite, katılımcılık ve 
işbirliğinin, kişinin örgüt ile uyumunda olumlu ve anlamlı yönde etkiye sahip olduğu ortaya 
konulmuştur. 

Tartışma – Örgütlerin, bireyselliğin ön plana çıkartıldığı ve bireysel performans bazında çalışanların 
birbirlerinin rakipleriymiş gibi yarıştırıldıkları çalışma ortamları yerine, takım çalışmasını, ekip ruhunu 
teşvik ettikleri, mümkün olduğunca çalışanların karar alma süreçlerine dâhil oldukları, işbirliği ve kalite 
odaklı çalışma ortamları oluşturmaları, çalışanların kendilerini örgüt ile bütünleşmiş hissetmeleri için 
önemlidir. Kişi-örgüt uyumunun sadece çalışanın görev performansı üzerine olan etkisi değil, örgütsel 
vatandaşlık davranışı olmak üzere diğer örgütsel değişkenler ve çıktılar üzerindeki etkileri de göz önüne 
alındığında ne derece önemli olduğu, örgütler için ne kadar hayati bir kavram olduğu daha da iyi 
anlaşılabilir. 
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Purpose - This study aims to contribute to the literature and draw the attention of the practitioners to the 
importance of Corporate Values by revealing their effect on task performance and the mediating role of 
Person-Organization-Fit in the context of the hospitality sector. 

Design/methodology/approach - This study was carried out in 13 out of 37 hotels selected by convenience 
sampling method among 889 hotels operating in the province of Antalya. A total of 316 people from 13 
hotels participated in this study, which was arranged as per the relational model. The effects of the 
perceived institutional values on the person-organization fit and the employee’s task performance were 
measured. The questionnaire forms were sent to the hotel managers in electronic forms, and hotel 
management had arranged the employees’ participation. The validity, reliability, and confirmatory factor 
analyzes were carried out on the obtained data by using the SmartPLS Structural Equation Model (SEM) 
package program. The path analysis was performed for hypothesis testing, and the findings were 
interpreted. 
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Findings - As a result of the analysis, it has been determined that the Quality as Corporate Values affects 
the Task Performance directly and the Collaboration through Person-Organization-Fit. While Corporate 
Values explain 57% of the change in Person-Organization-Fit, it has been revealed that Quality, 
Participation, and Collaboration have a positive and significant effect on the Person-Organization-Fit. 

Discussion – This study showed that to increase Person-Organization-Fit, organizations should encourage 
teamwork and team spirit, create collaborative and quality-oriented work environments where employees 
are involved in decision-making processes as much as possible, instead of creating working environments 
where individuality is emphasized, and employees compete as competitors of each other on the basis of 
individual performance. The importance and vitality of the Person-Organization-Fit can be better 
understood by considering the impact of it, not only on the employee’s task performance but also on other 
organizational variables and outputs, such as Organizational Citizenship Behavior. 

1. GİRİŞ 

Örgütler, rekabet üstünlüğü sağlamak ve uzun vadede hayatlarını sürdürebilmek amacıyla örgütsel hedefler 
belirlemektedir. Örgütler, bu hedeflerini gerçekleştirmek için de örgütsel ve bireysel faaliyetler 
gerçekleştirirler. Örgütsel amaçları gerçekleştirmek için yapılan bu faaliyetlerde örgüt kültürünün en önemli 
bileşenlerinden biri olan kurumsal değerler rehberlik etmektedir. Bireysel bazda, bireyin dünya görüşünü ve 
davranışlarını şekillendiren değerler, kişinin yaptığı her işte, karşılaştığı her olayda, aldığı her kararda sürekli 
olarak başvurduğu, tutum ve davranışları için bir pusula görevi görmekteyken (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2005), 
örgütler açısından da kurumsal değerler örgüt için aynı işlevi görmektedir. Yani örgütün aldığı kararlardan, 
yaptığı faaliyetlere, olaylar karşısında takındığı tavırdan çalışanlar dâhil tüm paydaşlarla etkileşiminde 
kurumsal değerler referans görevi görmektedirler.   

Bireyler, diğer bireyleri veya örgütleri, onların tutum ve davranışlarını değerlendirirken, kendi değer 
sistemlerini referans olarak alırlar ve tüm yargılara, sahip olduğu ve önem verdiği değerler ışığında varırlar 
(Rokeach, 1973; Sağnak, 2004). Bu bağlamda, çalışanın sahip olduğu değerler ile çalıştığı örgütün sahip olduğu 
kurumsal değerler birbirileriyle örtüştüğü zaman, çalışanın kendisini örgütüyle bütünleşmiş hissetmesi, yani 
çalışanan örgüt ile uyumunun sağlanması ve örgütsel amaçları kendi amaçları gibi benimseyip, o amaçları 
gerçekleştirmek için daha çok çaba sarf etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kurumsal değerlerin sadece kağıt 
üzerinde değil, pratikte hayata geçirilerek çalışanların performansını arttırması beklenmelidir.  

Bu çalışmada, toplumun genel değer kavramlarıyla uyuştuğu için kurumsal değerler olarak örgütün kaliteye, 
inovasyon faaliyetlerine, katılımcılığa ve işbirliğine verdiği değerler alınmış ve bu değerlerin kişi-örgüt 
uyumuna ve görev performansına etkileri ve bu etkilerde kişi-örgüt uyumunun olası aracılık rolü, konaklama 
sektöründe özelinde irdelenecektir. 

Konaklama sektörü özellikle seçilmiştir. Çünkü konaklama sektöründe inovasyon, diğer sektörlere göre çok 
daha kolaydır. Misafirlerin karşılanma biçiminden odaların hazırlanmasına, misafirlerin selamlanmasına, 
çalışanların giyimine, müşteriye sunulan hizmetlere ve bu hizmetlerin nasıl yerine getirildiğine kadar birçok 
alanda inovasyon yapmak mümkündür. Daha da önemlisi bu inovasyonların çoğu herhangi bir çalışan 
tarafından gerçekleştirilebilir ve otel yönetimi bunu desteklemektedir. 

Konaklama sektöründe çalışanların ön saflarda yer alması, müşterilerle doğrudan temas halinde olması ve 
çoğu zaman müşteri ortamda mevcutken karar almak zorunda kalmalarından dolayı çalışanların karar alma 
süreçleri dâhil örgütsel faaliyetlere katılımları, çalışanların işbirliği yapmaları ve tüm bu süreçlerde belli bir 
kalite seviyesini tutturmaları memnuniyetle karşılanmakta ve hatta teşvik edilmektedir. Bu nedenlerden ötürü 
çalışma otellerde yapılmıştır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  
2.1. Görev Performansı 

Örgütlerin etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerine devam etmeleri ve sürekliliklerini korumaları, en önemli 
kaynaklarından birisi olan istihdam ettikleri insan kaynağının performansına bağlıdır. Performans, iş görenin 
katkı düzeyine göre ölçülebilen, örgüt amaçlarına uygun olan hareketler ya da davranışlardır (Suliman, 2001). 
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Kişi veya grupların belirlenmiş hedeflerine ne derece ulaştığının, nicel ya da nitel olarak ifade edilmesi 
şeklinde de kısaca tanımlanabilir.  

Önceleri sadece gerçekleştirilen faaliyetlerin çıktıları ile ölçümlenen görev performansı,  1980’lerden beri hem 
faaliyetler hem de davranışlar açısından ele alınmakta ve “bireyin kontrolü altında olan ve örgütün amaçlarına 
katkıda bulunan eylemler ve davranışlar” (Akçin, 2018:47) şeklinde kavramsallaştırılmaktadır. Bu 
kavramlaştırmaya uygun olarak yapılan görev performansı, “çalışanların teknolojik süreçleri kullanarak doğrudan 
veya gerekli malzemeleri ya da hizmeti sağlayarak dolaylı olarak örgütün teknik çekirdeğine yarar sağlayan eylemler 
gerçekleştirmesiyle ilgili verimlilik ve etkinlik” (Borman ve Motowildo, 1997:99) şeklinde tanımlanabilir. Kısacası 
görev performansı, işleri gerçekleştirme ile buna bağlı olan davranışları gösterme şeklinde ifade edilebilir.    

Görev performansı, faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili olup kişinin resmi görev tanımında belirtilmiş olan 
işleri ne ölçüde gerçekleştirdiğinin göstergesidir. Bu açıdan görev performansı, resmi olarak yapılmış görev 
tanımları kapsamında yerine getirilen faaliyetlerdir (Murph, 1989; Befort ve Hattrup, 2003). Bu görevleri doğru 
bir şekilde yerine getirebilmek için teknik yetkinlik ve sorumlu görev anlayışına sahip olmanın (Miller, Griffin, 
Hart, 1999) yanı sıra çalışanın görev tanımını, yetki ve sorumluluklarını tam ve net bir şekilde bilmesi 
gerekmektedir. Ancak bu şekilde kişinin yaptığı görev ve gösterdiği performans ile ilgili bir algısı oluşabilir 
ve kendi görev performansını değerlendirebilir. 

2.2. Kişi-Örgüt Uyumu 

Kişi-örgüt uyumu, kişi ve örgüt amaçlarının, değer yargılarının ve özniteliklerinin örtüşmesi, benzeşmesi 
(Kristof-Brown, Zimmerman, Johnson, 2005; O'Reilly ve Chatman, 1986) şeklinde tarif edilebilir. Genel olarak 
kişiler, bilgi, becerilerini ve yetkinliklerini en iyi şekilde kullanıp geliştirebilecekleri, kendi değer yargılarıyla 
örtüşen değerlere sahip örgütlerde yer almayı istemektedirler. Yani en iyi ve en kolay şekilde uyum 
gösterebilecekleri, içselleştirebilecekleri, kabul edebilecekleri ve kabul edilebilecekleri örgütleri, bir başka 
deyişle kişi-örgüt uyumunun en yüksek seviyede olabileceği örgütleri tercih etmektedirler. Kişi-örgüt 
uyumunun farklı boyutlarını tespit etmeye yönelik çalışmalar yapılmış, kişi örgüt uyumunun, örgüt 
çalışanlarının ihtiyaçlarını ne derece karşıladığı (Cable ve Judge, 1996), kişilik özelliklerinin, örgütün 
değerlerine ne derece uyduğu (Bowen, 1982:37), kişi-örgüt uyumunun sadece belirli bir durum, belirli bir 
görev ya da belirli bir örgüte uyum şeklinde mi gerçekleştiği (Chatman, 1991) araştırılan konulardan bazıları 
olmuştur.  

Kişi-örgüt uyumuyla ilgili teorik çalışmalar, söz konusu uyum kavramının iş çıktılarına yönelik etkilerinin 
kanıtlanmasıyla ilgi çeken bir çalışma alanı olmuştur.  Bu alandaki araştırmalar genellikle kişi örgüt 
uyumunun, örgütsel vatandaşlık, iş tatmini, iş performansı ve örgütsel bağlılık gibi tutumlar üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Kişi-örgüt uyumunun çıktılarının hem çalışan hem de örgüt üzerindeki etkileri sebebiyle 
hem örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetimi hem de çalışanların psikolojik sağlıkları açısından 
önemlidir (Aydoğan, Güleryüz, Aydıntan, 2020). Kişi-örgüt uyumunun sağlanması, çalışanın işinde verimli 
olabilmesi, örgütle bütünleşebilmesi için çok önemlidir.  

2.3. Kurumsal Değerler 

Değişimin her alanda yaşandığı ve bu bağlamda kurumsal değerler kavramının da değişim geçirdiği 
aşikârdır. Bu kavram, örgüt kültürü olarak bilinen soyut kavramın, örgüt içerisinde vücut bulmuş hali olarak 
ifade edilebilecek bir yansımasıdır. Değer kavramı ve kurumsal değerler üzerine pek çok farklı disiplin 
tarafından inceleme yapılmıştır. Bu alandaki temel araştırma konularından biri olan kurumsal değerler ile 
ilgili birçok tanım geliştirilmiştir. Van Riel ve Balmer (1997), kurumsal değerleri bir örgütün örgütsel 
kültürünü oluşturan günlük dili, ideolojisi ve çalışanların ritüelleriyle ilgili hâkim inançlar sistemi olarak 
tanımlar. Bir başka deyişle kurumsal değerler, örgüt üyeleri tarafından önem atfedilen, paylaşılan değerler ve 
görüşler olup (Woodman, Hellriegel, Slocum, 1992; Demirtaş ve Güneş, 2002), örgütü oluşturan üyelerin rutin 
tutumlarına ve davranışlarına yansımakta ve çalışanların bireysel değerleri üzerinde yönlendirici bir rol 
oynamaktadır.  
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Kurumsal değerler, somut olarak çıktıları olan bir kavram olduğundan, örgüt üzerindeki etkileri net olarak 
görülebilmektedir. Bu konuda karakteristik bir örnek vermek gerekirse; açık kapı politikası uygulanan bir 
örgütte, çalışanlar amirlerine ihtiyaç duydukları zaman ulaşabiliyorlarsa, o örgütte iletişimin kurumsal bir 
değer olduğu, önem verildiği ve uygulandığından bahsedilebilir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2005). Yani kurumsal 
değerler bireylere rağmen değil bireylerle birlikte ve onların katkılarıyla meydana gelen ortak değerlerin bir 
üründür (Sezgin, 2006). Bu bağlamda kurumsal değer, örgütsel süreçlerin ve örgütsel yapının temelini 
oluşturmakta, olaylar ve olaylara verilen tepkiler, örgütsel kurallar, örgütün etik anlayışı ve uygulamaları, 
standartları, iş yapış şekilleri ve faaliyetlerinin çerçevesinin çizilmesinde belirleyici rol oynamaktadır. 

Bu noktada ilk hipotez; kurumsal değerler toplumun sahip olduğu değerlerle veya toplumun beklentileriyle 
örtüştüğü oranda örgüt toplum tarafından benimsenir, sahiplenilir. Bu benimsenme ve sahiplenme, örgütü 
oluşturan ve o toplumun da bir parçası olan çalışanlarda da kendini gösterir. Çalışanın örgüt ile uyumunu ve 
performansını olumlu yönde etkilemektedir. 

H1: Kurumsal değerlerin varlığı ve uygulanması, çalışanın görev performansını olumlu ve anlamlı 
düzeyde etkiler. 

H2: Kurumsal değerlerin varlığı ve uygulanması, kişi-örgüt uyumunu olumlu ve anlamlı düzeyde 
etkiler. 

H3: Kurumsal değerlerin varlığı ve uygulanmasının görev performansı üzerindeki etkisinde kişi-
örgüt uyumunun aracılık rolü vardır. 

Bu çalışmada inovasyon, kalite, katılımcılık ve işbirliği kurumsal değerler olarak araştırmaya dâhil edilmiştir. 

2.3.1. İnovasyon 

İnovasyon, yeni fikirlerin ürün, hizmet ya da metot gibi katma değer yaratan çıktılara dönüştürülme sürecini 
tanımlayan bir kavramdır ve bir örgütte yaratıcı fikirlerin başarılı bir şekilde uygulanma düzeyidir. Drucker’a 
(2001) göre her örgütün ihtiyaç duyduğu en temel yetenek inovasyondur. Sadece yaratıcı, yeni bir fikre sahip 
olmak, böyle bir fikri ortaya koymak inovasyon değildir. İnovasyon, böyle bir fikri alıp uygulamak ve bu 
sayede sonucu farklılaştırmaktır. Yani inovasyon hem teknik hem ekonomik hem de toplumsal bir süreçtir 
(Elçi, 2006). Dolayısıyla inovasyon, işletmelerde katma değer sağlamaya yönelik bir faaliyet olarak yenilik 
yapma ve böylelikle değişimi meydana getirebilme gücüdür (Toraman, Abdioğlu, İşgüden, 2009).  

İnovasyonun kurumsal bir değer olarak algılanması ve uygulanması, tüm çalışanlar tarafından sahiplenmesi 
ile mümkündür.  İnovasyonun kurumsal değerlerinin bir parçası olan ve bunu aktif olarak uygulayan 
örgütlerde çalışanlar, inisiyatif alarak yenilikçi fikirlerini beyan eder, uygularlar. Bu durum onların örgütü 
sahiplenmelerine, örgüt ile uyumlarının artmasına ve dolayısıyla da görev performanslarının artmasına sebep 
olmalıdır. Bu durumu yansıtan hipotezler aşağıda yer almaktadır: 

H1a: Kurumsal değerler olarak inovasyon ve bu yöndeki uygulamaların varlığı, çalışanın görev 
performansını olumlu ve anlamlı düzeyde etkiler. 

H2a: kurumsal değerler olarak inovasyon ve bu yöndeki uygulamaların varlığı, kişi-örgüt uyumunu 
olumlu ve anlamlı düzeyde etkiler. 

H3a: Kurumsal değerler olarak inovasyon ve bu yöndeki uygulamaların varlığının görev 
performansı üzerindeki etkisinde kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü vardır. 

2.3.2. Kalite 

Kalite kavramı uzun yıllardır önemini korumaya devam ederken günümüzde, örgütlerin performanslarını 
arttırma, rekabet avantajı elde etme ve farklılaşma için temel bir araç haline gelmiştir. Örgütte kalite 
felsefesinin oluşabilmesi, kaliteye vurgu yapan örgütsel kültür ve kurumsal değerlerin var olmasını gerekli 
kılmaktadır (Pakdil, 2004).  Kalite kavramını müşteri istek ve beklentilerinin karşılanması olarak kısaca 
tanımlamak mümkündür.  
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Kalitenin sağlanması ve yönetimi, kurumsal faaliyetler içerisinde yüksek katılımla başarıya ulaşılabilir. Bu 
durum yapılan birçok bilimsel araştırma sonucunda da görüldüğü gibi kalite çalışanın iş tatmininde olumlu 
bir etkiye sahip olurken, müşteri memnuniyetinde ve bağlılığında da olumlu yönde bir etkiye sahip 
olmaktadır. Ayrıca ürün kalitesinde iyileşme, yeniden işleme veya iade edilen ürünlerin azalması sebebiyle 
maliyetlerde azalmaya, müşteriler tarafından tercih edilme sebebiyle finansal performansta, pazar payında ve 
dolayısıyla da kârlılıkta artışa neden olmaktadır (Lakhe ev Mohanty, 1994).  

Bu durumun çalışanın örgüt ile uyumunun artması sonucu olduğunu ve bunun da görev performansını 
etkilediği düşünülmektedir. Bu yaklaşım ile ilgili hipotezler ise aşağıda yer almaktadır; 

H1b: Kurumsal değerler olarak kalite ve bu yöndeki uygulamaların varlığı, çalışanın görev 
performansını olumlu ve anlamlı düzeyde etkiler. 

H2b: Kurumsal değerler olarak kalite ve bu yöndeki uygulamaların varlığı, kişi-örgüt uyumunu 
olumlu ve anlamlı düzeyde etkiler. 

H3b: Kurumsal değerler olarak kalite ve bu yöndeki uygulamaların varlığının görev performansı 
üzerindeki etkisinde kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü vardır. 

2.3.3. Katılımcılık 

Dünyada yaşanan hızlı değişim, rekabet ve küreselleşme, örgütlerdeki geleneksel yönetim anlayışının yerini 
katılımcı yönetim anlayışına bırakmaya mecbur etmektedir. Katılım kavramının çok farklı tanım ve kullanım 
biçimi olduğu halde bu araştırmada çalışanın kendini ilgilendiren her türlü kararda görüşünü belirtmesi, 
karar alma süreçlerine katılması, yaptığı işte icra ettiği görevde belli bir düzeyde bağımsızlığı olması, örgütün 
süreç yönetimine katılımının sağlanması olarak alınmaktadır. Yani Wagner’in (1994) tanımladığı şekilde 
“…hiyerarşik olarak birbirlerini dengi olmayan kişiler arasındaki etkileşim“ olarak alınacaktır.  

Katılımcılığın görev performansı ve iş tatmini üzerinde olumlu etkisi olduğu başka çalışmalarda gösterilmiştir 
(Wright ve Kim, 2004; Wagner, 1994; Van Dyne, Graham, Dienesch, 1994). Bu çalışmanın onlardan farkı, bu 
etkinin kişi-örgüt uyumu üzerinden olduğunu ileri sürmesidir. Yani katılımcı bir kurumsal değer ve 
uygulama, kişilerin örgüt ile uyumunu, bütünleşmesini olumlu yönde etkilemesini ve bunun da çalışanın 
görev performansına etkilemesini beklemekteyiz. Dolayısıyla bu konudaki hipotezler şu şekildedir: 

H1c: Kurumsal değerler olarak katılımcılık ve bu yöndeki uygulamaların varlığı, çalışanın görev 
performansını olumlu ve anlamlı düzeyde etkiler. 

H2c: Kurumsal değerler olarak katılımcılık ve bu yöndeki uygulamaların varlığı, kişi-örgüt 
uyumunu olumlu ve anlamlı düzeyde etkiler. 

H3c: Kurumsal değerler olarak katılımcılık ve bu yöndeki uygulamaların varlığının görev 
performansı üzerindeki etkisinde kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü vardır. 

2.3.4. İşbirliği 

Taylor (1911:7, aktaran Chiocchio vd., 2012) “geçmişte kişi önce gelirdi, gelecekte sistem önce gelmeli” sözü aslında 
hem iş yapış şekillerinin hem de örgütlerin değişimini özetler niteliktedir. Sadece kişilere bağlı, kişileri baz 
alarak kurulmuş örgüt yapıları artık yerini takımlara bırakmıştır. Çünkü teknolojiyi üreten, kullanan ve 
geliştiren bireyler değil takımlardır (Lussier, 2017).  

İşbirliği, çalışanların birbirlerine yapıcı geri bildirimlerde bulunması, birbirlerinin çalışmalarına yardımcı 
olması, tavsiyelerde bulunması, yol göstermesi, bilgilerini paylaşması (Çelikten, 2003), birlikte yani takım 
olarak örgütsel amaçların gerçekleştirilebilmesi için faaliyet göstermesi ve takım olarak, takım ruhuyla hareket 
etmesi şeklinde tanımlanabilir.  

İşbirliği, aynı zamanda örgütsel vatandaşlık davranışının en önemli göstergelerinden de biridir. Bir başka 
deyişle çalışanın, çalışma arkadaşının karşılaştığı bir problem ya da üstlendiği bir görevde, herhangi bir 
zorlama olmadan, isteyerek, gönüllü olarak yardım etmesidir (Podsakoff vd., 2000). Bu gerçekleştikçe kişinin 
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örgüte yaptığı yatırım artacak ve kişi örgütü, örgütün iş yapış şekillerine tesir edecektir. Dolayısıyla da kişi 
örgütü şekillendirdikçe kendisi de örgüte göre şekillenecek ve kişi-örgüt uyumu sağlanacaktır. Bu da kişinin 
örgütsel hedefleri içselleştirmesini, bu hedefleri gerçekleştirmek için daha çok acaba sarf etmesine yani görev 
performansının artmasına neden olacaktır. Bu durumu belirten hipotezler ise şu şekildedir: 

H1d: Kurumsal değerler olarak işbirliği ve bu yöndeki uygulamaların varlığı, çalışanın görev 
performansını olumlu ve anlamlı düzeyde etkiler. 

H2d: Kurumsal değerler olarak işbirliği ve bu yöndeki uygulamaların varlığı, kişi-örgüt uyumunu 
olumlu ve anlamlı düzeyde etkiler. 

H3d: Kurumsal değerler olarak işbirliği ve bu yöndeki uygulamaların varlığının görev performansı 
üzerindeki etkisinde kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü vardır. 

3. YÖNTEM 
3.1. Araştırmanın Amacı 

Örgütsel performansın temeli olan çalışanın görev performansı, sadece kişiye değil, aynı zamanda örgütün 
uygulamalarına da bağlıdır (Newman, Nielsen, Miao, 2015; Hurduzeu, 2015; Almatrooshi, Singh, Farouk, 
2016). Bu bağlamda örgütlerin uygulamalarının çerçevesini belirleyen kurumsal değerler, örgütün çalışanlar 
dâhil tüm paydaşlara bir taahhüdüdür. Bu çalışma, bu taahhüt ve taahhüdün yerine getirilmesinin çalışanın 
örgüte uyum sağlamasını, bütünleşmesini ve çalışanın görev performansını ne de derece etkilediğini ortaya 
koymaya çalışmaktadır. Bu çalışma kapsamında veriler, 23 Ekim-12 Aralık 2019 tarihleri arasında toplanmış 
olup araştırmanın amaca yönelik geliştirilmiş araştırma modeli Şekil 1’de verilmektedir. 

H1: Kurumsal değerler olarak (a) inovasyon, (b) kalite, (c) katılımcılık ve (d) işbirliğinin varlığı ve 
uygulanması, çalışanın görev performansını olumlu ve anlamlı düzeyde etkiler. 

H2: Kurumsal değerler olarak (a) inovasyon, (b) kalite, (c) katılımcılık ve (d) işbirliğinin varlığı ve 
uygulanması, kişi-örgüt uyumunu olumlu ve anlamlı düzeyde etkiler. 

H3: Kurumsal değerler olarak (a) inovasyon, (b) kalite, (c) katılımcılık ve (d) işbirliğinin varlığı ve 
uygulanmasının görev performansı üzerindeki etkisinde kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü 
vardır. 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

3.2. Verilerin Toplanması 

Kolayda örneklem yöntemi ile Antalya ilinde faaliyet gösteren Konaklama Tesisi Belgeli 889 konaklama tesisi 
arasından kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen ve telefonla ulaşılan 37 otel yöneticisinden araştırmaya 
katılan 13’ünde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan 13 otelin 4’ü üç yıldız ve altı, 3’ü 4 yıldız ve üzeri, 6’sı 
da 5 yıldızdır.  Otel yöneticilerine elektronik ortamda anket formları gönderilmiş ve yöneticiler tarafından 
çalışanlara iletilmiştir. Geri dönüş sağlanan 327 anket formunun 316’sının analizlerde kullanılabilecek 
nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modeli (PLS-SEM) ile çok küçük 
(n<20) örneklem büyüklükleriyle bile çalışmak mümkünken, örnek büyüklüğünün yeterli olup olmadığı, her 
bir ifadenin aldığı faktör yüküne göre tespit edilmiştir. Faktör yüklerinin 0,70’ten büyük olması, örneklem 
büyüklüğünün yeterli olduğu anlamına gelmektedir (Garson, 2016:227). Araştırmamızdaki en düşük faktör 
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yükü 0,779>0,70 olduğundan (bkz. Tablo 2), örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. 
Katılımcılara ait demografik özellikler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Katılımcı f % 

 

Katılımcı f % 

Cinsiyet Erkek 121 38,3 

Kıdem 

3 Yıldan az 109 34,5 
Kadın 195 61,7 3-9 Yıl Arası 108 34,2 

Yaş 

25 Yaşından Genç 34 10,8 10-14 Yıl Arası 61 19,3 
25-29 Arası 55 17,4 15 Yıl ve Üzeri 38 12,0 
30-34 Arası 64 20,3 Eğitim 

Seviyesi 

Lise ve Aşağısı 74 23,4 
35-39 Arası 102 32,3 Üniversite 154 48,7 
45-49 Arası 27 8,5 Yüksek Lisans 

 
88 27,8 

50 ve Daha Yaşlı 34 10,8     

Araştırmada kullanılan Kurumsal Değerler Ölçeği Van Dyne, Graham ve Dienesch (1994) tarafından 
geliştirilmiş, Güğerçin (2015) tarafından Türkçeye uyarlanıp geçerlilik ve güvenilirliği test edilmiştir. Toplam 
12 ifadeli Kurumsal Değerler Ölçeğinin Katılımcılık, İnovasyon, Kalite ve İşbirliği boyutları vardır. Kişi-Örgüt 
Uyum Ölçeği ise Netemeyer vd. (1997) tarafından geliştirilmiş, Türkçeye uyarlaması, güvenilirlik ve geçerlilik 
çalışmaları ise Elçi (2005) tarafından yapılmıştır. Ölçek toplam 4 ifadelidir. Görev Performansı Ölçeği, Sigler 
ve Pearson (2000) tarafından Kirkman ve Rosen’dan (1999) aldıkları 4 ifadeli ölçektir. Ölçeğin Türkçeye 
uyarlaması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları Çöl (2008) tarafından yapılmıştır. Kullanılan tüm ölçeklerde 
katılımcıların (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Fikrim Yok, (4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle 
Katılıyorum seçenekleri bulunan ordinal ölçek ile cevap vermeleri sağlanmıştır. 

3.3. Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler, SmartPLS 3.2.9 Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
Öncelikle ölçeklerin doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal geçerlilik ve yol analizleri gerçekleştirilmiş, açıklama 
düzeyi incelenerek modelin kabul edilebilirliği değerlendirilmiştir.  

Geçerlik ve güvenilirlik analizleri dâhilinde iç tutarlılık güvenilirliği (internal consistency reliability), birleşme 
geçerliliği (convergent validity) ve ayrışma geçerliliği (discriminant validity) analizleri gerçekleştirilmiştir. İç 
tutarlılık güvenilirliğinin tespiti için Cronbach Alfa değerinin 0,60 veya üzeri (Lyberg vd.., 1997), birleşik 
güvenilirlik (CR: Composite Reliability) katsayılarının da 0,70 veya üzeri olması koşulu aranmıştır. Birleşme 
geçerliliğinin doğrulanmasında da AVE değerinin 0,50’nin üzerinde olması, faktör yüklerinin de 0,708 veya 
üzeri olması koşulları aranmıştır. (Hair vd., 2014).   

Ayrışma geçerliliğinin tespiti için Henseler vd. (2015) tarafından önerilen HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio) 
kriteri kullanılmıştır. Bu kritere göre içerik olarak birbirine yakın olan kavramlarda HTMT değerinin 0,90’nın, 
içerik olarak birbirine uzak kavramlarda ise 0,85’in altında olması gerekmektedir. Ayrıca değişkenler 
arasındaki olası çoklu doğrusallığın kontrolü için de VIF (Varyans Büyüme Faktörü) değerlerinin de 5’ten 
küçük olması (Rahman vd., 2016) koşulu kabul edilmiştir. 

4. BULGULAR 

Yapılan analizler sonucunda, ölçeklerin iç tutarlık güvenilirliğini ve birleşme geçerliliği koşullarını sağladığı 
görülmüştür. Ölçeklere ait faktör yükleri, Cronbach Alfa, CR ve AVE değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Ölçeklerin CR ve AVE Değerleri ve Ölçek İfadelerinin Faktör Yükleri 

İfade Faktör Yükü Cronbach Alfa CR AVE 
Kalite_1 0,864 

0,835 0,901 0,753 Kalite_2 0,841 
Kalite_3 0,896 
Isbirligi_1 0,881 0,84 0,904 0,758 Isbirligi_2 0,861 
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Isbirligi_3 0,870 
İnovasyon_1 0,914 

0,866 0,918 0,789 İnovasyon_2 0,849 
İnovasyon_3 0,900 
Katılım_1 0,892 

0,771 0,867 0,687 Katılım_2 0,699 
Katılım_3 0,882 
Kisi_Orgut_1 0,830 

0,909 0,936 0,787 Kisi_Orgut_2 0,894 
Kisi_Orgut_3 0,919 
Kisi_Orgut_4 0,902 
Gorev_Perf_1 0,851 

0,872 0,912 0,723 Gorev_Perf_2 0,880 
Gorev_Perf_3 0,887 
Gorev_Perf_4 0,779 

HTMT analizi sonucunda, ayrışma geçerliliğinin sağlanabilmesi adına Kalite_2 ve İnovasyon_2 ifadeleri 
analizden çıkartılmıştır. Elde edilen en yüksek HTMT değeri 0,849 ile Kurumsal Değerlerin Katılımcılık ve 
İşbirliği boyutları arasında olduğu tespit edilmiştir. Tüm değerler 0,850’den küçük olduğu için ayrışma 
geçerliliğinin sağlandığı sonucuna varılmıştır. VIF değeri de en yüksek İnovasyon ve Görev Performansı 
arasında elde edilmiş olup 0,308’dir. Bu değer eşik değerimiz olan 5’ten küçük olduğu için çoklu doğrusallığın 
olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Tablo 3’te verilen R2 ve Q2 değerleri incelendiğinde, araştırma modelinin görev performansındaki bir birimlik 
değişimin %16,5’lik bir kısmını açıkladığı ve Q2 tahmin gücünün sıfırdan büyük olduğu görülmektedir. R2 
değerinin %10’dan (Falk ve Miller, 1992; Hair vd., 2019) ve Q2 değerinin sıfırdan büyük olması (Hair vd., 2014) 
araştırma modelinin geçerli olduğu sonucuna varılmasına neden olmuştur. 

Tablo 3. Araştırma Modeline Ait R2 ve Q2 Değerleri 
Değişken R2 Q2 

Görev Performansı 0,162 0,105 
Kişi-Örgüt Uyumu 0,569 0,437 

4.1. Hipotezlere İlişkin Bulgular 

Araştırma modelinin analiz edilmesinde kısmi en küçük kareler yol analizi (PLS-SEM), SmartPLS 3.2.9 
istatistik programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Ringle vd., 2015). Araştırma modeline ilişkin; yol 
katsayılarının ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkilerinin anlamlılıklarını 
değerlendirmek için yeniden örnekleme (bootstrapping) ile örneklemden 5000 alt örneklem alınarak t-
değerleri hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 4’te raporlanmıştır. 

Tablo 4. Araştırma Modelinin yol Analiz Sonuçları 

Yol       Hipotez    β 
İnovasyon -> Görev Performansı H1a -0,038 
Kalite -> Görev Performansı H1b  0,339*** 
Katılımcılık -> Görev Performansı H1c -0,058 
İşbirliği -> Görev Performansı H1d -0,028 
İnovasyon -> Kişi-Örgüt Uyumu H2a  0,115 
Kalite -> Kişi-Örgüt Uyumu H2b  0,230** 
Katılımcılık -> Kişi-Örgüt Uyumu H2c  0,209** 
İşbirliği -> Kişi-Örgüt Uyumu H2d  0,313*** 
Kişi-Örgüt Uyumu -> Görev Performansı   0,194* 
İnovasyon -> Kişi-Örgüt Uyumu -> Görev Performansı H3a  0,022 
Kalite -> Kişi-Örgüt Uyumu -> Görev Performansı H3b  0,045 
Katılımcılık -> Kişi-Örgüt Uyumu -> Görev Performansı H3c  0,041 
İşbirliği -> Kişi-Örgüt Uyumu -> Görev Performansı H3d  0,061* 

β: Yol Katsayısı; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Tablo 4’te raporlanmış sonuçlar ışığında H1b, H2b, H2c ve H2d hipotezlerinin kabul edildiği, H1a, H1c, H1d ve H2a 
hipotezlerinin ise reddedildiği sonucuna varılmıştır. 
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Tablo 4’te verilen dolaylı etkiler göz önüne alındığında, Kişi Örgüt Uyumunun aracılık etkisinin sadece 
İşbirliği -> Kişi-Örgüt Uyumu -> Görev Performansı yolunda (β=0,61; p<0,05) gözlemlendiği ve bu hipotez 
grubundan sadece H3d hipotezinin doğrulandığı sonucuna varılmıştır. 

İşbirliği -> Görev Performansı yoluna ait katsayı değeri negatif olduğundan (β=-0,028) VAF (Variance Accounted 
For) değeri hesaplanmamış (Becker, 2006), onun yerine Zhao ve arkadaşlarının (2010) önerdiği şekilde aracılık 
etkisi yorumlanarak Kişi Örgüt Uyumunun, Kurumsal Değerlerin İşbirliği boyutunun Görev Performansı 
üzerindeki etkisinde tam aracı rolü oynadığı sonucuna varılmıştır. 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

İletiş teknolojilerinin katkısıyla hızla artan ve küreselleşen rekabet, örgütlerin rekabet avantajı elde etmelerini 
de her geçen gün daha da zorlaştırmaktadır. Rekabet avantajı elde edebilmenin en etkili yolu da örgütsel 
performansın olabildiğince en yüksek seviyeye çıkartılması ve tüm faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin 
sağlanabilmesidir. Bunu gerçekleştirmenin yolu da örgüt üyelerinin yani çalışanların görev performanslarının 
mümkün olan en üst seviyeye çıkartılmasıdır. 

Bu çalışmada, kurumsal değerlerden olan inovasyon, kalite, katılımcılık ve işbirliğinin görev performansına 
olan etkisi ve bu etkide kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü araştırılmıştır. Elde edilen analiz sonuçları kalitenin 
hem hem görev performansını hem de kişi-örgüt uyumunu anlamlı ve olumlu düzeyde, katılımcılığın ve 
işbirliğinin kişi-örgüt uyumunu etkilediğini göstermektedir. Sonuçlar aynı zamanda kişi-örgüt uyumunun 
görev performansını etkilediği ve işbirliğinin görev performansı üzerindeki etkisinde de tam aracılık rolü 
üstlendiğini göstermektedir.  

Teoriye Katkısı 

Örgüt performansının belirleyicisi olan çalışanın görev performansı, tüm yöneticilerin iyileştirmeyi istediği 
unsurların başında gelmektedir. Bu çalışma, kurumsal değerlerin çalışanın görev performansına olan etkisinin 
nasıl gerçekleştiğini göstermesi bakımından önemlidir. 

Kurumsal değerlerin çalışanın görev performansına olan etkisi üzerine yapılmış çok fazla çalışmaya 
rastlanmamakla birlikte, mevcut çalışmalardan elde edilen sonuçlar da birbirlerinden farklıdır. Örneğin 
Güğerçin (2015:162) yaptığı araştırmada, kurumsal değerler olarak bu araştırmanın da konusu olan inovasyon, 
kalite, katılım ve işbirliğinin görev performansına etkisi tespit edilememiştir. Diğer bazı araştırmacılar ise 
kurumsal değerlerin görev performansı üzerinde etkisi konusunda farklı sonuçlara ulaşmışlardır. Bu 
çalışmada ise kurumsal değer olarak kalitenin görev performansını doğrudan etkilediği, işbirliğinin ise kişi-
örgüt uyumu üzerinden etkilediği ve kişi-örgüt uyumunun tam aracı rolü üstlendiği görülmüştür. 

Bu çalışmanın teoriye en büyük katkısı, Kurumsal Değerlerin Kişi-Örgüt Uyumu üzerindeki etkilerinin ortaya 
konulması olmuştur. Kurumsal Değerlerden Katılımcılık, Kalite ve İşbirliği, çalışanın örgüt ile uyumunu, 
bütünleşmesini olumlu yönde etkilemekte ve hatta Kişi-Örgüt Uyumundaki değişimin yaklaşık %57’lik bir 
kısmını açıklamaktadır. Yani, örgüt faaliyetlerinde kaliteye önem verdiğinde, uygulamalarında çalışanların 
katılımını sağladığında, çalışanlar arasında işbirliğini teşvik ettiğinde çalışanın örgüt ile uyumu, bütünleşmesi 
ve örgüt hedeflerini içselleştirmesi olumlu yönde etkilenmektedir. 

Pratik Katkısı 

Bu çalışma göstermektedir ki; örgütlerin, bireyselliğin ön plana çıkartıldığı ve bireysel performans bazında 
çalışanların birbirlerinin rakipleriymiş gibi yarıştırıldıkları çalışma ortamları yerine, takım çalışmasını, ekip 
ruhunu teşvik ettikleri, mümkün olduğunca çalışanların karar alma süreçlerine dâhil oldukları, işbirliği ve 
kalite odaklı çalışma ortamları oluşturmaları, çalışanların kendilerini örgüt ile bütünleşmiş hissetmeleri için 
önemlidir. Kişi-Örgüt Uyumunun sadece çalışanın görev performansı üzerine olan etkisi değil, Örgütsel 
Vatandaşlık Davranışı olmak üzere diğer örgütsel değişkenler ve çıktılar üzerindeki etkileri de göz önüne 
alındığında ne derece önemli olduğu, örgütler için ne kadar hayati bir kavram olduğu daha da iyi anlaşılabilir. 
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Araştırmanın Kısıtları 

Bu araştırmanın bazı kısıtları da mevcuttur. Hem Kurumsal Değerler hem Kişi-Örgüt Uyumu hem de Görev 
Performansı ile ilgili veriler tek bir kaynaktan, katılımcının kendisinden alınmıştır. Yani kişinin kendi 
performansını, üyesi bulunduğu örgütün kurumsal değerlerini ve örgütü ile ne kadar uyum içerisinde 
olduğunu değerlendirmesi istenmiştir. Her ne kadar Kişi-Örgüt Uyumu da kişinin örgütü ile ilgili algısı olsa 
da bu araştırma kapsamında ölçümü en doğru şekilde yapılmış olan kavramdır. Diğer kavramlara kişilerin 
verdikleri cevaplar sübjektiftir. Kişinin kendi performansını kötü değerlendirmesi çok ender olsa da bazı 
katılımcıların mümkün olduğunca objektif davranmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Dolayısıyla görev 
performansının kişiye sorulması yerine örgütün kendinden alınması veya örgütün anahtar performans 
değerlendirme kriterlerinin kişilere sorulması daha sağlıklı sonuç verebilecektir. 

Ayrıca hem bağımsız hem ara değişken hem de bağımlı değişkenin ölçümlenmesinde kullanılan verilerin aynı 
kaynaktan toplanması, “ortak yöntem varyansı” hatasının varlığına yol açabilmektedir. Varsa böyle bir hatayı 
tespit edebilmek için Harman tek-faktör testi (Podsakoff ve Organ, 1986) uygulanmış ve bu testin sonucunun 
0,46 olduğu tespit edilmiştir. Bu sınır değer olan 0,50’den daha küçük küçük olduğu için, bu hatanın olmadığı 
sonucuna varılmıştır. Bu çalışmadaki bir başka kısıt da anketin çalışanlarca mesai saatleri dâhilinde 
doldurulmuş olmasıdır. Bu durum kişilerin anlık duygu ve düşüncelerinin verdikleri cevaplara etkimesine 
neden olabilir. 

Gelecekteki Araştırmalar İçin Öneriler 

Benzer bir çalışmanın Psikolojik Sahiplenme, Örgüt Kültürü ve Psikolojik Güçlendirme ile gerçekleştirilmesi, 
çalışmanın, diğer çevresel ve örgütsel etkilerden arındırılabilmesi için sadece bir tek örgüt ile ve bir tek 
lokasyon ile ve sadece belli bir departmana uygulanmasının daha sağlıklı ve yorumlanabilir sonuçlar vereceği 
değerlendirilmektedir.  
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Amaç – Karar alma sürecine olan etkisinden dolayı finans sektöründe volatilite önem arz 
etmektedir. Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören seçilmiş banka hisse senetlerinin 
volatilitelerinin zaman değişimi özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Yöntem – Bu çalışmada, Bist100 endeksi (XU100) ve Borsa İstanbul’da işlem gören seçilmiş 11 banka 
hisse senedinin 2002-2019 yılları arası günlük kapanış verileri kullanılmış olup veriler Borsa 
İstanbul’dan temin edilerek eviews ekonometrik analiz programında analiz edilmiştir. Hisse 
senetlerinin günlük volatilitesi yirmi günlük hareketli ortalama kullanılarak hesaplanmıştır. Bu 
çalışmada Nelson (1991) tarafından sunulan EGARCH (1,1) -M modeli kullanılmıştır. 

Bulgular – Elde edilen bulgular sonucu, hisse senetlerinin volatilitesinin zaman içerisinde oldukça 
yüksek olduğu ve bankadan bankaya önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği ortaya konulmuştur. Elde 
edilen sonuçlara göre, tahmini koşullu standart sapmanın üç bankanın koşullu getirileri üzerinde 
olumlu etkisi olduğu görülürken, sekiz banka içinse olumsuz etkisi vardır. Analiz edilen hisse 
senetlerinin getirilerinin koşullu oynaklığında herhangi bir asimetri olup olmadığına bakıldığında 
elde edilen bulgular, Black (1976) tarafından ortaya konulan ve asimetrik katsayılar negatif 
olduğunda ifade edilen kaldıraç etkisiyle uyumludur.  

Tartışma – Bu çalışmayla elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı ve asimetrik etkiyi ortaya 
koymaktadır. Yirmi günlük hareketli ortalamaların volatiliteleri geniş bir aralıkta dalgalanmaktadır. 
Bu çalışmayla, finansal varlık yönetimi ve risk yönetimi açısından katkı sağlayan sonuçlar elde 
edilmiştir. 
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Purpose – Volatility is important due to its significant impact on decision making in finance sector. 
This paper aimed to reveal the time-variation characteristics of the volatility of selected bank stocks 
traded in Borsa Istanbul. 

Design/methodology/approach – This paper employs daily data of Bist100 index (XU100) and the 
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were obtained from Bourse Istanbul and analyzed in the eviews econometric analysis software. The 
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window. In this study, EGARCH (1,1) -M model presented by Nelson (1991) was used. 

Findings – Findings provide evidence that the volatility of selected stocks was high across time and 
showed significant differences from bank to bank. According to the results, the estimated 
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(1976) leverage effect where the asymmetric coefficients turn out to be negative.  

Discussion – The results obtained in this study are statistically significant and reveal the asymmetric 
effect. The volatility of twenty-day rolling average fluctuates over a wide range. The results 
contributes to financial asset management and risk management. 
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1. Giriş 

Global dünyanın oluşturduğu şartlar dolayısıyla gelişmiş ve gelişen ülke piyasaları, zamanın gereklerine 
uyum sağlayarak daha entegre hale gelmiştir. Bu yakınlaşmadan hem gelişmiş hem de gelişen ülke piyasaları 
çeşitli yararlar sağlamaktadır. Söz konusu entegrasyon sürecinde gelişen piyasalar kendilerini gelişmiş 
piyasalara adapte ettikçe, sahip oldukları yüksek getiri potansiyeli ve çeşitlendirme olanağı sayesinde daha 
fazla yerli ve yabancı yatırımcı çekebilmektedir. Diğer yandan gelişen ülkelerde finansal piyasalar, daha 
büyük ekonomik ve finansal fırsatlar sunmakla beraber daha büyük riskler de içermektedir. 

Risk-getiri ilişkisi, finansal yatırım kararı verme sürecine etkilerinden ötürü, finans alanının temel 
konularından birisi olmuştur. Beklenen getiri, alınan risk düzeyindeki değişikliklere bağlı olarak değişir. Daha 
yüksek risk daha yüksek beklenen getiriye yol açarken, yatırımcılar daha düşük riskler için daha düşük 
getiriyi kabul edebilirler. Bunun nedeni, artan riskin daha yüksek beklenen getiri ile ödüllendirilmesidir. 

Bu çalışmayla, 2002-2019 yılları arası Borsa İstanbul’da işlem gören banka hisse senetleri volatilitelerinin 
zaman değişimi özellikleri incelenerek, banka hisse senetlerinin risk analizi amaçlanmaktadır. 

Volatilite ve getiri üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde, genel olarak tek bir endeksin ya da şirket 
hisselerinin baz alındığı, bir çoğunda da farklı ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının analiz edildiği 
görülmektedir.  

1994 yılında üç Avrupa borsasında volatilite-hisse senedi getirisi bağlantısını araştıran Corhay ve Rad (1994), 
kullandıkları GARCH ve AR-GARCH modeliyle riskin varyans tarafından tam anlamıyla ortaya 
konulabileceğini göstermişlerdir. Avusturalya, Belçika, Kanada, İtalya, Fransa, Japonya, İsviçre, Birleşik 
Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’yı kapsayan araştırmayı yapan Theodossiou ve Lee (1995), 
bu analizde gelişmiş ülkelerin haftalık borsa verilerini baz almışlardır. Borsanın haftalık getirilerini ve 
volatilitelerini analiz ederek yaptıkları bu araştırmada, 1976-1991 yılları arasında volatilitenin varlığını ortaya 
koysalar da, beklenen getiriler ve şartlı volatilite bağlantısına dair bir kanıt olduğu ortaya konulamamıştır.  

Xing (2004), otuz yedi uluslararası piyasayı 1973-2000 yılları arasında mercek altına alarak ortaya koyduğu 
araştırmada, piyasa endeksinin haftalık fiyatlarını analiz etmiş ve ülkeler arasındaki volatilitenin çeşitliliğini 
araştırmıştır. Yapılan bu araştırmaya göre, yatırımcının eğitim düzeyi arttıkça piyasadaki dalgalanma çok 
daha azdır. Bununla birlikte Xing’in araştırması ortaya koymuştur ki, borsanın büyüklüğü ve işlem gören 
şirketlerin sayısı da piyasa volatilitesini önemli ölçüde etkilemektedir.  

ARCH, GARCH ve GARCH-M modellerini kullanan Padhi (2006), 1990-2004 yılları arasında Bombay 
Borsasından seçilen beş endeksi incelemiştir. Padhi bu dönemdeki çeşitli sektörlerden yirmi şirketin Bombay 
piyasasındaki günlük verilerini baz almıştır. Bu çalışmayla, haberlerin gecikme süresine bağlı olarak 
volatilitenin değiştiği ortaya konulmuştur.  

Yapılan bir diğer önemli araştırma ise 1997 yılında Asya krizini temel alan analizdir. Chancharoenchai ve 
Dibooğlu (2006), Tayland, Malezya, Kore, Filipinler, Tayvan ve Endonezya’yı inceleyerek, bu ülkelerdeki reel 
ve finansal sektörlerin krizden nasıl etkilendiğini analiz etmişlerdir. Ayrıca araştırma genişletilerek, bu sayılan 
ülke piyasalarının üzerindeki ABD ve Japonya etkisi göz önüne alınmış ve bu ülkeler de analize dahil etmiştir. 
Günlük kapanış fiyatlarını ve GARCH-M metodunu kullanarak, Asya menkul kıymetler piyasalarındaki 
volatilite yayılmalarını ve ABD ve Japonya ile ilişkilerini incelemişlerdir. Asya krizi ilk olarak Tayland’da 
başlamakla birlikte bölgedeki ülkelere yayılmasıyla, Asya borsaları arasındaki kuvvetli ilişki ortaya 
konulmuştur. Bununla birlikte Asya piyasasında yer alan ülkelerin piyasalarındaki risk priminin, dış etkiye 
karşı oldukça hassas olduğu gözlemlenmiştir.  

Söylemez (2020) G20’de yer alan gelişmekte olan ülkelerin bankacılık endeksleri üzerinde MSGARCH 
modelini uygulayarak yaptığı çalışmada, her ülke bankacılık endeksinin rejimde kalma sürelerinin farklılığını 
ve rejim değişikliğini ortaya koymuştur.  

Volatiliteyi analiz etmek adına Lin ve Chen (1999), Tayvan borsa endeksinin getirilerini baz alarak, ARCH ve 
GARCH tipi modelleriyle, hisse dalgalanmalarıyla düşük-orta-yüksek volatilite rejimleri arasındaki ilintiyi 
ortaya koymuşlardır. Bu bağlantıya ek olarak kaldıraç etkisinin varlığına dair deliller bulmuşlardır.  

Tahmin edilebilir zamana göre değişken volatilite olduğuna dair kanıtı ise 2001 yılında Balaban, Bayar, Kan 
(2001) ortaya koymuşlardır. Yapılan analizde, kullanılan ondokuz ülkenin borsa endekslerine bakıldığında üç 
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ülkede getiri ve şartlı volatilite arasında anlamlı ilişki bulunmakla birlikte onaltı ülke içinse bağlantı 
bulunamamıştır. Fakat ülkeler arasındaki getiri ve koşullu volatilite ilişkisi birbirinden farklıdır. Örneğin, 
sekiz ülke volatilitesinde mevsimsellik etkisi göstermekteyken, diğer yedi ülke ortalama getirilerinde 
mevsimsellik etkisi göstermektedir. Ayrıca Balaban (2002) on ülkenin şartlı volatiliteleri üzerinde kaldıraç 
etkisini ve volatilitenin zamana bağlı değişkenlik gösterdiğini kanıtlamıştır.  

Yapılan diğer bir araştırmada, Brezilya borsasını baz alan, hisse senedi getirileri, işlem hacmi ve hisse senedi 
volatilitesi arasındaki bağlantıyı ortaya koyan bir analizdir. Medeiros ve Doornik (2006) tarafından yapılan 
çapraz korelasyon analizi, birim kök testleri, iki değişkenli eş zamanlı denklem regresyonu, VAR modellemesi, 
Granger testi ve GARCH modellemesi gibi yöntemler kullanılarak, hisse senedi getirileri, işlem hacimleri ve 
volatilite-işlem hacimleri arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Yapılan analiz, ARCH etkisinin varlığını 
GARCH (1,1) testleriyle ortaya koymuştur.  

Mohamad ve Mahmood (2001), GARCH (1,1) modellerini kullanarak Kuala Lumpur borsa endeksinin ve 
döviz kurunun değişkenliğini incelemişlerdir. 1997-1999 tarihleri arasındaki endeks verileri bu araştırmaya 
temel oluşturmuştur. Araştırmanın bu kadar küçük bir ülkenin borsasını incelemesinin sebebi ise Asya krizi 
sırasındaki volatiliyeyi küçük pazarlar açısında incelemektir. Sonuçlar ise hisse senedi endeksi ve döviz kuru 
oynaklığı tahmini arasındaki anlamlı ilişkiyi göstermektedir. Eğer borsa endeksinde bir artış varsa döviz 
kurundaki değişkenlik artmaktadır.  

Şirket finansal bilgilerinin açıklanmasıyla borsa volatilitesi arasındaki ilişki ise Medeiros ve Quinteiro (2005) 
tarafından yapılan araştırmada ortaya konulmuştur. Bu çalışmada, şirket finansal bilgilerinin kalitesi arttıkça, 
işlem gören hisselerin daha az dalgalı olduğu tezini denemek amacıyla Brezilya borsasına kote edilen 40 şirket 
incelenmiştir. Sonuç olarak önceki çalışmalarla uyumlu tezlerini desteklemişlerdir.  

Pozitif getirilerin etkisinin, negatif getirilere oranla daha düşük olduğunu ispatlayan bir araştırma da Wong 
ve Yang (2018) tarafından ortaya konulmuştur. S&P 500 ETF ve S&P 100 endeksleri üzerinde yaptıkları 
analizde, volatilite ile getiri arasındaki bağlam ortaya konulmuştur.  

Diğer yandan, volatilitenin kalıcılığı ve asimetri etkisini Chen ve Wang (2019) araştırmışlardır. Yaptıkları 
araştırmaya temel olarak gelişmiş ve gelişmekte olan yirmi üç ülkeyi almışlardır. Bu ülkelerden topladıkları 
yirmi sekiz endekse ait verileri analiz etmişlerdir. Sonuç olarak, volatilitenin kalıcılığı ile getiriler arasındaki 
bağı temellendirerek, pozitif getiri etkisinin bu düzlemde negatif getirilere nazaran daha az olduğunu 
ispatlamışlardır.  

Bayçelebi ve Ertuğrul (2020) BIST bankacılık endeksinin günlük kapanış verilerini kullanarak 2010-2016 yılları 
arasındaki volatilitesini GARCH, TGARCH ve EGARCH modelleri ile analiz etmişlerdir. Uygulanan 
modellerden GARCH(1,1)’in analiz edilen dönemdeki volatiliteyi diğer modellere göre daha iyi açıkladığı 
ortaya konulmuştur.  

Kula ve Baykurt (2020) BIST bankacılık endeksinin 1997-2016 yılları arasındaki volatilitesini MSGARCH 
modeli kullanarak analiz etmişlerdir. Elde edilen sonuçlar bankacılık endeksinde düşük volatilite ısrarcılığı 
olduğu, yüksek risk rejim volatilitesinin düşük rejime göre çok daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur. 

Söylemez (2019) BIST bankacılık endeks volatilitesini 1997-2019 yılları arası endeks kapanış verilerini 
kullanarak incelemiştir. Farklı GARCH modelleri kullanılarak yapılan bu analiz sonuçlarına göre CGARCH 
modelinin bankacılık endeksi analizine diğer GARCH modellerinden daha uygun olduğu sonucuna 
varılmıştır. Aynı zamanda elde edilen sonuçlarla volatilite ısrarcılığı ortaya konulmuştur.  

BIST-100’de firma düzeyinde volatiliteye odaklanan sınırlı çalışmalardan biri olan Balaban ve Özgen (2016), 
firma bazında günlük işlem verilerini analiz ederek işlem seansı etkilerini araştırmışlardır.  

Türkiye borsası için bankalar düzeyinde yapılan bu çalışmayla inceleme konusuna yönelik literatüre anlamlı 
bir katkı ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

 

 

2. Yöntem 
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Bu çalışmada, Ocak 2002 - Şubat 2019 yılları arası döneme ait Bist100 endeksi (XU100) ve seçilmiş 11 banka 
hisse senedinin günlük kapanış verileri kullanılmış olup veriler Borsa İstanbul’dan temin edilerek eviews 
programında analiz edilmiştir. Seçilen örneklem dönemi, 2001 krizinden sonrasını kapsamaktadır.  

Günlük getiriler, aşağıda gösterilen formül kullanılarak hesaplanmaktadır: 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 100 × 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡−1

 

Bu çalışmada, Nelson (1991) tarafından sunulan EGARCH (1,1) -M modeli kullanılmaktadır.  

𝑅𝑅𝑡𝑡 = β ln(𝜎𝜎𝑡𝑡2) + 𝑐𝑐 +  �𝛿𝛿𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + 𝜇𝜇𝑡𝑡

𝑝𝑝

𝑖𝑖=1

 

Yukarıda verilen getiri fonksiyonu göz önüne alındığında, EGARCH (1,1) -M modeli aşağıdaki gibi ifade 
edilebilir: 

ln(σt2) = ω + 𝛼𝛼 �
|𝜇𝜇𝑡𝑡−1|

�𝜎𝜎𝑡𝑡−12
−  �

2
𝜋𝜋
� + 𝛾𝛾

𝜇𝜇𝑡𝑡−1
�𝜎𝜎𝑡𝑡−12

+  β ln(𝜎𝜎𝑡𝑡−12 ) 

tR  her bir hisse senedinin getirisi ve piyasa endeksi getirisi anlamına gelmektedir. Modelde tahmini koşullu 
standart sapma ln(σt2) getiri fonksiyonuna girmektedir. Denklemdeki c katsayısı basit ifadeyle sabit terimdir. 

Otoregresif etkiler varsa, bu etkiler δi katsayısı/katsayıları ile ölçülür. tµ  modelin hata terimidir. Koşullu 
varyans ln(σt2) ile ifade edilmektedir. Kullanılan asimetrik model, pozitif ve negatif hataların koşullu varyans 
üzerindeki etkilerini ayırt edebilmektedir. Negatif hataların etkisi, koşullu varyans fonksiyonundaki 𝛾𝛾 
katsayısı ile ifade edilmektedir. Eğer 𝛾𝛾 önemli ölçüde negatifse, bu durumda kaldıraç etkisinden söz edilebilir 
(Black, 1976; Glosten, Jaganathan ve Runkle, 1993).  

EGARCH modellerinde koşullu varyans özelliklerine bakılacak olursa, tahmini koşullu oynaklığın durağan 
ve negatif olmadığı gözlemlenmektedir. Koşullu oynaklık belirtimindeki β katsayısı, önceki dönemin tahmini 
koşullu oynaklığını ifade eder ve genellikle oynaklığın sürekliliğinin/kalıcılığının bir ölçüsü olarak görülür. 

3. Bulgular 

Bu çalışmada, Borsa İstanbul'da işlem gören seçilmiş bankaların günlük volatilitesindeki zaman değişiminin 
özellikleri incelenmiştir. Elde edilen ampirik bulgular, günlük volatilitenin zaman içerisinde yüksek olduğunu 
ve bankalar arasında önemli ölçüde farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Hisse Getirilerinin İstatistik Özetleri 
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Tablo 1’de gösterilen hisse getirilerinin istatistik özet sonuçları dikkate alındığında, günlük getiriler -0.03 
(AlbarakaTürk) ile 0.05 (Denizbank) arasında değişmektedir. Minimum değerler dikkate alındığında, XU100 
hariç, -20.3 (TSKB) ile -11.2 (AlbarakaTürk) aralığındadır. Maksimum değerler ise 11.5 (AlbarakaTürk) ile 19.5 
(İşbankası C) aralığında değişkenlik göstermektedir.  

Sonuçlar dikkate alındığında, Qnb Finansbank 3.37 ile en yüksek standart sapmaya sahipken, AlbarakaTürk 
2.03 ile en düşük standart sapmaya sahiptir. Analiz edilen sürede BIST100 endeksinin volatilitesi 1.79’dur. Alt 
%25 dördün hariç tutulduğunda, getiri değişim aralığı -1.71 ile 1.80 olarak değişmektedir. Üst %25 hariç 
tutulduğunda ise, minimum getiri 0.90 olarak değişirken, maksimum volatilite 1.80 olmaktadır. 

XU100 AKBANK
ALBARAKA 

TURK DENIZBANK
GARANTI 
BANKASI

T. HALK 
BANKASI

Ortalama 0.05 0.01 -0.03 0.05 0.03 -0.01
Standart Sapma 1.79 2.69 2.03 3.03 3.22 3.34

Minimum -13.34 -19.94 -11.23 -16.19 -17.38 -15.34
Alt 1% -4.86 -6.87 -6.09 -8.30 -9.53 -9.69
Alt 5% -2.84 -4.13 -3.17 -4.14 -4.91 -5.49
Alt 10% -1.98 -3.03 -2.27 -2.68 -3.51 -3.78
Alt 25% -0.90 -1.49 -0.98 -1.09 -1.67 -1.68
Üst 25% 1.04 1.49 0.92 0.90 1.80 1.76
Üst 90% 2.01 3.07 2.23 2.66 3.64 3.70
Üst 95% 2.76 4.34 3.08 4.57 4.74 5.09
Üst 99% 4.51 6.96 5.79 11.19 8.14 9.31

Maksimum 12.13 18.95 11.53 19.29 18.73 14.99
Değişim Aralığı 25.47 38.89 22.76 35.49 36.12 30.33

Değişim Aralığı / Volatilite 14.19 14.45 11.21 11.72 11.20 9.07

IS BANKASI (C)
QNB 

FINANSBANK SEKERBANK T.S.K.B.
VAKIFLAR 
BANKASI

YAPI VE KREDI 
BANKASI

Ortalama -0.01 0.04 0.01 0.00 0.00 -0.02
Standart Sapma 3.14 3.37 3.00 3.26 3.18 3.24

Minimum -19.69 -17.99 -15.82 -20.39 -15.38 -15.81
Alt 1% -8.65 -9.83 -8.59 -10.36 -9.12 -9.68
Alt 5% -4.96 -4.85 -4.47 -5.00 -5.08 -5.19
Alt 10% -3.42 -3.13 -3.05 -3.28 -3.64 -3.59
Alt 25% -1.61 -1.24 -1.31 -1.50 -1.71 -1.60
Üst 25% 1.64 1.06 1.22 1.54 1.69 1.68
Üst 90% 3.29 3.33 3.05 3.52 3.50 3.46
Üst 95% 4.68 5.47 4.55 4.91 4.74 4.78
Üst 99% 8.39 11.54 9.66 9.21 8.70 9.38

Maksimum 19.55 18.23 18.61 17.61 16.50 16.99
Değişim Aralığı 39.24 36.22 34.43 38.00 31.88 32.80

Değişim Aralığı / Volatilite 12.48 10.75 11.50 11.65 10.04 10.13
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Tablo 2. EGARCH (1,1) -M Modeli Ampirik Sonuçlar

 
      * 10% anlamlılık seviyesini, ** 5% anlamlılık seviyesini, *** 1% anlamlılık seviyesini temsil etmektedir. 

Tablo 2’de ortaya konulan sonuçlara göre, tahmini koşullu standart sapmanın sadece Akbank, Albarakatürk 
ve Şekerbank olmak üzere 3 bankanın koşullu getirileri üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmektedir. Ancak, 
bu sonuçların hiçbiri anlamlı değildir. Analiz edilen diğer 8 banka içinse, koşullu standart sapmanın koşullu 
ortalama üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Bunlardan sadece İşbank-C, TSKB, Yapı ve Kredi Bankası 

Katsayı z-İstatistiği Katsayı z-İstatistiği Katsayı z-İstatistiği Katsayı z-İstatistiği
β -0,0502 -1,2032 0,0178 0,2267 0,0522 0,6826 -0,0358 -0,7081
c 0,1015 *** 2,8577 -0,0097 -0,0733 -0,0831 -0,9467 0,0637 0,8682
θ1 0,0259 1,6197 0,0084 0,5404 0,0017 0,0807 0,0106 0,5605

θ2 0,0120 0,7809 -0,0211 -1,4274 0,0208 1,0414 -0,0407 *** -2,4185

θ3 -0,0025 -0,1656 -0,0018 -0,1122 0,0577 *** 3,0522 -0,0329 ** -2,0875

θ4 0,0023 0,1464 -0,0135 -0,8282 0,0208 1,0869 -0,0138 -0,8565

θ5 -0,0026 -0,1664 -0,0294 * -1,8825 -0,0020 -0,1008 0,0110 0,7177

Katsayı z-İstatistiği Katsayı z-İstatistiği Katsayı z-İstatistiği Katsayı z-İstatistiği
w -0,1139 *** -15,1037 -0,0607 *** -8,8177 -0,0757 *** -5,3699 -0,0622 *** -5,9060
α 0,1821 *** 18,3272 0,1431 *** 16,4579 0,3072 *** 16,1078 0,4500 *** 32,1923
γ -0,0520 *** -9,5611 -0,0326 *** -5,8369 -0,0235 ** -2,1577 -0,0170 * -1,7893
β 0,9740 *** 330,7676 0,9750 *** 343,9666 0,8830 *** 78,0227 0,8793 *** 196,4862

Katsayı z-İstatistiği Katsayı z-İstatistiği Katsayı z-İstatistiği Katsayı z-İstatistiği
β -0,1113 -1,3298 -0,1518 ** -2,0073 -0,0448 -0,8677 0,0214 0,3278
c 0,2968 * 1,7825 0,2949 ** 2,0893 0,0755 0,8385 -0,0229 -0,2156
θ1 -0,0780 *** -5,1395 -0,0723 *** -4,7386 -0,0875 ** -5,4451 0,0388 *** 2,4448

θ2 0,0017 0,1111 0,0073 0,4787 -0,0123 -0,7665 0,0184 1,1753

θ3 -0,0235 -1,4878 0,0141 0,9076 -0,0354 *** -2,3769 0,0132 0,8366

θ4 -0,0318 ** -2,0135 -0,0117 -0,7565 -0,0115 -0,8361 0,0077 0,5493

θ5 -0,0078 -0,5026 0,0057 0,3871 0,0116 0,8111 0,0096 0,6380

Katsayı z-İstatistiği Katsayı z-İstatistiği Katsayı z-İstatistiği Katsayı z-İstatistiği
w -0,0724 *** -8,6721 -0,0956 *** -9,9670 -0,0277 *** -5,6053 -0,0726 *** -9,0570
α 0,1797 *** 22,0679 0,2166 *** 17,6282 0,2795 *** 32,7100 0,3246 *** 30,2524
γ -0,0152 *** -2,5649 -0,0095 -1,4145 0,0314 *** 4,9716 0,0173 ** 2,2138
β 0,9712 *** 266,6160 0,9673 *** 279,1863 0,9274 *** 308,4845 0,9181 *** 215,4683

Katsayı z-İstatistiği Katsayı z-İstatistiği Katsayı z-İstatistiği Katsayı z-İstatistiği
β -0,0624 -0,6689 -0,1578 ** -2,1198 -0,0636 -0,6789 -0,1994 *** -2,9228
c 0,1559 0,8547 0,3389 *** 2,3568 0,1536 0,8445 0,4180 *** 3,3630
θ1 -0,0689 *** -3,8993 -0,0395 *** -2,4263 -0,0384 ** -2,1416 -0,0557 *** -3,6005

θ2 -0,0114 -0,5949 -0,0056 -0,3366 0,0028 0,1546 -0,0008 -0,0477

θ3 0,0051 0,2575 -0,0215 -1,3202 0,0185 1,0506 0,0130 0,8123

θ4 -0,0300 -1,6032 0,0348 ** 2,1916 0,0153 0,8676 -0,0062 -0,4008

θ5 0,0235 1,2741 -0,0378 *** -2,4109 -0,0021 -0,1172 0,0171 1,0896

Katsayı z-İstatistiği Katsayı z-İstatistiği Katsayı z-İstatistiği Katsayı z-İstatistiği
w -0,0858 *** -8,0359 -0,0755 *** -9,9382 -0,0826 *** -6,5714 -0,1151 *** -10,8324
α 0,1866 *** 12,2215 0,2708 *** 21,4561 0,2147 *** 15,2134 0,2381 *** 21,8975
γ -0,0185 ** -2,0137 -0,0318 *** -3,9286 -0,0426 *** -4,4062 -0,0213 *** -2,7517
β 0,9747 *** 227,1221 0,9448 *** 240,4979 0,9618 *** 175,1430 0,9693 *** 284,2981

XU100 AKBANK ALBARAKA TÜRK DENİZBANK
Ortalama Denklemi Ortalama Denklemi Ortalama Denklemi Ortalama Denklemi

Varyans Denklemi Varyans Denklemi Varyans Denklemi Varyans Denklemi

GARANTİ BANKASI İŞ BANKASI C QNB FİNANSBANK ŞEKERBANK
Ortalama Denklemi Ortalama Denklemi Ortalama Denklemi Ortalama Denklemi

Varyans Denklemi Varyans Denklemi Varyans Denklemi Varyans Denklemi

Varyans Denklemi Varyans Denklemi Varyans Denklemi Varyans Denklemi

HALK BANKASI TSKB VAKIFLAR BANKASI YAPI VE KREDİ 
Ortalama Denklemi Ortalama Denklemi Ortalama Denklemi Ortalama Denklemi
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anlamlılık göstermektedir. İşBank-C ve TSKB %5 düzeyinde anlamlılık gösterirken, Yapı ve Kredi Bankası %1 
düzeyinde anlamlılık göstermektedir. 

Tablo 2 ayrıca, 11 bankanın münferit hisse senedi getirilerinin koşullu oynaklığında herhangi bir asimetri olup 
olmadığına dair özet sonuçları göstermektedir. Elde edilen genel bulgular, Black (1976) tarafından ortaya 
konulan ve asimetrik katsayılar negatif olduğunda ifade edilen, kaldıraç etkisiyle uyumludur.  

Black, firmanın değerindeki bir düşüşün, hisse senetlerinde negatif getiriye neden olacağını ve bu durumun 
genellikle hissenin kaldıraç oranını artıracağını savunmuştur. Black’e göre, finans literatüründe asimetrik 
oynaklık kaldıraç etkisi ile açıklanabilir ve borç-öz sermaye oranındaki bu artış kesinlikle hisse senedinin 
oynaklığı anlamına gelmektedir (Black, 1976). Başka bir deyişle, hisse senedi piyasalarında negatif şok, koşullu 
oynaklığı, aynı büyüklükteki pozitif şoktan daha fazla arttırır. Piyasada olumsuz şoklar (haberler) meydana 
geldiğinde oynaklık artar.  

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı ve bu nedenle asimetrik etkiyi ortaya 
koymaktadır. Koşullu oynaklık fonksiyonundaki asimetrik katsayının, iki banka için pozitif, yedi banka için 
negatif olduğu bulunmuştur. Ancak, negatif katsayılardan İş Bankası-C dışında hepsi en az %10 düzeyinde 
anlamlı iken, QNB Finansbank ve Şekerbank sırasıyla %1 ve %5 düzeyinde anlamlı negatif katsayılar 
sunmaktadır. 

Kullanılan model, %10'luk düzenleyici dönemsel fiyat limiti ve küçük veya likit olmayan şirketlerde telaffuz 
edilen olası zayıf işlem hacmi gibi pazar mikroyapı etkileri ile açıklanabilen beş gecikmeye (lag) kadar 
otoregresif terimleri içerir. Katsayıları negatif ve istatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlı olan Garanti 
Bankası, İşbank-C, Halkbank, TSKB, Yapı ve Kredi lag-1 de birinci derece otokorelasyon gösterirken, QNB 
Finansbank ve Vakıfbank ise %5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılık göstermektedir. Sadece Şekerbank 
%1 anlamlılık düzeyinde pozitif katsayı sunmaktadır. Denizbank, lag-2'de birinci derece otokorelasyon için 
%1 anlamlılık düzeyinde negatif katsayı gösterirken, AlbarakaTürk, lag-3'te pozitif birinci derece 
otokorelasyon sunmaktadır. Sadece Akbank, lag-5'te %10 anlamlılık düzeyinde negatif katsayı sunmaktadır. 

Bu çalışmada, Borsa İstanbul'da işlem gören seçilmiş bankaların günlük volatilitesindeki zaman değişiminin 
özellikleri incelenmiştir. Elde edilen ampirik bulgular, günlük volatilitenin zaman içerisinde oldukça yüksek 
olduğunu ve bankalar arasında önemli ölçüde farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören, seçilmiş banka hisse senetlerinin günlük volatilitesindeki zaman 
değişimi özelliklerinin analiz edildiği bu çalışmada, 2002-2019 dönemi için seçilen 11 banka hisse senedine ait 
günlük veriler kullanılmıştır. Günlük volatilite, yirmi günlük hareketli ortalama kullanılarak hesaplanmıştır. 
Buna göre elde edilen ampirik bulgular sonucunda, günlük volatilitenin zaman içerisinde oldukça değişken 
olduğu ve bankalar arasında önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği ortaya konulmuştur. 

Ayrıca elde edilen bulgulara bakıldığında, tahmini koşullu standart sapmanın üç bankanın koşullu getirileri 
üzerinde olumlu etkisi olduğu görülürken, sekiz banka için ise olumsuz etkisi olduğu gözlemlenmektedir. 

Analiz edilen banka hisse senetlerinin getirilerinin koşullu oynaklığında herhangi bir asimetri olup 
olmadığına bakıldığında elde edilen sonuçlar Black (1976) tarafından ortaya konulan ve asimetrik katsayılar 
negatif olduğunda ifade edilen kaldıraç etkisiyle uyumludur. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar istatistiksel 
olarak anlamlı ve asimetrik etkiyi ortaya koymaktadır. 

Borsa İstanbul için bankalar düzeyinde volatiliteye odaklanan bu çalışmayla, inceleme konusuna yönelik 
özellikle finansal varlık yönetimi ve risk yönetimi açısından anlamlı bir katkı ortaya konulmuştur. 
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Amaç – Çalışmada, 2015 – 2019 yılları arasında Türkiye’de elektrik enerjisi sektöründe enerji üretimi 
ve dağıtımı faaliyetlerini yerine getiren işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.  

Yöntem – Araştırmada ikincil veriler kullanılmış olup nitel araştırma modeli tercih edilmiştir. 
Araştırma örneklemini, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı alt sektöründe faaliyet 
gösteren 8600 işletme oluşturmuştur. Elektrik enerjisi sektörüne ait veriler, işletmeler tarafından 
gönüllülük esası doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) gönderilen ve 
TCMB’nin resmi internet sitesinde yayınlanmış olan finansal tablolarından elde edilerek analize hazır 
hale getirilmiştir. Elde edilen veriler oran analizi yöntemi aracılığı ile analiz edilmiştir.  

Bulgular – Analiz sonucunda, elektrik enerjisi sektörünün 2015 – 2019 yılları arasında likidite 
oranlarının genel kabul görmüş standart oranların altında olduğu, sektörün varlıklarının finanse 
edilmesinde daha çok uzun vadeli banka kredilerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Sektördeki 
alacakların tahsil süresinin sürekli arttığı, sektörün varlıklarını genel olarak etkili bir şekilde 
kullanamadığı, sektörde 2015 – 2018 yıllarındaki faaliyet dönemlerinde zarar, 2019 yılında ise düşük 
bir oran da olsa kar edildiği tespit edilmiştir.   

Tartışma – Araştırma sonucuna göre, sektör yöneticilerinin sektördeki borçların ödenmesi 
konusunda doğru finansman politikaları belirleyerek bu politikalara uygun kararlar alması, 
alacakların ortaya çıkması sürecinde sözleşmelerin düzenlenmesi, varlıkların etkili bir şekilde 
kullanılması ve karlılığın arttırılması için katlanılan maliyet ve elde edilen gelir kalemlerinin 
incelenmesi gerekmektedir.  
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1. GİRİŞ  

Teknolojide yaşanan sürekli gelişim ve sanayileşme ile birlikte insanların ve işletmelerin enerjiye olan 
ihtiyaçları her geçen gün artış göstermektedir. Çünkü enerji kullanımı olmadan insanların günlük hayatlarını 
devam ettirebilmeleri ve işletmelerin de faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaları neredeyse imkansız hale 
gelmiştir. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için yararlanılabilecek birbirinden farklı enerji kaynakları 
bulunmaktadır. Hayatımızda çok önemli bir paya sahip olan enerji kaynaklarının sınıflandırılmasında 
kaynakların dönüştürülebilme özellikleri dikkate alınmaktadır. Bu doğrultuda enerji kaynakları, birincil ve 
ikincil olarak sınıflandırılmaktadır. Birincil enerji kaynaklarının dönüştürülebilme özelliği bulunmamaktadır. 
Doğal gaz, petrol, kömür, hidrolik, nükleer, biyokütle, güneş, rüzgar ve dalga - gelgit gibi kaynaklar birincil 
enerji kaynakları arasında yer almaktadır. İkincil enerji kaynakları ise, birincil enerji kaynaklarının 
dönüştürülmesi ile meydana gelmektedir. Bu kaynaklar benzin, motorin, elektrik, mazot, kok kömürü, 
petrokok, ikincil kömür, hava gazı ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) olarak belirtilmektedir (Koç ve Kaya, 
2015: 37).  

İkincil enerji kaynaklarından biri olan elektrik enerjisi üretim ve iletimi ülkemizde Elektrik Üretim A.Ş. 
(EÜAŞ) aracılığı ile EÜAŞ’nin bağlı ortaklıkları, hizmet alımı ve kiralama sistemi ile işletilebilen mobil 
santraller, işletme hakkının devredilebildiği santraller, yap işlet, yap işlet devret ve serbest üretim şirketi 
lisansına sahip olan işletmeler tarafından gerçekleştirilmektedir (resmiistatistik.gov.tr). Bu işletmeler arasında 
hem kamu kurumları hem de özel sektör kuruluşları yer almaktadır. Ülkemizde talep edilen ve işletmeler 
tarafından üretilen elektrik enerjisinin 2009 – 2019 dönemindeki verileri Grafik 1’de gösterilmektedir.  

 

 
Grafik 1. Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretimi ve Brüt Talep Gelişimi (2009-2019) 

Kaynak: www.teias.gov.tr. 

Grafik 1’de görüldüğü gibi ülkemizdeki elektrik enerjisi üretimi elektrik enerjisi talebinde meydana gelen 
artışa bağlı olarak her yıl değişmektedir. Üretimi gerçekleştirecek işletmelerin de bu durumu dikkate alarak 
elektrik enerjisi üretim kapasitelerini arttırmaları gerekmektedir. Bu noktada sektördeki işletmelerin finansal 
performanslarının analiz edilerek sonuçların işletmelerde karar vericiler tarafından dikkate alınması da önem 
taşımaktadır.  

Finansal performans, işletmelerin para ile ilgili faaliyetlerine ait sonuçlarının ölçülmesi sürecinde 
kullanılmaktadır. Elde edilen sonuçlar aracılığı ile işletmelerin geçmişteki faaliyetleri değerlendirilebilmekte 
ve geleceğe dair kararlarına da yön verilebilmektedir. Çünkü işletmelerin finansal performansları sayesinde 
işletmelerin likidite kullanımı, mali yapı durumu, varlık kullanımı ve karlılık durumlarına ait bilgiler elde 
edilebilmektedir. Elde edilen bu bilgileri dikkate alarak işletme yöneticileri, geleceğe dair yapacakları 
yatırımların kaynaklarına ve kaynakların doğru bir şekilde kullanılmasına ait kararlar alabilmektedir 
(Uygurtürk ve Korkmaz, 2012: 96). Tüm sektörlerde olduğu gibi elektrik enerjisi sektörünün de ülke 
ekonomisine sağladığı katkı ve sektörün finansal durumunun belirlenmesi için finansal verilerinin analiz 
edilmesi gerekmektedir.  

Çalışmanın amacı, Türkiye’de elektrik enerjisi sektöründe enerji üretimi ve dağıtımı faaliyetlerini yerine 
getiren işletmelerin finansal performanslarının analiz edilerek değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu 
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doğrultuda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenmiş olan sektör 
sınıflamalarından D – 351 Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı alt sektöründe faaliyet gösteren 8600 
işletmenin 2015 – 2019 yıllarına ait konsolide bilanço ve gelir tabloları kullanılarak likidite, finansal yapı, varlık 
kullanım ve karlılık oranları hesaplanmıştır. Sektörün finansal performansına ait oran analizlerinden elde 
edilen bulgular değerlendirilmiştir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Oran Analizi 

Oran analizi, işletmelerin gerçekleştirdikleri faaliyetleri sonucunda düzenledikleri ve finansal nitelikli 
bilgilerinin yer aldığı mali tablolardaki tutarların nispi ilişkilerinin incelenmesi için kullanılmaktadır. Bu 
analiz yöntemi kullanılarak işletmelerin likidite yapısı, finansal yapısı, varlıklarının etkin kullanılıp 
kullanılmadığı ve karlılık durumları ile ilgili bilgiler elde edilebilmektedir (Çabuk ve Lazol, 2009: 202).  

Likidite oranları, işletmelerin sahip oldukları varlıklarının finanse edilmesi ile ilgili olarak kısa vadeli borçların 
ödenme gücünün ve çalışma sermayelerinin yeterli olup olmadığının belirlenmesi için kullanılmaktadır. Bu 
oranlar; cari oran, likidite (asit test) oranı ve nakit oranı olarak sınıflandırılmaktadır (Akgüç, 1998: 23). Finansal 
yapı oranları, işletmelerin sahip oldukları varlıklarını finanse ederken ve faaliyetlerini yerini getirirken 
kullandıkları kaynaklarını yerine getirebilme gücünün ölçülmesi için kullanılmaktadır (Erdemir, 2019: 45). Bu 
oranlar; kaldıraç oranı, özkaynaklar oranı, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar oranı, duran varlıkların 
devamlı sermayeye oranı, maddi duran varlıkların özkaynaklara ve uzun vadeli yabancı kaynaklara 
oranından oluşmaktadır.  

Varlık kullanım oranları, işletmelerin sahip olduğu varlıklarını etkin kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi 
için kullanılan oranlardır. Bu oranlar; alacak devir hızı ve tahsil süresi, stok devir hızı ve devir süresi, aktif 
devir hızı, maddi duran varlık devir hızı ve özkaynak devir hızı vb. oranlar olarak sınıflandırılmaktadır (Okka, 
2006: 92). Karlılık oranları, işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirirken karlı çalışıp çalışmadığının belirlenmesi 
için kullanılan oranlardır. Bu oranlar; özkaynaklar, satışlar ve varlıklar ile ilgili karlılık oranları olarak 
gruplandırılabilmektedir (Akdoğan ve Tenker, 2007: 668). 

2.2.Literatür İncelemesi  

Elektrik enerjisi sektörünün yapısı ve bu sektördeki işletmelerin performanslarının değerlendirilmesi ile ilgili 
literatürde yerli ve yabancı çalışmalar bulunmaktadır. Bu kapsamda, seçilen çalışmalara Tablo 1’de yer 
verilmiştir.    

Tablo 1: Elektrik Enerjisi Sektöründeki İşletmelerin Performansları Üzerine Literatürde Yer Alan Çalışmalar  

Yazarlar (Yıl) Çalışmanın 
Yöntemi 

Çalışmanın Amacı ve Kapsamı Çalışmanın Sonuçları 

Goto and 
Sueyoshi 
(2009) 

Finansal 
Oran 
Analizi 

ABD’de sadece elektrik 
sağlayan ve hem gaz hem de 
elektrik sağlayan şirketlerin 
dikkate alınarak oluşturulduğu 
gruplarda finansal bir farklılık 
olup olmadığını ve finansal 
performans sıralamalarının 
nasıl yapılacağı amaçlanmıştır.  
ABD enerji sektöründe yer alan 
sadece elektrik sağlayan şirket 
ve hem gaz hem de elektrik 
sağlayan şirketlerin, temerrüde 
düşen ve düşmeyen şirketlerin 
2003 yılındaki verileri analiz 
edilmiştir.  

Çalışma sonucunda, finansal 
performanslar açısından temerrüde 
düşmüş şirketler ile temerrüde 
düşmeyen şirketler arasında önemli bir 
fark olduğu belirlenmiştir. Şirketleri 
ayırt etmek için karlılıkta özkaynak 
getirisi, kaldıraçta uzun vadeli yabancı 
kaynakların özkaynaklara oranı, 
likiditede cari oran önemli finansal 
oranlar olarak tespit edilmiştir.  
Finansal performanslar açısından 
sadece elektrik sağlayan şirketler ile 
hem gaz hem de elektrik sağlayan 
şirketler arasında önemli bir fark 
olmadığı belirlenmiştir. Şirketleri 
ayırmada gelirin faiz ve amortisman 
öncesi karı, net kar marjı, varlık getirisi 
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ve faaliyette de toplam varlıkları önemli 
finansal oranlar olarak tespit edilmiştir.  

Akhtar, Javed, 
Maryam ve 
Sadia (2012) 

Oran 
Analizi 

Pakistan’daki akaryakıt ve 
enerji sektöründe yer alan 
şirketlerin finansal kaldıraç 
oranları ile finansal 
performansları arasındaki 
ilişkinin ölçülmesi 
amaçlanmıştır.  
Pakistan’daki Karachi Stock 
Exchange (KSE)’de akaryakıt ve 
enerji sektöründe işlem gören 
20 adet halka açık limited 
şirketin 2000 – 2005 dönemine 
ait verileri analiz edilmiştir.  

Çalışma sonucunda, şirketlerin finansal 
kaldıraç oranları ile finansal 
performansları arasında pozitif bir ilişki 
olduğu belirlenmiştir. Karlılığı daha 
yüksek olan şirketlerin yüksek finansal 
kaldıraç oranına sahip olduğu ve bu 
durumun şirketlerin finansal 
performanslarını olumlu olarak 
etkileyebileceği tespit edilmiştir. Aynı 
zamanda Pakistan’daki akaryakıt ve 
enerji şirketlerinin optimum sermaye 
yapısını seçerken finansal kaldıraç 
oranını kullanabilecekleri 
belirlenmiştir.  

İskenderoğlu, 
Karadeniz ve 
Ayyıldız 
(2015) 

Oran 
Analizi 

Türkiye enerji sektörü ve 
Avrupa enerji sektörüne ait 
finansal tablo değerlerinin 
likidite, mali yapı, verimlilik ve 
karlılık durumları ile ilgili 
olarak analiz yapılması 
amaçlanmıştır.  
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Sektör Raporlarındaki 
234 adet enerji işletmesinin ve 
Avrupa Enerji Sektöründe 
verilerine ulaşılan 79 adet enerji 
işletmesinin 2009 – 2012 
dönemine ait verileri analiz 
edilmiştir.   

Çalışma sonucunda, Avrupa enerji 
sektöründeki işletmelerin likidite, 
finansal yapı, verimlilik ve karlılık 
durumları açısından Türkiye enerji 
sektöründe faaliyetlerini yerine getiren 
işletmelerden daha iyi bir performans 
gösterdikleri belirlenmiştir.  

Sakarya ve 
Yıldırım 
(2016) 

Topsis ve 
Panel Veri 
Analizi 

Enerji şirketlerinin finansal 
performansları ile hisse senedi 
getirileri arasındaki ilişkinin 
incelenmesi amaçlanmıştır.  
Hisse senetleri Borsa 
İstanbul’da işlem gören 14 
enerji şirketinin 2010 – 2014 
dönemine ait verileri analiz 
edilmiştir. 

Çalışma sonucunda, enerji şirketlerinin 
Topsis skorları ile hisse senedi getirileri 
arasında kısa dönemli eş bütünleşme 
olduğu belirlenmiştir. Topsis skorları 
ile hisse senedi getirileri arasında 
karşılıklı bir nedensellik sonucuna 
ulaşılamamıştır.  

Eyüboğlu ve 
Çelik (2016) 

Bulanık 
Analitik 
Hiyerarşi ve 

Türk enerji şirketlerinin finansal 
performanslarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır.  

Çalışma sonucunda, enerji şirketlerinin 
sıralaması yapılmıştır. Bu sıralamaya 
göre Avtur, Trcas ve Aksue enerji 
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Bulanık 
Topsis 
Yöntemi 

13 enerji şirketinin 2008 – 2013 
dönemine ait verileri analiz 
edilmiştir.  

şirketlerinin en iyi performansa, Zoren 
şirketinin ise en kötü performansa 
sahip olduğu belirlenmiştir.  

Metin, Yaman 
ve Korkmaz 
(2017) 

Topsis ve 
Moora 

Borsa İstanbul’da işlem gören 
enerji firmalarının çok kriterli 
karar verme yöntemleri 
kullanılarak finansal 
performanslarının ölçülmesi ve 
bu sonuçların karşılaştırılması 
amaçlanmıştır.  
BİST’te işlem gören 11 enerji 
firmasının 2010 – 2015 
dönemine ait verileri analiz 
edilmiştir.  

Çalışma sonucunda, uygulanan Topsis 
ve Moora yöntemlerine göre firmaların 
finansal performanslarının değişkenlik 
gösterdiği belirlenmiştir. Her iki 
yönteme göre hesaplanan performans 
sıralamalarında sadece üç firmanın 
performans sıralamasının birbirine eşit 
olduğu belirlenmiştir. 2010 – 2015 
dönemindeki tüm yıllardaki 
performans sıralamalarında en iyi ya da 
en kötü performansa sahip firma tespit 
edilememiştir.   

Erduru (2018) Oran 
Analizi 

Türkiye’de elektrik enerjisi 
üretimi ve dağıtımı sektörünün 
finansal yapısı ve 
performansının analiz edilmesi 
amaçlanmıştır.  
Elektrik enerjisi sektöründe 
faaliyet gösteren 302 işletmenin 
TCMB Sektör Bilançolarından 
elde edilen 2014 – 2016 
dönemine ait verileri analiz 
edilmiştir.   

Çalışma sonucunda, sektörde 
gerçekleşen likidite oranlarının 
standart oranların altında kaldığı 
belirlenmiştir. Sektörün varlıklarını 
genel olarak yabancı kaynakları ile 
finanse ettiği, sektördeki alacak ve stok 
devir hızlarının yıllar itibariyle artış 
gösterdiği, aktif, maddi duran varlık ve 
özkaynak devir hızlarının azaldığı 
tespit edilmiştir. Karlılık oranlarına 
göre enerji sektörünün 2014 ve 2015 
yıllarında zarar ettiği, 2016 yılında ise 
kar ettiği belirlenmiştir.  

Bağcı ve 
Yüksel Yiğiter 
(2019) 

Standart 
Sapma ve 
Waspas 
Yöntemi 

Enerji firmalarının finansal 
durumunu analiz ederek 
literatüre katkı sağlamak 
amaçlanmıştır.  
Borsa İstanbul’a kayıtlı 15 adet 
enerji firmasının 2008 – 2017 
yıllarına ait verileri analiz 
edilmiştir. 

Çalışma sonucunda, araştırma 
kapsamındaki yıllar itibariyle finansal 
performansı yüksek olan firmanın her 
yıl değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. 
Finansal performansı en düşük olan 
firma genel olarak Akenerji olarak 
belirlenmiştir. Ancak finansal krizden 
sonraki yıl olan 2010 yılında Akenerji 
firması finansal performansı en iyi olan 
firma olarak tespit edilmiştir.  

Karcıoğlu, 
Yalçın ve 
Gültekin 
(2020) 

Sezgisel 
Bulanık 
Mantık ve 
Çok Kriterli 
Karar 
Verme 
Teknikleri 

BIST’te işlem gören enerji 
şirketlerinin finansal 
performanslarının analiz 
edilmesi amaçlanmıştır.  
BIST’te işlem gören 8 enerji 
şirketinin 2013 – 2017 yıllarına 
ait verileri analiz edilmiştir.  

Çalışma sonucunda, kullanılan 
teknikler aracılığıyla en iyi performans 
gösteren ve göstermeyen şirketlerin 
sıralandığı belirlenmiştir. Bu 
sıralamada Odaş Elektrik Üretim 
Sanayi Ticaret A.Ş’nin en iyi 
performansa, Ayen Elektrik Ticaret 
A.Ş’nin ise en kötü performansa sahip 
olduğu tespit edilmiştir.  

3. YÖNTEM 

Araştırmanın bu kısmında, elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı alt sektörleri 
kapsamında dikkate alınan elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımında hizmet veren işletmelerin 
finansal performanslarının tespit edilmesi doğrultusunda araştırma modeli, araştırmanın evren ve örneklemi, 
veri seti ve yöntemi ve verilerin analizine yer verilmiştir.  
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3.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada Türkiye’de elektrik enerjisi sektöründe enerji üretimi ve dağıtımı faaliyetlerini yerine getiren 
işletmelerin gönüllülük esası doğrultusunda TCMB’ye gönderdikleri verilerin konsolide edilerek 
oluşturulduğu finansal tablolar kullanılmıştır. Bu veriler, TCMB’nin resmi internet sitesindeki sektör 
bilançolarından alındığı için ikincil veri kaynağı olarak ifade edilmektedir (Nakip, 2013: 96). Bu doğrultuda 
araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır.   

3.2. Örneklem Yapısı 

Araştırmanın örneklemini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenmiş olan sektör 
sınıflamalarından D – Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ana sektörünün ikinci kademe 
alt sektörü olan D – 351 Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren 8600 
işletme oluşturmaktadır. Araştırmada sektörün 2015 – 2019 yıllarına ait konsolide bilanço ve gelir 
tablolarından yararlanılmıştır. 

3.3. Araştırmanın Veri Seti ve Yöntemi 

Araştırma verilerinin elde edilme sürecinde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada oran 
analizi yöntemi uygulanarak elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı sektörüne ait finansal oranlar elde 
edilmiştir. Bu oranlar yardımı ile sektörün kısa vadeli borç ödeme gücü, varlıkların finanse edilme şekli, 
kaynak yapısı, karlılık durumu ve sahibi olunan varlıkların etkin kullanılıp kullanılmadığı belirlenmeye 
çalışılmıştır. Sektörde bulunan işletmelerin kimlik bilgilerinin gizli tutulması gerekliliğinden dolayı TCMB 
tarafından yayınlanmayan Borsa Performans Oranları hesaplanamamış ve bu oranlar çalışma kapsamı dışında 
tutulmuştur. Çalışmada belirli değişkenlerin kullanılarak sektörün finansal durumunun tespit edilmesi 
sebebiyle çalışmanın “tanımlayıcı araştırma” türüne uygun olduğu ifade edilebilir. 

3.4. Verilerin Analizi  

Araştırmada oran analizi işlemi, sektöre ait konsolide bilanço ve gelir tablolarından faydalanılarak likidite, 
finansal yapı, varlık kullanım ve karlılık oranlarının hesaplanması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
kapsamında hesaplaması yapılan oranlar, bu oranların hesaplanma amacı ve hesaplanma şekline Tablo 2’de 
yer verilmiştir.  
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Tablo 2: Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı Sektörünün Finansal Performansının 
Değerlendirilmesinde Kullanılan Oranlar 

 
Kaynak: Deran vd., 2014: 949; Çabuk ve Lazol, 2009: 202 – 234. 

Çalışmada Tablo 2’deki oranlar, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı sektörünün 2015 – 2019 yılları 
için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Çalışma kapsamında sektöre ait 115 oran hesaplanarak yıllar itibariyle bu 
oranlardaki değişimler değerlendirilmiştir. Elde edilen oranlar, ticari gelenekler sonucunda ortaya çıkan 
standart oranlarla karşılaştırılmış ve sektöre ait finansal durum yorumlanmaya çalışılmıştır.  
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4. Bulgular  

Araştırmanın bu bölümünde, Türkiye’deki elektrik enerjisi sektörünün konsolide bilanço ve gelir 
tablolarından faydalanılarak likidite, finansal yapı, varlık kullanım ve karlılık oran analizleri sonucu ulaşılan 
bulgulara ve değerlendirmelere yer verilmiştir.  

Elektrik enerjisi sektörünün varlık ve kaynak yapısının dağılımı ile ilgili yüzdesel veriler Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3: Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı Sektörünün Bilanço Analizi (%) 

Sektörün Bilanço Değerleri  
YILLAR 

2015 2016 2017 2018 2019 
Dönen Varlıklar  23,6 25,7 24,4 28,3 28,7 
Duran Varlıklar 76,4 74,3 75,6 71,7 71,3 
Toplam Varlıklar  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  25,8 25,6 27,5 32,7 31,4 
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 40,3 42,5 43,6 45,3 45,2 
Özkaynaklar 33,9 31,9 28,9 22,0 23,4 
Toplam Kaynaklar  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tablo 3’teki elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı sektörünün bilanço değerlerinin yüzdeleri dikkate 
alındığında, sektörün varlık yapısı genel olarak duran varlıklardan oluşmaktadır. Sektörün varlıklarının 
finanse edilmesinde kullanılan kaynaklara bakıldığında ise sektörün varlıklarını genel olarak uzun vadeli 
yabancı kaynakları ile finanse ettiği belirlenmiştir. Bu durum, büyük ölçüde duran varlıklara sahip sektörün 
doğru bir finansman politikası belirleyerek bu politikayı uyguladığı şeklinde yorumlanabilmektedir.   

Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı sektörünün, bir önceki paragrafta gerçekleştirilen bilanço 
analizinden sonra sektöre ait 2015 – 2019 yılları arasındaki kısa vadeli borç ödeme gücünün ve çalışma 
sermayesinin yeterliliğini belirleyebilmek için hesaplanan cari oran, likidite oranı ve nakit oranlarına ait 
veriler Grafik 2’de verilmiştir.  

 
Grafik 2: Elektrik Enerjisi Sektörünün Likidite Oranlarının Yıllar İtibariyle Gelişimi 

İşletmelerin kısa süreli borçlarını ödeme gücünü belirleyerek net işletme sermayelerinin yeterli olup 
olmadığının değerlendirilmesi için cari oran kullanılmaktadır. Bu oranın 2 olması genel bir kural olarak 
dikkate alınmasına rağmen gelişmekte olan ülkeler için oranın 1,5 olması da uygun görülmektedir (Akgüç, 
1998: 24 - 25). İşletmeler tarafından kısa vadeli yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesinde dikkate alınan asit 
– test oranının 1 olması olumlu olarak değerlendirilmektedir (Akgüç, 2011: 443). Sektörden sektöre değişiklik 
göstermekle birlikte genel bir kural olarak nakit oranının 0,20 olması yeterlidir (Kaya, 2015: 138).  
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Yukarıdaki bilgiler ve Grafik 2’de yer alan veriler doğrultusunda elektrik enerjisi sektörünün yıllar itibariyle 
kısa vadeli borç ödeme gücü ve net işletme sermayesinin yeterliliği konusunda yapılan değerlendirmeler 
aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.  

• Elektrik enerjisi sektörünün cari oran değerlerinin çalışma kapsamındaki tüm yıllarda genel kabul görmüş 
oran olan 1,5’un altında kaldığı grafikte görülmektedir. Bu durum sektörün 2015 – 2019 yılları arasında kısa 
vadeli borçlarını ödemede güçlük yaşadığı şeklinde yorumlanabilmektedir.  

• Asit test oran değerlerinin 2015 – 2019 yılları arasında genel kabul görmüş oran olan 1’in altında olduğu 
belirlenmiştir. Elde edilen değerlere göre sektörün stoklarını elden çıkaramadığı durumlarda kısa vadeli 
yükümlülüklerini yerine getirirken güçlükler yaşayabildiği ifade edilebilmektedir. Ancak sektörün, 
stoklarını hızlı bir şekilde paraya çevirerek elde edeceği fonları kısa vadeli yükümlülüklerini ödemede 
kullanması ya da sektörün yabancı kaynaklarının bir bölümünü stokları ile ödemesi durumunda asit – test 
oranının 1’den küçük olması sorun yaratmayabilir (Akgüç, 1998: 29).  

• Nakit oranı, likidite oranları içerisinde en hassas oran olarak değerlendirilmektedir. Grafik 2’deki verilere 
göre sektörün nakit oran değerleri 2015 – 2019 yılları arasında genel kabul görmüş oran olan 0,20’nin altında 
kalmıştır. Bu durum, sektördeki satışların durması ve sektörün alacaklarının tahsil edilememesi durumunda 
mevcut hazır değerleri ile kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmede zorlandığını gösterdiği şeklinde 
yorumlanabilmektedir. 

Elektrik enerjisi sektörünün kısa vadeli borç ödeme gücünün değerlendirilmesinden sonra sektörün finansal 
yapısına ait oranların da hesaplanması gerekmektedir. Sektörün finansal yapısı Grafik 3’teki oranlar 
kullanılarak analiz edilmiştir.  

 
Grafik 3. Elektrik Enerjisi Sektörünün Finansal Yapı Oranlarının Yıllar İtibariyle Gelişimi 

Sektörün finansal yapısının değerlendirilmesi için finansal kaldıraç oranı, kaynakların pasif toplamına oranı, 
duran varlıkların devamlı sermayeye oranı, maddi duran varlıkların uzun vadeli yabancı kaynaklara oranı ve 
banka kredilerinin aktif toplamına oranı hesaplanmıştır. Bu oranlar, işletmelerin sahibi oldukları varlıklarının 
ne kadarının borçlarla finanse edildiğinin tespit edilmesi amacıyla kullanılmaktadır (Okka, 2006, 89). Finansal 
kaldıraç oranının, gelişmiş ülkelerde % 50 civarında, gelişmekte olan ülkelerde ise % 60 dolaylarında olması 
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normal karşılanmaktadır. İşletme varlıklarının % kaçının işletmenin sahip ve ortakları tarafından finanse 
edildiğini belirlemek amacıyla kullanılan oran özkaynak oranıdır. Bu oranın yabancı kaynak oranına paralel 
bir şekilde % 50 civarında olmasının normal olarak değerlendirilmesine rağmen gelişmekte olan ülkelerde 
oranın % 40 dolaylarında olması da kabul edilebilmektedir (Çabuk ve Lazol, 2009: 213). Devamlı sermaye, 
işletmelerin özkaynak ve uzun vadeli yabancı kaynak değerlerinden oluşmaktadır. Duran varlıkların devamlı 
sermayeye oranı kullanılarak işletmelerin duran varlıklarının ne kadarlık kısmının devamlı sermaye ile 
karşılandığı belirlenmektedir. 

Yukarıdaki bilgiler ve Grafik 3’te yer alan veriler doğrultusunda elektrik enerjisi sektörünün yıllar itibariyle 
finansal yapı oranları konusunda yapılan değerlendirmeleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.  

• Elektrik enerjisi sektörünün finansal kaldıraç oranları yıllar itibariyle % 60’ın üzerinde, bu oranı tamamlayıcı 
niteliğe sahip olan özkaynak oranları ise % 20’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu durum, elektrik enerjisi 
sektörünün 2015 – 2019 yılları arasında varlıklarını finanse ederken çoğunlukla yabancı kaynaklarını 
kullandığı şeklinde yorumlanabilir.  

•  Elektrik enerjisi sektöründe varlıkların finanse edilmesinde kullanılan yabancı kaynaklarının kısa vadeli mi 
yoksa uzun vadeli mi olup olmadığının değerlendirilmesi kısa vadeli yabancı kaynakların pasif toplamına 
oranı ya da uzun vadeli yabancı kaynakların pasif toplamına oranı aracılığı gerçekleştirilmektedir. Genel 
standart olarak toplam kaynakların içerisinde 1/3’ten daha az kısa vadeli yabancı kaynak, 1/6’yı aşmayacak 
şekilde de uzun vadeli yabancı kaynak olabileceği belirlenmiştir (Çabuk ve Lazol, 2009: 215). Grafik 3’teki 
bilgilere göre elektrik enerjisi sektöründe yıllar itibariyle kısa vadeli yabancı kaynakların pasif toplamına 
oranı 1/3’ten daha az, uzun vadeli yabancı kaynakların pasif toplamına oranı ise 1/6’nın çok üzerinde 
gerçekleşmiştir. Kısa vadeli yabancı kaynakların 1/3’ün altında gerçekleşmesi sektörün kısa vadeli borçlarını 
ve faiz giderlerini zamanında ödeyebildiği şeklinde yorumlanabilir. Sektördeki uzun vadeli yabancı 
kaynakların pasif toplamına oranının standart değerin üzerinde ortaya çıkması sektörün yapısının genel 
olarak duran varlıklardan oluşması ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi aşamasında daha az kısa vadeli 
yabancı kaynakların kullanılmasından dolayı normal olarak değerlendirilebilmektedir.  

• Elektrik enerjisi sektörünün 2015 – 2019 yılları arasındaki duran varlıklarının devamlı sermayeye oranları 
0,74 ile 0,78 arasında değişiklik göstermektedir. Bu veriler doğrultusunda çalışma kapsamındaki yıllar 
itibariyle oranların 1’in altında ve birbirine çok yakın olduğu belirlenmiştir. Bu durum, sektörün sahibi 
olduğu duran varlıklarını devamlı sermayesi ile finanse ettiği ve sektörün duran varlıklarının finansmanında 
doğru bir finansman politikası takip ettiği şeklinde yorumlanabilir.  

• Grafik 3’teki verilere göre elektrik enerjisi sektörünün maddi duran varlıklarının uzun vadeli yabancı 
kaynaklara oranına ait değerler 2015 – 2019 yılları arasında değişiklik göstermiştir. Bu değerler 2015 yılında 
1’in üzerinde çalışma kapsamındaki diğer yıllarda ise 1’in altında gerçekleşmiştir. Bu durum sektörün maddi 
duran varlıklarını finanse ederken 2015 yılında özkaynaklarını da kullandığı, diğer yıllarda ise uzun vadeli 
yabancı kaynaklarını kullandığı şeklinde yorumlanabilir.  

• Elektrik enerjisi sektörünün 2015 – 2019 yılları arasındaki banka kredilerinin aktif toplamına bölünmesi 
sonucu bulunan oran değerleri 0,37 ile 0,44 arasında değişiklik göstermektedir. Grafik 3’teki verilere göre 
sektörün varlıkları her yıl artan oranda banka kredileri ile finanse edilmektedir. Bu durum, sektörün banka 
kredileri ile ilgili olarak borç baskısına tabi olacağı şeklinde yorumlanabilir. 

Sektörün likidite ve finansal yapısının değerlendirilmesinin ardından sektördeki varlıkların etkili bir şekilde 
kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için varlık kullanım oranlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Bu doğrultuda elektrik enerjisi sektörünün hesaplanan varlık kullanım oranları Grafik 4’te gösterilmiştir.  
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Grafik 4. Elektrik Enerjisi Sektörünün Varlık Kullanım Oranlarının Yıllar İtibariyle Gelişimi 

İşletmelerin alacaklarını yılda kaç kez tahsil edebildiğini tespit etmek için alacak devir hızı, alacakların kaç 
günde bir tahsil edilebildiğini belirleyebilmek için de alacak tahsil süresi kullanılmaktadır. Alacak devir 
hızının artması sonucu işletmenin alacaklarının likidite değeri artmaktadır (Çabuk ve Lazol, 2009: 221). 
İşletmelerin stoklarının ne kadar sürede üretim aşamasında kullanılarak satışa dönüşme hızının tespit 
edilebilmesi için stok devir hızı ve stok devir süresi oranları kullanılmaktadır. İşletmenin sahip olduğu 
varlıklarının kaç katı satış yapıldığını belirlemek için aktif devir hızı oranı dikkate alınmakta ve bu oranın 
yüksek olması istenmektedir. İşletmelerde maddi duran varlıkların etkili bir şekilde kullanılıp 
kullanılmadığının tespit edilmesi için maddi duran varlık devir hızı oranı ve özkaynakların verimliliğini 
belirlemek için ise özkaynak devir hızı oranı kullanılmaktadır (Akdoğan ve Tenker, 2007: 667 - 668). Bu oranlar 
için genel kabul görmüş standart bir değer bulunmamaktadır.  

Yukarıdaki bilgiler ve Grafik 4’te yer alan veriler doğrultusunda elektrik enerjisi sektörünün yıllar itibariyle 
varlık kullanım oranları konusunda yapılan değerlendirmeleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.  

• Elektrik enerjisi sektörünün 2015 – 2019 yılları arasında alacak devir hızı ve alacak tahsil süreleri 
incelendiğinde sektörün alacaklarını yılda 6 kez ile 4,3 kez diğer bir deyişle 60 gün ile 84 gün arasında tahsil 
edebildiği belirlenmiştir. Grafik 4’te görüldüğü gibi elektrik enerjisi sektöründe yıllar itibariyle alacak tahsil 
sürelerinde artış meydana gelmiştir. Sektörün alacaklarını tahsil edememesi durumunda işletme faaliyetleri 
ve yöneticilerin alacakları yatırım kararlarının bu artıştan olumsuz etkilenebildiği şeklinde yorumlanabilir.  

• Elektrik enerjisi sektörünün stok devir hızının 2015 yılında en yüksek seviyede 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 
ise önemli boyutta azalmış şekilde ve birbirine yakın, 2019 yılında da azalmaya devam ettiği belirlenmiştir. 
Sektörün stok devir hızının rakamsal değerleri yılda 20 kez ile 10 kez arasında değişiklik göstermektedir. 
Grafik 4’teki stok devir süresi verilerine göre sektörün 2015 – 2019 yılları arasında 17 gün ile 34 gün arasında 
değişiklik gösteren sürelerde elektrik dağıtımı yaptığı tespit edilmiştir.  

• Sektörün varlıklarının kaç katı satış yapıldığını göstermek amacıyla kullanılan oran olan aktif devir hızı 
değerleri elektrik enerjisi sektöründe 2015 – 2019 yılları arasında birbirine çok yakın bir şekilde 
gerçekleşmiştir. Aktif devir hızı 2015 yılında diğer yıllara göre daha yüksektir. Bu durum, sektördeki 
varlıkların 2015 yılı hariç diğer yıllarda daha az etkin kullanıldığı bir başka ifade ile sektörün sahip olduğu 
varlık tutarından daha az satış geliri elde ettiği şeklinde yorumlanabilir.  

• Elektrik enerjisi sektörünün maddi duran varlık devir hızlarının yıllar itibariyle 2,2 ile 1,7 arasında değişiklik 
gösterdiği Grafik 4’te belirlenmiştir. Bu veriler doğrultusunda, sektörün maddi duran varlıklarının ortalama 
1,8-2 katı kadar satış geliri elde ettiği ifade edilebilmektedir. 2015 yılına göre 2016 yılında düşüş gösteren 
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maddi duran varlık devir hızı oranları 2017, 2018 ve 2019 yıllarında tekrar yükselmeye başlamıştır. Bu 
durum, sektörün maddi duran varlıklarına ait kapasite kullanım oranlarının çalışma kapsamındaki son üç 
yılda artış gösterdiği şeklinde yorumlanabilir.  

• Özkaynak devir hızı, elektrik enerjisi sektörünün özkaynaklarını verimli kullanıp kullanmadığını belirlemek 
için hesaplanmıştır. Grafik 4’teki verilere göre sektördeki özkaynak devir hızı değerleri 2015 yılı hariç diğer 
yıllarda artış göstermekte ve oranlar 1,3 ile 2,4 değerleri arasında değişmektedir. Bu durum sektörün 2015 
yılı hariç diğer yıllarda özkaynaklarını daha verimli kullandığı şeklinde yorumlanabilir.   

Elektrik enerjisi sektörünün finansal performans değerlerinin tespit edilmesi ve faaliyetlerinin etkinlik 
derecelerinin belirlenmesi aşamalarında kullanılan son oran türü olan karlılık oranlarının gelişimi Grafik 5’te 
gösterilmiştir.  

 
Grafik 5. Elektrik Enerjisi Sektörünün Karlılık Oranlarının Yıllar İtibariyle Gelişimi 

Grafik 5’te yer alan veriler doğrultusunda elektrik enerjisi sektörünün yıllar itibariyle karlılık oranları 
konusunda yapılan değerlendirmeleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.  

• Elektrik enerjisi sektöründe 2015 – 2019 yılları arasında net satışlarının sırasıyla % 10, % 15, % 12, % 13 ve % 
19’u kadar brüt satış karı elde edildiği tespit edilmiştir. Yıllar itibariyle brüt kar marjında meydana gelen 
azalışların satışların azalmasından, marjdaki artışların ise satışların artması veya satış maliyetlerinin 
düşmesinden kaynaklanabileceği şeklinde ifade edilmektedir.  

• Elektrik enerjisi sektörünün faaliyet kar marjına ait değerler Grafik 5’te görüldüğü gibi 2015 – 2019 yılları 
arasında %05 ile % 15 arasında değişiklik göstermektedir. Bu durumun nedeni sektöre ait gelir tablosunun 
incelenmesi sonucunda sektörün yıllar itibariyle artan tutarlarda faaliyet giderlerine katlanması olarak ifade 
edilebilmektedir. 

• Grafik 5’te yer alan net kar marjı değerlerine göre elektrik enerjisi sektörünün 2019 yılı hariç diğer yıllarda 
zarar, 2019 yılında ise yüzdesel olarak düşük bir oran olsa da kar ettiği belirlenmiştir. Sektöre ait gelir tablosu 
incelendiğinde bu durumun, yıllar itibariyle sektörün diğer faaliyetlerinden olağan/olağandışı gider ve zarar 
tutarlarının olağan/olağandışı gelir ve karlarından yüksek olmasından özellikle de sektörde artan 
seviyelerde kambiyo zararlarının ortaya çıkması sebebiyle oluştuğu ifade edilebilir. 
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• Elektrik enerjisi sektörünün Grafik 5’teki aktif karlılık oran değerleri incelendiğinde, değerlerin sektördeki 
net kar marjında oluşan zarara paralel olarak 2019 yılı hariç diğer yıllarda negatif gerçekleştiği tespit 
edilmiştir. Bu durum, sektörün aktiflerini 2019 yılı hariç çalışma kapsamındaki diğer yıllarda etkili bir 
şekilde kullanamadığı, 2019 yılında ise düşük bir oranda da olsa aktiflerini verimli bir şekilde 
kullanabildiğini göstermektedir.  

• Sektör özkaynak karlılık oranları açısından incelendiğinde 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında bu oranın 
negatif gerçekleştiği sektörün sadece 2019 yılında kar ettiği belirlenmiştir. Bu veriler ışığında, ortaklar 
tarafından sektöre ayrılmış olan değerlerin sektör tarafından sadece 2019 yılında etkili bir şekilde 
kullanıldığı yorumu yapılabilir.  

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Sanayileşme ve teknolojide yaşanan sürekli gelişim sonucunda insanlar ve işletmelerin enerji ihtiyaçları artış 
göstermektedir. Çünkü insanların günlük yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve işletmelerin de insan 
ihtiyaçlarını karşılayabilme sürecinde mutlaka enerjiden faydalanmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda 
kullanılabilecek elektrik, doğal gaz, hidrolik, nükleer vb. gibi farklı enerji kaynakları bulunmaktadır. 
Ülkemizde hem insanların hem de işletmelerin ihtiyacı olan elektrik enerjisi üretimi ve iletimi Elektrik Üretim 
A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının yanı sıra serbest üretim şirketi lisansına sahip olan işletmeler tarafından yerine 
getirilmektedir. Bu işletmelerin faaliyet gösterdiği sektör ise elektrik enerjisi sektörü olarak ifade edilmektedir.   

Türkiye’de elektrik enerjisi sektöründe enerji üretimi ve dağıtımı faaliyetlerini yerine getiren işletmelerin 
finansal performanslarının değerlendirilmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Belirlenen amaç 
doğrultusunda, elektrik enerjisi sektörüne ait 8600 işletmenin 2015 – 2019 yılları arasındaki verileri için 
TCMB’nin resmi internet sitesinde yayınlanmış olan sektör bilançolarından yararlanılmıştır. Sektör 
bilançolarına ait verilerin analiz edilmesi aşamasında oran analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen oranlar 
genel kabul görmüş standart oran değerleri ile karşılaştırılmış ve elektrik enerjisi sektörünün finansal 
performansları ile ilgili bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler aşağıdaki gibi 
sıralanabilmektedir.  

Elektrik enerjisi sektörü likidite oranları açısından incelendiğinde, sektörün çalışma kapsamındaki yıllar 
itibariyle cari oran, asit test ve nakit oran değerlerinin genel kabul görmüş oran değerlerinin altında olması, 
kısa vadeli borçlarını ödeme noktasında zorlandığı şeklinde ifade edilebilir.  

Sektörün finansal yapı oranları incelendiğinde, varlıkların finanse edilmesi aşamasında genellikle yabancı 
kaynakların ve yıllar itibariyle artan oranda uzun vadeli yabancı kaynakların kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Duran varlıkların finanse edilmesi sürecinde doğru bir finansman politikasının kullanıldığı, artan oranda 
banka kredilerinin kullanılmasından dolayı sektörün borç baskısı ile karşılaşacağı belirlenmiştir.  

Elektrik enerjisi sektörünün varlık kullanım oranları incelendiğinde, sektörün alacak tahsil sürelerinde ve stok 
devir sürelerinde artış olduğu belirlenmiştir. Hesaplanan aktif devir hızı değerlerine göre sektörün 2015 yılı 
hariç çalışma kapsamındaki diğer yıllarda varlıklardan daha az satış geliri elde ettiği ifade edilebilmektedir. 
Sektör maddi duran varlık devir hızlarına göre çalışma kapsamındaki son üç yılda maddi duran varlık 
kapasite kullanım oranlarını arttırmıştır. Son olarak özkaynak devir hızı değerlerine göre, sektörün 2015 yılı 
hariç diğer yıllarda özkaynaklarını daha verimli kullandığı söylenebilmektedir.  

Sektörün karlılık oranları incelendiğinde, brüt kar marjı değerlerinin en düşük 2015 yılında, en yüksek ise 2019 
yılında oluştuğu tespit edilmiştir. Gelir tablosu da incelenerek yıllar itibariyle artan tutarlarda araştırma 
geliştirme, pazarlama satış ve dağıtım ve genel yönetim giderlerine katlanılmasından dolayı faaliyet kar marjı 
değerlerinin düştüğü belirlenmiştir. Sektörde katlanılan kambiyo zararlarının da aralarında yer aldığı olağan 
/ olağandışı giderlerin gelirlerden yüksek olması sonucunda sektörün net kar marjı değerlerinin negatif 
olduğu, sadece 2019 yılında net kar marjının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Aktif karlılığın ve özkaynak 
karlılığının da bu duruma paralel bir şekilde gerçekleştiği sektörün 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 
varlıklarını ve özkaynaklarını etkili bir şekilde kullanamadığı, 2019 yılında ise daha verimli bir şekilde 
kullandığı belirlenmiştir.  

Çalışmanın, Türkiye’deki elektrik enerjisi sektöründe enerji üretimi ve dağıtımı faaliyetlerini yerine getiren 
işletmelerin verilerini gönüllü olarak TCMB ile paylaşması ve kullanılan verilerin TCMB’nin sektör 



B. Beller Dikmen 13/1 (2021) 912-926 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                    Journal of Business Research-Turk 925 

bilançolarında yer alan bilgilerden meydana gelmesi araştırmanın kısıtını oluşturmaktadır. Bir başka kısıt ise, 
sektörde bulunan işletmelerin kimlik bilgilerinin gizli tutulması gerekliliğinden dolayı TCMB tarafından 
yayınlanmayan Borsa Performans Oranlarının hesaplanamamış olması ve bu oranların çalışma kapsamı 
dışında tutulmasıdır. Literatürde elektrik enerjisi sektörünün finansal performans değerlendirmesinin 
incelenmesine yönelik çalışmalar bulunmasına rağmen, son beş yılı kapsayan çalışmaya rastlanılmamıştır. 
Çalışma,  bu açıdan literatüre katkı sağlamaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, elektrik enerjisi 
sektörüne likidite, finansal yapı, varlık kullanımlarının etkinliği ve karlılıklarının değerlendirilmesi ile ilgili 
aşağıdaki gibi önerilerde bulunulabilir: 

• Elektrik enerjisi sektöründeki kısa vadeli borçların ödenmesinin doğru finansman politikası ile 
yönetilebilmesi için likit varlıkların güçlendirilmesi gerekmektedir.   

• Sektördeki alacak tahsil süresinin artış göstermesi alacakların tahsil edilememesi durumunu ortaya 
çıkarabilir. Yöneticilerin bu durum ile ilgili önlem alması gerekmektedir.   

• Sektörün varlıklarını etkin kullanamaması satış gelirlerinin düşmesine neden olmaktadır. Bu durumu 
engellemek için sektör yöneticilerinin varlıklarını etkin kullanacağı politikaları benimsemesi gerekmektedir. 

• Sektör 2015 – 2018 yılları arasındaki faaliyet dönemlerini zararla 2019 yılını ise düşük oranda karla 
kapatmıştır. Bu nedenle sektörün karlılığını arttırabilmesi için maliyet ve gelir kalemlerini ayrıntılı bir 
şekilde analiz etmesi gerekmektedir.  
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Amaç – Bu araştırma, çalışanların beş faktör kişilik özellikleri ile lider üye etkileşim kalitesi arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yapılan araştırma, yeni geliştirilen lider üye 
etkileşimi ölçeğinde belirlenen alt boyular ile beş faktör kişilik özelliği alt boyutları arasındaki ilişkiyi 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem – Araştırmanın verileri 184 sağlık çalışanından yüz yüze uygulama ile toplanmış anket 
formlarından elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS2 20 ve AMOS paket programları ile analiz 
edilmiş ve yorumlanmıştır.  

Bulgular – Yapılan analizler sonucunda, lider üye etkileşiminin tüm alt boyutları ile beş faktör kişilik 
özelliklerinden dışadönüklük, uyumluluk, duygusal denge ve açıklık alt boyutları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişkilere rastlanmıştır.  

Tartışma – Araştırmadan elde edilen bulgular konuya ilişkin yapılan çalışmaların kimisini destekler 
nitelikte olsa da kimi araştırma sonuçları ile de örtüşmemektedir. Bu noktadan hareketle, kişilik 
özelliklerinin lider üye etkileşim kalitesi üzerinde, sektörel anlamda da değişkenlik gösterebileceği 
düşünülmektedir. Ancak sağlık çalışanlarının mesleki sorumluluk hisleri ve kişilik özelliklerinin, 
örgütsel ortamda yaşanılan lider ve ast ilişkileri üzerinde belirleyici bir unsur olduğu da 
gözlemlenmiştir.  
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Purpose – This research aims to reveal the relationship between five factor personality traits of 
subordinates and the quality of leader member exchange. Accordingly, the study was conducted to 
reveal the relationship between the sub-dimensions determined in the newly developed leader 
member exchange scale and five factor personality trait sub-dimensions.  

Design/methodology/approach – The data of the study were obtained from questionnaires collected 
by face to face implementation from 184 healthcare workers. The obtained data were analysed and 
interpreted with SPSS 20 and AMOS package programs. 

Findings – As a result of this analysis, statistically significant relationships were found between all 
sub-dimensions of leader member exchange and sub-dimensions of extraversion, agreeableness, 
neuroticism and openness among the five factor personality traits.  

Discussion – Although the findings obtained from the research support some of the studies on the 
subject, they do not coincide with some research results. From this point of view, it is thought that 
personality traits may vary on the quality of leader member Exchange on a sectoral basis. However, 
it has been observed that the sense of professional responsibility and personality traits of healthcare 
professionals are a determining factor on the leader and subordinate relationships experienced in the 
organizational environment.  
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GİRİŞ 

Liderlik kavramına dair öne sürülen görüşlerin bir çoğu, grup çalışmalarının başarısı noktasında liderin, 
başarıya ulaşma yolunda, astları üzerindeki rolü üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu nedenledir ki, geleneksel 
liderlik yaklaşımlarında, izleyicilerin başarısında liderin nasıl bir liderlik özelliği gösterdiği üzerinde daha çok 
durulmuştur.  

Geleneksel liderlik yaklaşımlarında, liderin çeşitli durumsal faktörlerle karşılaştığında hangi davranış 
biçimini sergilemesi gerektiği söylemi ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda geleneksel yaklaşımlar, lider ve 
astların kişisel özellikleri arasındaki farklılıklar üzerinde durmamakla birlikte liderlerin tüm astlarına benzer 
şekilde ve aynı tarzda davrandığı varsayımı ile hareket etmektedirler. Bu noktada üzerinde durulması 
gereken konulardan biri de liderin sahip olduğu özelliklerin yanı sıra, etki alanı içerisindeki üyelerin (astların) 
de mevcut özelliklerinin belirlenmesidir. Çünkü bu durum, liderin de yeni hareket planlarını nasıl 
geliştirilebileceğini belirleyebilecektir. Nitekim liderlik, bu kavramın tanımlamaları arasında da geçen; etki 
yaratabilen ve yönlendirebilen (Peterson ve Hunt, 1997; Northouse, 2001), motivasyonel bileşenleri ile 
insanların duygu, düşünce ve davranışlarına yön verebilen (Campbell, Simpson,Stewart ve Manning, 2003) 
ve üyenin davranışlarını yorumlayarak çıkarım yapmaya çalışan ve bu davranışlara ilişkin olarak uygun 
yaklaşıma karar verebilen (Yukl, 2002) özellikler setinden meydana gelmektedir. Bu noktadan hareket 
edildiğinde lider ile üye arasında bir karşılıklılık ilişkisinin olduğu görülebilmektedir. Bu karşılıklılık durumu 
tarafların duygu ve düşünceleri ile şekillenen farklı davranış kalıpları yaratabiliyorsa, o halde liderin duygu 
ve düşüncelerinde etki yaratıp onun davranış biçimini şekillendiren üye ile üyenin duygu ve düşüncelerinin 
yön verdiği davranışlara göre tutum belirleyen lider; duygu, düşünce ve davranış açısından ayrı, etkileşim 
açısından birlikte değerlendirilmelidir. Çünkü lider ile üye arasındaki etkileşimin kalitesi karşılıklılık ilişkisi 
içerisinde şekillenmektedir. 

Örgüt içerisinde gelişen bu ilişkiler ağı, temelinde tüm örgüt üyelerini kapsayan örgütsel uyum sürecinin bir 
parçasıdır. Lider ve izleyicileri de içerisinde barındıran bu süreç; iletişim, etkileşim ve uyum dinamiklerinden 
etkilenebilmektedir. Örgütsel amaçları sonuca vardırabilmek için liderler bu dinamikleri harekete geçirmek 
durumundadırlar. Bu süreçte liderlerin farklı özellikleri, beklentileri, uygulamaları ve bakış açıları ile 
şekillenen yeni liderlik modelleri ortaya çıkmaktadır. Her bir model de, liderlerin ellerinde bulundurdukları 
güç kaynaklarını hangi amaçla ne şekilde kullanabildiklerine göre değişmekte ve şekillenmektedir. Bu 
kullanım şekli farklılığına göre de, farklı nitelik ve özelliklere sahip izleyiciler, örgütsel amaçlar noktasında 
harekete geçirilebilecektir. Nitekim bu süreçler de, lider ile izleyici arasındaki etkileşimin kalitesi ile doğrudan 
ilişkilendirilebilecektir.  

Bu çalışmada, çok boyutlu bir lider üye etkileşimi yaklaşımı kullanılırken, beş faktör kişilik özellikleri ile lider 
üye etkileşimi algısı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu kapsamda beş faktör kişilik özellikleri ve lider üye 
etkileşimi konuları teorik olarak incelenirken, bir sağlık kurumunun çalışanları üzerinde yapılan bir 
araştırmayla değişkenler arasındaki ilişkiler ampirik olarak da çözümlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada 
kullanılan ve yeni geliştirilmiş olan lider üye etkileşimi ölçeğinin, konunun daha derin ve kapsamlı olarak 
düşünülmesine olanak sağlayabileceği düşüncesi üzerinden, literatüre de katkı sağlayabileceğine 
inanılmaktadır.  

1. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

1.1. Lider Üye Etkileşimi 

Lider üye etkileşim teorisi, rol ve etkileşim teorilerinde zemin bulup, aynı zamanda da lider ve astı arasında 
geliştirilen ilişkinin kalitesinin, örgütsel, bireysel ve grup seviyesindeki çıktıların bir varsayımı olduğunu 
kabul etmektedir. Buna bağlı olarak da, liderin kendine bağlı olan astların her birisiyle düşük nitelik 
düzeyinden yüksek nitelik düzeyine doğru farklılaşan çeşitlilikte bir etkileşim geliştirildiğini öne sürmektedir 
(Gerstner ve Day, 1997). Liderin her bir astına karşı istikrarlı ve eşit davrandığını ileri süren ortalama liderlik 
yaklaşımının tersine, lider üye etkileşimi, liderin astlarına karşı farklı davranışlar sergilediği fikrinden 
hareketle ortaya çıkmıştır (Martin vd. 2005).  Bu anlamda lider üye etkileşim teorisinde liderler her astı ile 
farklı kalitede ilişkiler kurmaktadırlar. Bir diğer deyişle her astıyla kurmadıkları yüksek kalitedeki ilişkiyi 
kimi astları ile kurabilirler. Esasında bu ilişkiler mutlaka kutuplaştırılmak ve ayrıştırılmak zorunda değildir 
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ancak lider ve astların süreç içerisinde farklılaşan davranışları, bu süreç içerisindeki ilişkileri de 
farklılaştırabilmektedir. 

Zaman baskılarının olduğu durumlarda, liderler bazı kilit noktalarda bulunan astları ile daha yakın ilişkiler 
geliştirirler. Bu tür bir ilişkide astlar, iç grup olarak tanımlanırlar ve liderleri ile yüksek kalitede bir ilişki 
sürdürürler. Bu yüksek kalite ilişkide, öne çıkan durumlar; ortak saygı, açık iletişim, paylaşılan kaynaklar, 
ortak bağ,  karşılıklı yükümlülük ve sorumluluklardır (Dienesch ve Liden 1986, Liden ve Graen 1980, Snyder, 
Williams ve Cashman 1984). İç grupların üstleri ile ilişkileri yalnızca resmi sözleşmelere ve bu sözleşmelerdeki 
borç yükümlülüklerine bağlı değildir. Bu durum da ilişkiyi daha kaliteli hale getirmektedir ki bu nedenle de 
iç gruplar lider üye etkileşimi açısından yüksek kaliteli gruplar olarak adlandırılmaktadırlar. Jing-zhou ve 
Wen-xia (2011)’e göre ilişkideki yüksek kalite, iç grubun fiziksel ya da duyuşsal olarak resmi iş ilişkileri 
dışında da yaşanan etkileşim olarak adlandırılmaktadır. İç grupta olanlar, üstlerinden yüksek düzeyde güven 
ve destek görürler aynı zamanda etkileşim alanları da genişler, dolayısıyla üstleri onları resmi ve gayri resmi 
olarak daha çok ödüllendirir. 

Bir diğer taraftan dış grup olarak adlandırılan çalışanlar ise, sadece iş kontratlarına bağlı olarak çalışırlar. Bu 
kişilerin liderleri olan ilişkileri resmi iş gereklilikleri hatta bazen daha azı üzerine kuruludur. Dış grupla 
iletişiminde üstler, resmi kurallara, politikalara, otorite ilişkilerine ve sözleşmelere dayalı ilişkiler kurarlar. Bu 
sebeple dış grup olarak görülen astlar, ilişkilerinin kalitesi açısından düşük kaliteli gruplar olarak 
adlandırılırlar (Barbuto ve Bugenhagen, 2009). Bu bakış açısı ile lider üye etkileşiminin yüksek kalitede 
kurulmuş olması karşılıklı ilişkinin merkezine konumlanmış ise, bu karşılıklılık ilişkisinin hem liderin hem 
de astın değişkenlik gösteren yaklaşımlarından da yüksek derecede etkilendiğini söylemek yanlış 
olmayacaktır. 

Lider üye etkileşimine dair yapılan çalışmalarda, lider ile üyeler arasındaki ilişkilerin farklı boyutlandırıldığı 
görülmektedir. Graen ve Cashman (1975)’ ın, rol teorisine bağlı olarak geliştirdikleri “örgüt üyeleri, 
görevlerini üstlendikleri roller aracılığıyla gerçekleştirirler” tezi, bu anlamda lider üye etkileşiminin çok 
boyutlu değerlendirilmesi mantığının temelinin oluşturmaktadır. Etkileşim ortamındaki roller aracılığıyla 
oluşan bu davranış farklılıklarına, kişilerin güçlü ya da zayıf yönleri sebebiyet verebilmektedir. Dienesch ve 
Liden (1986), iş bağlamındaki davranışları içeren katkı, karşılıklı bağlılığı vurgulayan bağlılık ve karşılıklı 
etkileşim ile ilgiyi niteleyen etki boyutları ile lider üye etkileşimini üç faktör altında boyutlandırırken, bu 
boyutlardan birinin ya da aynı anda birkaçının bu etkileşimde yeri olabileceğini iddia etmektedirler. Kişisel 
özellikler ya da tercihler, kimi astların sosyal ilişkilerini ikinci plana atıp yalnızca işlerine odaklanmalarını 
sağlarken, kimileri için tam tersi bir durum yaratabilmektedir. Kimi çalışanlar için ise, her iki yönde de güçlü 
ya da zayıf olabilme durumu olacaktır. Etkileşimin yönünü belirleyecek bu farklılıklar, lider üye etkileşiminin 
de başlangıç noktası olarak görülmektedir (Liden ve Masly 1998: 47; Dienesch ve Liden 1986: 622). 

Teoriye çok boyutlu yaklaşımı ilk olarak gündeme getiren Dienecsh ve Liden (1986), etkileşimi, “katkı”, 
“sadakat” ve “bağlılık” olmak üzere üç faktör altında toplarken, Graen ve Uhl-Bien (1995) lider üye 
etkileşimini “bireysel yeteneklere saygı”, “karşılıklı güvenin içselleştirilmesi” ve “iş ilişkilerinde karşılıklı 
bağlılık” olarak boyutlandırmışlardır. Öte yandan Liden ve Maslyn (1998:45), lider üye etkileşiminin daha 
karmaşık olabileceği ve her bir boyutun örgütsel ve bireysel faktörlerden farklı şekillerde etkilenebileceği 
düşüncesi üzerinden etkileşimi, “etki”, “katkı”, “sadakat”, ve “profesyonel saygı” olmak üzere dört boyut 
altında değerlendirmişlerdir. Örgüt içi roller, yapılan iş, demografik özellikler ve kişilik gibi faktörlerin sosyal 
ilişki sürecinde farklı etkileşim boyutları yaratabileceği ve buna bağlı olarak farklı tatmin seviyeleri 
oluşturabileceği düşüncesi üzerinden etkileşimin çok boyutlu olarak incelenmesinin kaçınılmaz olduğu 
söylenebilir. Bu çalışmada da, Liden ve Maslyn(1998)’nin dört boyutlu LMX-MDM (Multidimensional 
Measure of LMX) ölçeğinden yararlanılarak geliştirilen ve üç boyut altında değerlendirilen yeni bir ölçek 
kullanılarak lider üye etkileşim kalitesi ile çalışanın kişisel özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir.  

1.2. Beş Faktör Kişilik Özellikleri 

Üzerinde uzlaşı sağlanamaması ve tam olarak bir tanımının yapılamamasına rağmen kişilik, genel olarak, 
bireyleri birbirinden ayıran ve onları diğerlerinden farklılaştıran özellikler bütünü ( Erdoğan, 1994), kişinin 
kendisi ile ilgili tutarlı davranış kalıpları ve içsel süreçler (Burger, 2006), bir insanı objektif ve sübjektif yanları 
ile diğer insanlardan farklı kılan duygu, düşünce tutum, algı ve davranış özelliklerinin tümü (Köknel, 
1985:19), ya da zaman içerisinde sabit olan duygusal, davranışsal ve bilişsel durumları belirlemek için bir 
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araya gelmiş psikolojik nitelikteki özellikleri içerir şekilde bireylerin kim olduğunu belirleyen yapılar (Mount, 
Barrick, Scullen ve Rounds, 2005) olarak tanımlanmaktadır.  

Üzerinde uzlaşı sağlanabilmiş bir tanımı olmasa da kişilik alanındaki uzmanların kapsamlı bir değerlendirme 
yapılmasına olanak verdiğine inanılan kişilik modeli; dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge 
ve açıklık boyutlarından oluşan beş faktör kişilik modelidir (Goldberg, 1990; McCrae ve Costa, 2008;akt; 
Servidio, 2014). Modele göre; iddialı, girişken, sosyal, enerjik ve konuşkan özellikler gösteren, grup içerisinde 
kaynak kullanımına öncülük ederek daha kolay iletişim kurabilen kişiler bu gruplama içerisinde dışadönük 
bireyler olarak adlandırılmaktadırlar. Dışadönük kişilik özelliği gösteren bireylerin sorunlara çözüm odaklı 
yaklaştıklarına, rasyonel eylemlerde bulunduklarına ve konuları olumlu yönden tekrar 
değerlendirebildiklerine ilişkin bulgular içeren araştırmalar da bulunmaktadır (Delongis ve Holtzman, 
2005:1650; Bouchard vd.,2004:230, Zel, 2001:419-420). Uyumluluk boyutu, hoşgörü sınırları geniş olan, güven 
verici, arkadaş canlısı, kibar, alçakgönüllü, fedakar, açık sözlü ve yumuşak kalpli bireysel özellikler 
göstermektedir (Zel, 2001; Bono, Boles, Judge ve Lauver, 2002).  Uyumluluk düzeyi yüksek olan kişiler 
prososyal davranış eğilimleri gösterirken (Chamorro-Premuzic, 2007), düşük olan kişiler ise güvenilmez, 
inatçı, kaba, rekabeti seven ve şüpheci özellikler göstermektedirler (Graziano, Jensen-Campbell ve Hair, 1996). 
Nevrotizm olarak da adlandırılabilen Duygusal Dengeye ilişkin özellikleri içeren boyut, bireyin olaylara ne 
denli olumlu yaklaşabildiği, kaygı durumu, depresyon ve öfke gibi olumsuz duygulanımlarını içermektedir 
ve kaygı yaşama eğilimi olarak da ifade edilebilmektedir (Chamorro-Premuzic, 2007). Nevrotiklik düzeyi 
düşük olan kişiler genel olarak duygusal dengeye sahip, rahat, stresli durumlarda da sakin kalmayı 
başarabilen, kolayca öfkelenmeyen, çatışmalarda yüzleşme yanlısı, olumlu duygular içerisinde yaşamaya 
eğilimli olan ve kendilerine güveni yüksek kişiler olarak tanımlanmaktadırlar.  Yanı sıra yüksek düzeyde 
nevrotik kişilerin ise depresyon eğilimli, sıkılgan, endişeli ve sinirli bir yapı sergiledikleri söylenmektedir 
(Antonioni, 1998; Zel, 2001). Beş faktör kişilik özellikleri içerisinde bulunan sorumluluk boyutu, öz disiplin 
olarak da ifade edilen ve başarı kazanma güdüsü kuvvetli, azimli, güvenilir, dikkatli, temkinli, amaç 
yönelimli, üretken, kararlı ve görev bilinci yüksek bireyleri vurgulamaktadır. Bu noktada sorumluluk düzeyi 
düşük kişilerin dağınık, disiplinsiz, görev bilincinden uzak ve çalışma azmi düşük özellikler gösterdiğini de 
ifade eden bir boyuttur (Costa ve McCrae, 1995). Açıklık boyutu, deneyime açıklık olarak da nitelendirilen ve 
kişinin değişimi ve çeşitliliği arzulama derecesini yansıtan bir boyuttur. Bu boyutun nitelendirdiği özelliği 
taşıyan bireyler, orijinal fikirlere sahip olan, olayları daha geniş pencereden görebilen, sanatsal düşünce yetisi 
yüksek, hayal gücü kuvvetli, meraklı, yaratıca olma eğiliminde ve bu anlamda fonksiyonel fayda sağlayabilen 
kişilerdir. Deneyimlere açıklığı yüksek olan bireylerin, iç duyarlılıkları yüksek olduğu gibi, statükoya ve 
durağanlığa karşı da geleneksel olmayan yöntemlerle yaklaşan bireyler olduğu görülmektedir (Zel, 2001; 
Thoms, Moore ve Scott, 1996:349). 

Lider üye etkileşimi teorisi de her biri farklı kişilik özelliği taşıyan astlar ile lider arasında gelişen karşılıklılık 
ilişkisi üzerine kuruludur. Burns (1978), liderliği hem lider hem de astlar tarafından şekillendirilen dinamik 
ve karşılıklı bir süreç olarak tanımlayarak, aslında ilhamın sadece liderde ya da sadece astlarda olmadığını, 
belirli özelliklere sahip lider ile o özelliklere uyumlu astlar ve süreci geliştirebilecek olan çevre koşullarında 
olduğunu vurgulamıştır.  Bu vurgunun lider üye etkileşiminin de çekirdek olgusu olduğu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Bu çalışmanın amacı da, astların farklı kişisel özellikleri ile şekillenen dinamik örgütsel ortamda, 
“lider üye etkileşimi ile astların beş faktör kişilik özellikleri arasında bir ilişki var mıdır?” ve “çalışanların 
hangi kişilik özelliklerinin lider üye etkileşiminin hangi boyutları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır?” 
sorularına cevap bulmaktır. 

Bu anlamda araştırmaya temel olan hipotezler şu şekilde kurulmuştur: 

1H1: Lider üye etkileşimi algısındaki “Etki, Sadakat, Profesyonel Saygı ve Güven” boyutu ile beş faktör kişilik 
özelliklerinden “Dışadönüklük” boyutu arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 

2H1: Lider üye etkileşimi algısındaki “Etki, Sadakat, Profesyonel Saygı ve Güven” boyutu ile beş faktör kişilik 
özelliklerinden “Uyumluluk” boyutu arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 

3H1: Lider üye etkileşimi algısındaki “Etki, Sadakat, Profesyonel Saygı ve Güven” boyutu ile beş faktör kişilik 
özelliklerinden “Sorumluluk” boyutu arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 
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4H1: Lider üye etkileşimi algısındaki “Etki, Sadakat, Profesyonel Saygı ve Güven” boyutu ile beş faktör kişilik 
özelliklerinden “Duygusal Denge” boyutu arasında anlamlı ve negatif bir ilişki vardır. 

5H1: Lider üye etkileşimi algısındaki “Etki, Sadakat, Profesyonel Saygı ve Güven” boyutu ile beş faktör kişilik 
özelliklerinden “Açıklık” boyutu arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 

6H1: Lider üye etkileşimi algısındaki “Sosyal Hayat” boyutu ile beş faktör kişilik özelliklerinden 
“Dışadönüklük” boyutu arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 

7H1: Lider üye etkileşimi algısındaki “Sosyal Hayat” boyutu ile beş faktör kişilik özelliklerinden “Uyumluluk” 
boyutu arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 

8H1: Lider üye etkileşimi algısındaki “Sosyal Hayat” boyutu ile beş faktör kişilik özelliklerinden “Sorumluluk” 
boyutu arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 

9H1: Lider üye etkileşimi algısındaki “Sosyal Hayat” boyutu ile beş faktör kişilik özelliklerinden “Duygusal 
Denge” boyutu arasında anlamlı ve negatif bir ilişki vardır. 

10H1: Lider üye etkileşimi algısındaki “Sosyal Hayat” boyutu ile beş faktör kişilik özelliklerinden “Açıklık” 
boyutu arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 

11H1: Lider üye etkileşimi algısındaki “Katkı” boyutu ile beş faktör kişilik özelliklerinden “Dışadönüklük” 
boyutu arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 

12H1: Lider üye etkileşimi algısındaki “Katkı” boyutu ile beş faktör kişilik özelliklerinden “Uyumluluk” 
boyutu arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 

13H1: Lider üye etkileşimi algısındaki “Katkı” boyutu ile beş faktör kişilik özelliklerinden “Sorumluluk” 
boyutu arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 

14H1: Lider üye etkileşimi algısındaki “Katkı” boyutu ile beş faktör kişilik özelliklerinden “Duygusal Denge” 
boyutu arasında anlamlı ve negatif bir ilişki vardır. 

15H1: Lider üye etkileşimi algısındaki “Katkı” boyutu ile beş faktör kişilik özelliklerinden “Açıklık” boyutu 
arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 

2. YÖNTEM 

2.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmada, bireysel ve toplumsal bilgileri, duyguları, değerleri, davranışları ve tercihleri açıklamak, 
tanımlamak ya da karşılaştırmak amacıyla uygulanan (Fink, 2017) tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu 
kapsamda lider üye etkileşim kalitesi ve çalışanların kişilik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesinde 
ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmada veriler, lider üye etkileşimi ile çalışanların kişisel 
özellikleri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir 
hastanenin Ankara Şubesi’ndeki doktor ve hemşire haricindeki sağlık personellerinden Kasım 2019 – Aralık 
2019 tarih aralığında toplanmıştır. Fortune ve Capital ilk 500 şirket sıralamasında yer alan bir hastane olması 
nedeniyle araştırmaya dahil edilen bu hastanenin, doktor ve hemşire dışında kalan sağlık personelleri 
araştırma evrenini oluşturmaktadır.  Bu çerçevede evren 259 personelden oluşmaktadır ve araştırmada tam 
sayım yapmak amaçlanmıştır. Bu nedenle herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmamış, evrenin tümüne 
ulaşılmak istenmiştir. Tüm çalışanlara ulaşılarak yüz yüze anket uygulanmış, ancak elde edilen anket 
formlarından değerlendirme dışı bırakılmak durumunda olan eksik ya da hatalı doldurulmuş formlar 
elendikten sonra 184 adet kullanılabilir forma ulaşılmıştır. Araştırmaya katılım oranı %71’dir. 155’i (%84.2) 
kadın, 29’u (%15.8) erkek olan katılımcıların 70’i(%38) evli, 114’ü(%62) bekardır. Katılımcılar mevcut 
hizmetlerindeki pozisyonları ile değerlendirildiğinde, 174 katılımcının (%94.6) çalışan, 10 katılımcının (%5.4) 
ise yönetici pozisyonunda olduğu görülmektedir.  

2.2. Araştırmada Kullanılan Ölçekler ve Veri Analizleri 

2.2.1. Lider Üye Etkileşimi Ölçeği 

Araştırmada kullanılan Lider Üye Etkileşimi Ölçeği, Liden ve Maslyn (1998)’nin LMX-MDM ölçeğindeki 
ifadelere yeni ifadeler eklenerek yeniden oluşturulan ve Kaptangil (2017),’in çalışmasında kullanılan Lider 
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Üye Etkileşim ölçeğidir. Orijinal ölçekte var olan 12 ifadeye yeni ifadelerin eklendiği ve eklenen ifadelerden 
de yeni bir boyutun oluştuğu, toplamda 20 ifade içeren Lider Üye Etkileşimi ölçeği güvenilirlik analizi 
sonucunda, Cronbach alfa katsayısı 0.972 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla 
keşfedici faktör analizi uygulanmış, uygulama sonucunda KMO yeterlilik değeri 0.953 olarak hesaplanmıştır. 

Barlett küresellik test sonucunda ise 
2χ 4451,836 ve olasılık değeri 0.0000 olarak bulunmuş ve ifadeler 

arasındaki korelasyon ilişkilerinin faktör analizi için uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen 
analiz sonucunda, öz değerleri 1’den büyük olan 3 faktör elde edilmiştir. Bu üç faktör toplam varyansın 
%80.51’ini açıklamaktadır. 20 ifadeden oluşan lider üye etkileşimi ölçeğine ilişkin maddelerin faktör yükleri 
Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1: Lider Üye Etkileşimi Ölçeğine İlişkin Madde Faktör Yükleri 

 Faktör 
Yükleri 

Faktör 1 (Etki, Sadakat, Profesyonel Saygı ve Güven)  
Yöneticimin benden çok daha fazla bilgiye sahip olduğunu düşünürüm .700 
İşle ilgili olmayan konularda da yöneticimden bir yardım istediğimde, bana yardımcı 
olmaya çalışacağını bilirim 

.624 

Yöneticim ile her konuyu rahatça konuşabilirim .612 
Yöneticimin iş bilgisinden çok etkilenirim .730 
Yöneticim ile beraber çalışmaktan büyük keyif alırım .756 
Yöneticim mevcut konuya dair detaylı bilgisi olmadığı durumlarda dahi beni üstlerime 
karşı korur 

.530 

Yöneticimin mesleki becerisini takdir ederim .636 
Kişisel olarak yöneticimi çok beğenirim .701 
Bana karşı bir saldırı olduğunda yöneticim beni savunur .660 
Yöneticim arkadaş olunmak istenilecek biridir .741 
Affedilebilir bir hatam karşısında yöneticim beni iş yerimdeki diğer kişilere karşı savunur .587 

Yöneticimin iş konusundaki bilgi ve yeteneğine güvenirim .782 
Faktör 2 (Sosyal Hayat)  
Özel hayatımla ilgili çoğu durumu yöneticimle paylaşabilirim .856 
Sosyal hayatımdaki sıkıntılarımı yöneticim ile paylaşmaktan çekinmem .887 
İş ile ilgili olmayan konularda da yöneticimin fikrini alırım .852 
Yöneticimin kişisel bir sıkıntısı iş yerindeki davranışlarına da yansıyorsa, bu konudaki 
fikrimi kendisiyle paylaşmaktan çekinmem 

.748 

Yöneticimden ailem ya da arkadaşlarımla ilgili konularda yardım isteyebilirim .816 
Faktör 3 (Katkı)  
Yöneticim için çalışmalarımda elimden geldiğinin üzerinde çaba sarf etmeyi yük olarak 
görmem 

.822 

Yöneticim için beklenenin üstünde bir çabayla çalışırım .726 
Yöneticimin iş hedefleri için beklenenin üstünde ekstra çaba sarf etmeye istekliyimdir .646 

3 alt boyut ve toplam 20 maddeden oluşan lider üye etkileşimi ölçeğinin kullanılan veri yapısına 
uygunluğunun belirlenmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Bu amaçla ilişkisiz model, 
birincil düzey doğrulayıcı faktör analizi, ikincil düzey doğrulayıcı faktör analizi ve tek faktörlü modeller 
denenmiş; model uyum indekslerine göre en kabul edilebilir model olarak birincil düzey doğrulayıcı faktör 
analizi modelinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu nedenle burada sadece birincil düzey doğrulayıcı 
faktör analizi modeline ilişkin sonuçlara yer verilmiştir. 5’li likert ölçeğine göre, 184 bireyden toplanan 
verilerin normal dağılım göstermesi nedeniyle maksimum likelihood hesaplama yöntemi kullanılarak 
kovaryans matrisi oluşturulmuştur. Lider üye etkileşimi ölçeğine ilişkin sonuçların yer aldığı Tablo 2’ye göre, 
ölçeğe dair elde edilen uyum iyiliği değerleri, modelin veri ile uyumlu ve kabul edilebilir olduğunu 
göstermektedir. Bazı değerlerin kritik değerlerin az da olsa altında kalması, evren ya da seçilen örneklemin 
küçüklüğü ya da modelin karmaşıklığı ile ilişkilendirilebilmektedir (Bone vd., 1989:107). 
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Tablo 2: Birincil Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu (LMX) 

 Lider Üye Etkileşimi Kabul Edilebilir Uyum 
CMIN/df 3.790 ≤ 5 
RMR 0.078 0.05-0.08 
NFI 0.908 0.90-0.95 
IFI 0.906 0.90-0.95 
RMSEA 0.059 0.05-0.10 

2.2.2.  Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği 

John ve Srivastava (1999) tarafından geliştirilmiş, Sümer, Lajunen ve Özkan (2005) tarafından Türkçeye 
uyarlanan, 5 boyut ve 44 ifadeden oluşan Beş Faktör Kişilik Özelliği ölçeğinin kullanıldığı bu çalışmada, 
Cronbach alfa katsayısı 0.900 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek amacıyla keşfedici 
faktör analizi uygulanmış, yapılan analiz sonucunda KMO yeterlilik değeri 0.883 ve Barlett küresellik testi 

sonucu 
2χ  değeri 6626.496 ve olasılık değeri 0.000 olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlar, katılımcı sayısının 

büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olduğunu ve maddeler arasındaki korelasyon ilişkilerinin faktör 
analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Keşfedici faktör analizi sonucunda, öz değerleri 1’den büyük 
olan 5 faktör elde edilmiştir. Bu 5 faktör birlikte toplam varyansın %59,554’ünü açıklamaktadır. Kişisel 
özellikler ölçeğine ilişkin maddelerin faktör yük değerleri Tablo 3’te yer almaktadır.   

Tablo 1: Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeğine İlişkin Madde Faktör Yükleri 

 Faktör Yükleri 
Faktör 1 (Dışa Dönüklük)  
Sosyal, girişken biriyim 0.725 
Konuşkan biriyim 0.719 
İddiacı bir kişiliğe sahibim 0.514 
Hevesli ve istekli biriyim  0.763 
Enerji doluyum 0.646 
İçine kapanık biriyim 0.558 
Bazen utangaç ve çekingenim 0.687 
Sessiz biriyim 0.752 
Faktör 2 (Uyumluluk)  
Hemen hemen herkese karşı saygılı ve nazik biriyim 0.553 
Başkaları ile işbirliği yapmayı severim 0.700 
Çıkarcı değilim, yardımseverim 0.762 
Affedici bir yapıya sahibim 0.609 
Güven telkin eden biriyim 0.709 
Başkalarında hata ararım 0.694 
Başkaları ile sürekli tartışırım 0.514 
Başka insanlara karşı soğuk ve mesafeliyim 0.559 
Bazen diğer insanlara kaba davranırım 0.524 
Faktör 3 (Sorumluluk)  
İşimi tam yaparım 0.718 
Yaptığım işleri verimli yaparım 0.704 
Plan yapar ve buna sadık kalırım 0.612 
Güvenilir bir çalışanım 0.694 
Görevi tamamlanıncaya kadar sebat edebilen biriyim 0.528 
Dikkatim kolaylıkla dağılır 0.502 
Bazen dikkatsiz ve özensiz davranabiliyorum 0.523 
Tembel olmaya eğilimliyim 0.521 
Dağınık olma eğilimindeyim 0.505 
Faktör 4 (Duygusal Denge)   
Endişeli biriyim 0.593 
Çoğu zaman gerginim 0.811 
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Kolayca sinirlenirim 0.733 
Bunalımlı, hüzünlü biriyim 0.777 
Bazen karamsar olabiliyorum 0.580 
Gergin ortamlarda sakin kalabilirim 0.613 
Duygusal olarak dengeliyim, kolay kolay keyfim kaçmaz 0.603 
Rahatım, stresle kolay baş ederim 0.744 
Faktör 5 (Açıklık)  
Keşfeden, icat eden biriyim 0.834 
Orijinal biriyim, yeni görüşler ortaya koyarım 0.833 
Sanata ve estetik değerlere önem veririm 0.793 
Hayal gücüm kuvvetlidir 0.770 
Farklı fikirler üretir ve bunları yansıtmaktan hoşlanırım 0.823 
Sanat, müzik ve edebiyatta çok donanımlı biriyim 0.697 
Etkin ve derin düşünmede maharetliyim 0.720 
Çok değişik konuları merak ederim 0.623 
Rutin, tek düze şeyleri yapmayı tercih ederim 0.521 
Sanata karşı pek ilgili değilim 0.710 

5 alt boyut ve toplam 44 maddeden oluşan beş faktör kişilik özellikleri ölçeğinin, kullanılan veri yapısına 
uygunluğunun belirlenmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış, birincil düzey doğrulayıcı faktör 
analizi modeline ilişkin sonuçlarda elde edilen uyum iyiliği değerleri Tablo 4’te gösterilmiştir.  

Tablo 4: Birincil Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu (BFKÖ) 

 Beş Faktör Kişilik Özellikleri Kabul Edilebilir Uyum 
CMIN/df 2.661 ≤ 5 
RMR 0.080 0.05-0.08 
IFI 0.901 0.90-0.95 
RMSEA 0.079 0.05-0.10 

3. BULGULAR  

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizi SPSS 22.0 ve AMOS paket programları yardımı ile 
yapılmıştır. Verilerin tanımlayıcı istatistikleri hesaplandıktan sonra yapısal eşitlik modellemesi ile elde edilen 
sonuçlar yorumlanmaya çalışılmıştır. Değişkenlere ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 5’te 
gösterilmektedir.  

Tablo 5: Ölçek Alt Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

 N Min. Max. Ortalama Standart 
Sapma 

Lider Üye Etkileşimi 
Etki, Sadakat, Profesyonel Saygı ve 
Güven (Faktör 1) 

184 1,00 5,00 4,195 ,900 

Sosyal Hayat (Faktör 2) 184 1,00 5,00 3,771 1,189 
Katkı (Faktör3) 184 1,00 5,00 4,344 ,831 
Beş Faktör Kişilik Özellikleri 
Dışadönüklük 184 1,38 5,00 4,212 ,766 
Uyumluluk 184 1,11 5,00 4,373 ,684 
Sorumluluk 184 1,22 5,00 4,334 ,718 
Duygusal Denge 184 1,00 5,00 2,256 ,639 
Açıklık 184 1,40 5,00 4,162 ,749 

Kuramsal olarak kurgulanan modelde yer alan değişkenler arasındaki ilişkilerin gücünü ve söz konusu 
ilişkilerin anlamlı olup olmadığının belirlenebilmesi için çoklu regresyon mantığında çalışan path diyagramı 
Şekil 2’de, path analizi sonucunda ortaya çıkan yol analizi Şekil 1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1: Kurgulanan Yol Analizi 

5’li likert ölçeği ve 184 katılımcıdan oluşan verilerin normal dağılım göstermesi nedeniyle kovaryans 
matrisinin oluşturulmasında Maksimum Likelihood yöntemi kullanılmıştır. Yapısal modeldeki parametre 
değerlerinin hesaplanmasında da ölçme modelinde kullanılan kovaryans matrisinden yararlanılmıştır. 
Buradaki modele ait uyum değerleri incelendiğinde (CMIN/df=2.766, RMR=0.08, GFI=.926, RMSEA=0.078), 
modelin kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Modelin istenilen uyum değerlerine 
sahip olduğunun belirlenmesinden sonra, modelden elde edilen regresyon katsayıları belirlenmiş ve Tablo 
6’da gösterilmiştir. 

                           

 Şekil 2: Path Diyagramı 

Dışadönüklük 

Uyumluluk 

Sorumluluk 

Duygusal 
Denge 

Açıklık 

Beş Faktör  
Kişilik 

Özellikleri 

Lider Üye 
Etkileşimi 

(LMX) 

Etki, Sadakat, 
Profesyonel Saygı 

ve Güven 

Sosyal Hayat 

Katkı  
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Tablo 6: Yol Katsayıları 

Yol   Katsayılar SE p 
Dışa dönüklük    → Faktör 1 -2.346 1.055 0.026 
Dışa dönüklük         → Faktör 2 -2.557 1.214 0.035 
Dışa dönüklük         → Faktör 3 -2.007 0.873 0.021 
Uyumluluk              → Faktör 1 2.380 1.103 0.031 
Uyumluluk              → Faktör 2 2.704 1.281 0.035 
Uyumluluk             → Faktör 3 1.916 0.911 0.035 
Sorumluluk            → Faktör 1 -1.524 0.968 0.115 
Sorumluluk            → Faktör 2 -2.012 1.137 0.077 
Sorumluluk           → Faktör 3 -1.077 0.797 0.177 
Duygusal 
Denge           

→ Faktör 1 -5.811 1.854 0.002 

Duygusal 
Denge           

→ Faktör 2 -6.624 2.115 0.002 

Duygusal 
Denge           

→ Faktör 3 -4.791 1.512 0.002 

Açıklık          → Faktör 1 -5.993 2.247 0.008 
Açıklık           → Faktör 2 -6.648 2.562 0.009 
Açıklık          → Faktör 3 -4.880 1.835 0.008 

Tablo 6’ya göre, dışa dönüklük alt boyutu ile lider üye etkileşiminin etki, sadakat, profesyonel saygı ve güven, 
sosyal hayat ve katkı alt boyutları arasında 0.05 önem seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir 
ilişki olduğu görülmektedir. Beş faktör kişilik özelliklerden uyumluluk alt boyutu ile de lider üye 
etkileşiminin üç alt boyutu (etki, sadakat, profesyonel saygı ve güven, sosyal hayat ve katkı) arasında 0.05 
önem seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif ilişkiler tespit edilmiştir. Bununla birlikte sorumluluk 
alt boyutuyla lider üye etkileşimi alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye 
rastlanılmamıştır. Beş faktör kişilik özelliklerinin dışadönüklük, duygusal denge ve açıklık alt boyutları ile 
lider üye etkileşiminin tüm alt boyutları (etki, sadakat, profesyonel saygı ve güven, sosyal hayat ve katkı) 
arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü ilişkiler olduğu sonucuna ulaşılırken, uyumluluk 
boyutu ile pozitif yönlü anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Bu sonuçlar çerçevesinde, 1H1, 3H1, 5H1, 6H1, 8H1, 10H1, 

11H1, 13H1 ve 15H1 hipotezleri reddedilmiş, 2H1, 4H1, 7H1, 9H1, 12H1 ve 14H1 hipotezleri ise kabul edilmiştir.  

4. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada lider üye etkileşimi kalitesinin belirleyici taraflarından biri olan üyenin kişilik özellikleri ile lider 
üye etkileşimi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda uluslararası alanda faaliyet gösteren bir 
sağlık kuruluşunda yapılan araştırmada, üyelerin dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve 
açıklık kişilik özellikleri ile üyenin algıladığı çok boyutlu ( etki, sadakat, profesyonel saygı ve güven boyutu, 
sosyal hayat boyutu ve katkı boyutu) lider üye etkileşimi arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Yapısal eşitlik 
modeli kullanılarak yapılan analizler sonucunda, dışadönüklük, uyumluluk, duygusal denge ve açıklık kişilik 
özelliklerinin, lider üye etkileşimin tüm boyutları üzerinde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu, yalnızca 
sorumluluk kişilik özelliğinin lider üye etkileşiminin hiçbir boyutu üzerinde anlamlı bir ilişkiye sahip 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Kişilik özelliklerinin ilk boyutu olan dışadönüklük boyutu ile lider üye etkileşiminin her üç boyutu arasında da 
anlamlı ilişkiler bulunmuştur ve bu anlamlılık negatif yönlüdür.  Bu sonuca göre, lider ile üye arasında gelişen 
hem bireysel hem de iş odaklı olumlu görüşlerin yer aldığı, karşılıklı ilişkide güven olgusuna dayanan 
ifadelerden oluşan etki, sadakat, profesyonel saygı ve güven boyutu ile dışadönüklük kişilik özelliği arasında 
negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu noktada dışadönük kişilik yapısında olan bireylerin, liderleri 
ile yüksek kalitede ilişki kurma ihtiyacında olmadıklarını söylemek mümkündür. Bu sonuç, içedönük kişiliğe 
sahip bireylerin lider üye etkileşimi desteğine daha çok ihtiyaç duyduğu sonucuna ulaşan Bauer, Erdoğan, 
Liden ve Wayne (2006)’nin sonuçlarını destekler nitelikte olmasına karşın, çevresindeki bireylerle etkileşime 
girme arayışında olan dışadönük bireylerin, liderleri ile de yüksek etkileşimli ilişki kuracakları sonucuna 
ulaşan Schyns, Meindl ve Croon (2007) ile Phillips ve Bedeian (1994)’ın araştırma sonuçları ile 
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örtüşmemektedir. Lider üye etkileşiminin sosyal hayat boyutu ile dışadönük kişilik özelliği arasındaki negatif 
yönlü ilişkiyi de bu noktadan değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Dışadönük bireylere, çözüm arayışında 
oldukları sosyal hayata ilişkin konularda, kişilik özelliklerinin sağlamış olduğu ve rahatlıkla etkileşime 
girebildikleri çevrenin yeterli gelmesi, bu gereksinimin çalışma ortamı içerisinde karşılanma ihtiyacını ortadan 
kaldırabilecektir. Dolayısı ile kişinin çalışma ortamı dışında kurduğu çevredeki sosyal tatmin düzeyi arttıkça, 
lideri ile sosyal hayata ilişkin oluşturacağı etkileşime olan ihtiyacı azalabilecektir.  

Beş faktör kişilik özelliklerinden olan sorumluluk boyutu ile lider üye etkileşiminin her üç boyutu arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir sonuca ulaşılamamıştır ki bu durum konuya ilişkin olarak yürütülen kimi 
çalışmalarla uyuşmamaktadır (Bernerth, Armenakis, Field, Giles ve Walker 2007; Bauer ve Green, 1996; 
Deluga ve Perry, 1994) . Performansa ilişkin sonuçların araştırıldığı çalışmalarda (Barrick and Mount, 1991; 
Scroggins, 2016, Schmidt ve Hunter, 1998) sorumluluk kişilik özelliğinin örgütün tüm kademelerindeki 
performans seviyelerinde, en güçlü gösterge olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Konuya ilişkin olarak hem lider 
hem de astlar üzerinden yürütülen çalışmalarda; liderin, işe daha fazla dahil olan, görev ve sorumluluklarını 
tam olarak yerine getirme yolunda çaba gösteren astlarına karşı daha fazla kaynak ayırma ve destek verme 
eğilimi içinde oldukları gözlemlenmiştir ki bu sonuç sosyal değişimin bir sonucu olarak karşılıklı yükümlülük 
yaratabilmektedir (Bauer ve Green, 1996; Deluga ve Perry, 1994). Karşılıklı yükümlülük, sorumluluk özelliği 
gösteren asta liderin ayıracağı kaynak ve göstereceği desteğin artması, buna karşılık olarak da astın geri 
ödeme yükümlülüğü üzerinden daha sorumlu hissederek daha fazla çaba harcamasının bir sonucu olarak 
görülmektedir. Bu döngünün devamlılığı örgütsel faydayı da arttırabilecektir (Bernerth, Armenakis, Field, 
Giles ve Walker, 2007). Bu araştırma ile elde edilen sonuçlar da, karşılıklı yükümlülük döngüsünün kırılma 
noktası olarak görülebilir. Bu noktada yüksek sorumluluktaki kişiler başkalarının çabalarının da farkında olan 
ve geri ödeme yükümlülüğü hisseden kişiler olmasına karşın bu araştırma sonuçları göz önüne alındığında, 
Bernerth, Armenakis, Field, Giles ve Walker (2007)’nin araştırma bulgularının tersine, sorumluluk kişilik 
özelliğinin, lider ile olan ilişkideki döngüsel değişimi desteklemediği gözlenmiştir. Barrick ve Mount (1991)’un 
hem lider hem de astların kişilik özelliklerini dikkate alarak yürütmüş oldukları lider üye etkileşimi 
çalışmasında ise, karşılıklılık ilişkisi hem lider hem de astın kişilik özellikleri üzerinden incelenmiştir. Bu 
noktada; düzenli, titiz ve sağduyulu oldukları bilinen sorumluluk kişilik özelliği yüksek çalışanların, tam tersi 
özellikler gösteren bir liderle çalışıyor olmaları da lider üye etkileşim kalitesindeki algıyı olumsuz 
etkileyebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Lider ile astları arasında sorumluluk kişilik özelliğine ilişkin bir 
tutarsızlığın söz konusu olması halinde, liderler astların görevlerine ilişkin hissettikleri yüksek sorumluluğu 
gerçekten umursamayabilecek ve onların istek ve ihtiyaçlarına uygun hareket etmeyebileceklerdir. Bu 
durumun astlar üzerinde yaratacağı hayal kırıklığı ve düşük memnuniyet de lider üye etkileşim kalitesindeki 
algıyı olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu bulgu, astların yanı sıra liderin de kişilik özelliklerinin 
ölçümlendiği bir çalışmadan elde edilen sonuçtur (Barrick ve Mount,1991). Bu araştırma bulgularından elde 
edilen sonuçta, sorumluluk kişilik özelliği ile lider üye etkileşiminin her üç boyutu arasında herhangi bir 
ilişkiye rastlanmamış olması konunun yalnızca çalışan bakış açısı ile değerlendirilmiş ve liderin bakış açısına 
yer verilmemiş olmasından kaynaklı olabilecektir. Aynı zamanda araştırmanın sağlık çalışanları üzerinde 
yapılmış olması da istatistiksel anlamsızlığı destekleyici bir sebep olarak görülebilir. Sağlık çalışanlarının asli 
görevinin insan hayatı olması durumu, sorumluluk duygusunun farklı değişkenlerle ilişkilendirilemediğinin 
de bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Buna bağlı olarak katılımcılar, sorumluluk bilincini, yapmış oldukları 
işin önemi çerçevesinde ve liderleri ile kurdukları ilişkiden bağımsız olarak değerlendirmiş olabilirler.  

Bireyin olaylara, konulara ve kişilere ne denli olumlu yaklaşabildiğinin, bireysel kaygı düzeyinin, öfke 
boyutunun ve depresyona yatkınlığının ölçümlenmesinde kullanılan duygusal denge (nevrotiklik) kişilik özelliği 
boyutu ile lider üye etkileşimin her üç boyutu arasındaki ilişki incelendiğinde, istatistiksel olarak ortaya çıkan 
anlamlılığın yine negatif yönlü olduğu görülmektedir. Bu anlamda, stresli durumlarda sakin kalabilen, 
kolayca öfkelenmeyen, duygusal anlamda denge sağlayabilen ve rahat davranabilen, aynı zamanda da olumlu 
duygular içerisinde yaşamaya eğilimli kişiler, nevrotiklik düzeyi düşük kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bu 
araştırmada elde edilen sonuçlar çerçevesinde, yüksek nevrotiklik düzeyi ile lider üye etkileşim kalitesi 
arasında elde edilen negatif yönlü ilişki, bizi nevrotiklik düzeyinin yükselmesi ile lider üye etkileşimi 
arasındaki kalite düzeyinin düştüğü sonucuna ulaştırmaktadır. Depresyon eğilimine yatkın, sıkılgan, endişeli, 
öfkeli ve duygusal anlamda denge kurmakta zorlanan bireyler olarak tanımlanan yüksek nevrotik özellikler 
sergileyen kişilerin öz saygılarının da düşük olduğu görülmüştür (Turban ve Dougherty, 1994). Nitekim zorlu 
durumlarda mücadele ruhunu kendinde hissetmeyen, kendisini diğer bireylerden daha az çekici hisseden ve 
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dünyayı olumsuz bir bakış açısıyla değerlendirmeye yatkın bu kişiler, öz saygılarının düşüklüğü ve sosyal 
becerilerinin de sınırlılığı nedeniyle güvene dayalı uzun vadeli ilişkiler kurmakta zorlanmaktadırlar (Judge, 
Locke ve Durham, 1997; Raja, Johns ve Ntalianis, 2004). Bu bağlamda lider üye etkileşiminin karşılıklılık 
ilişkisi noktasında nevrotiklik düzeyinin önemli bir belirleyici olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
Çünkü dünyaya bakış açısı olumsuz olan bireyler, kendilerine olduğu gibi başka insanların da olumsuz 
yönlerine odaklanma eğilimindedirler. Bu da lider üye etkileşimindeki gelişimi olumsuz yönde 
etkileyebilecektir. Kendine ve iletişim içerisinde bulunduğu diğer insanlara pesimist yaklaşan bu bireyler, 
etkileşim halinde bulundukları liderlerle de bu etkileşimin kalitesini arttıracak ortamları 
yaratamayabileceklerdir. Bu noktadan bakıldığında, duygusal denge kurmada zorlanan bireylerin örgütsel 
hayata ilişkin bilişsel çelişkiler yaşaması da, nevrotiklik düzeyi daha düşük olan bireylere nazaran daha 
muhtemeldir. Bu durum lider ile kurulan ilişkilere de yansıyabilecektir. Dolayısıyla lider ile kurulan ilişkide 
yaşanan bilişsel çelişkiler de lider üye etkileşiminin düşük kalitede seyretmesine sebep olabilecek ve araştırma 
bulguları ile örtüştürülebilir bir sonuç olarak karşımıza çıkabilecektir.   

Beş faktör kişilik özelliklerinden bir olan açıklık boyutu ile lider üye etkileşimi arasındaki ilişkiye bakıldığında, 
sonuçların yine diğer boyutlarda olduğu gibi anlamlı ve negatif yönlü olduğu görülmektedir. Kişinin çeşitliliği 
ve değişimi arzulama derecesini yanıştan bu boyut, olaylara geniş bir pencereden bakabilen, orijinal ve 
yaratıcı düşüncelere sahip, meraklı ve hayal gücü yüksek kişileri tasvir ettiği gibi, fonksiyonel fayda 
sağlayabilen kişileri de betimlemektedir. Deneyimlere açıklık olarak ifade edilen bu kişilik özelliğine sahip 
bireyler iş hayatında geleneksel olmayan yöntemlerle durağanlığa karşı bir duruş sergileme eğilimindedirler. 
Araştırma bulgularında elde edilen bu kişilik özelliği ile lider üye etkileşimi arasındaki negatif yönlü ilişki, 
astların deneyime açıklık özelliğine sahip olmaları nedeniyle liderleri tarafından takdir edilmiyor oldukları 
düşüncesinden kaynaklanabilir. Bu durum aradaki güven ilişkisine de zarar verebilecektir. Yeni uygulamalara 
yatkın, iş gerçekleştirme sürecinde farklılık ve çeşitlilik arayan bireyler, konuya aynı bakış açısıyla 
yaklaşmayan ya da bunu görev ve sorumluluklarda bir risk olarak algılayan liderler ile fikirsel ayrılıklara 
düşebilecektir. Tett ve Murphy’nin (2002) “bireylerin genel olarak kendileri olmalarına izin verenleri tercih 
ettikleri” tartışması bu noktada destek görmektedir. Ancak bu çalışma, lider üye etkileşim kalitesini yalnızca 
çalışan perspektifinden değerlendirdiğinden, algısal etkiler de bu aşamada göz önüne alınmalıdır. Bu noktaya 
liderin bakış açısından da yaklaşmak sonuçlarda ve çıkarımlarda farklı yorumlamalara neden olabilecektir. 
Gelecek çalışmalarda lider ile üye arasındaki ilişkileri etkileyebileceği düşünülen özelliklerin hem lider hem 
de ast üzerinden değerlendirilmesi konuya daha geniş bir perspektiften bakmayı ve belli boşlukları 
doldurmayı kolaylaştırabilecek, aynı zamanda konunun daha ayrıntılı açıklanabilmesine de ışık tutabilecektir.  

Son olarak uyumluluk kişilik özelliği ile lider üye etkileşimi arasındaki ilişki göz önüne alındığında, anlamlı 
sonuçlara rastlanan diğer kişilik boyutlarından farklı olarak bu boyutun pozitif yönlü bir anlamlılık içerdiği 
gözlenmektedir. Diğer insanların hakları, mutluluğu ve refahı için kaygı duyan ve onlara yardımcı olma 
eğiliminde olmak gibi prososyal davranışlar sergileyen bireyler olarak tanımlanan uyumlu bireyler, bu 
özellikleri ile lider üye etkileşimindeki kaliteyi de arttırabilir özellikler göstermektedirler. Barrick vd. (2001), 
yapmış oldukları bir meta analizde, uyumluluk özelliğinin örgütsel platformdaki performans seviyelerinde 
zayıf bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu noktadan hareketle, uyumlu çalışanların lider 
gözünde olumlu bir etki yaratabileceği ancak bu durumun her zaman çalışan performansında bir iyileşme 
yaratmayabileceğine değinmişlerdir. Bu kanının aksine, mevcut çalışmadaki araştırma sonuçları uyumluluk 
kişilik özelliği ile lider üye etkileşimi arasında anlamlı ve doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu 
bağlamda uyumlu bireylerin liderleri ile daha yüksek etkileşim kalitesine sahip bir ilişki kurabildikleri 
söylenebilecektir.  

Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, karşılıklılık ilişkine dayalı olarak şekillenen lider üye etkileşiminin, 
bu karşılıklılık ilişkisindeki tarafların kişilik özelliklerinden etkilendiği söylenebilmektedir. Bu araştırmadaki 
kısıtlılıklar dahilinde, yalnızca astların kişilik özellikleri dikkate alınarak lider üye etkileşim kalitesi 
üzerindeki değişimler yorumlanmıştır. Birbirine benzer kişilerin inanç sistemlerindeki istikrarı korumalarına 
ve yollarına bu bağlamda daha huzurlu devam etmelerine olanak tanıyan benzerlik çekim yasasının da 
araştırma kapsamı içerisine alınması, iş çevresi uyumunun yanı sıra çalışanın yönetici ile algıladığı uyuma da 
konuya ilişkin araştırmalarda yer verilmesi bu noktada önem kazanmaktadır. Bu nedenle, konuya ilişkin 
yapılacak ileriki araştırmalarda liderlerin de kişilik özelliklerinin araştırmaya dahil edilmesinin ve başka 
sektörler üzerinde yapılacak olan çalışmalarla da konunun genişletilmesinin ilgili alan yazınındaki literatüre 



İ. Kaptangil 13/1 (2021) 927-941 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                    Journal of Business Research-Turk 939 

katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu sonuçlar ve çıkarımlar göz önüne alındığında, araştırma verilerinin 
Covid-19 pandemi sürecinden önce elde edilmiş olması da ileriki araştırmalara bir veri niteliği taşıyabilecektir. 
Küresel bir salgının tüm sistemlerde yaratmış olduğu değişim ve dönüşüm, bireylerdeki düşünce sistemleri, 
davranış şekilleri, uygulamalardaki değişimlerle birlikte kişiler arasında kurulan iletişim şekilleri üzerinde de 
etkisini göstermektedir. Bu durumun, lider ile çalışanlar arasındaki ilişkileri de değiştirebileceği, 
dönüştürebileceği ve revize edebileceği düşünüldüğünde, kişilik özelliklerinin sabit kaldığı, ancak örgütsel 
yaşantının değişimlere uğradığı süreçlerin lider ve astlar arasındaki etkileşimin kalitesi noktasında, yeniden 
gözlemlenmeye ve değerlendirmeye ihtiyaç doğuracağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu çalışma, pandemi 
sürecinin öncelikli olarak etkilediği sağlık kurumlarında, lider – üye ilişkilerinin öncesi ve sonrası arasındaki 
değişimlerin gözlemlenebilmesi için süreç öncesine bir veri niteliği taşıyabilecektir. Bu bağlamda, pandemi 
süreci sonrası yapılacak araştırmalarla da konunun desteklenmesinin, farklılıkların ve değişimlerin neden-
sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilmesi açısından önemli olacağı öngörülmektedir.  
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Amaç – İş-aile zenginleşmesi kaynakların korunumu kuramı çerçevesinde çalışanların mesleki 
canlılıklarını sağlamada etkili olan kaynaklar arasında görülmektedir. Dolayısıyla çalışanların iş-aile 
zenginleşmeleri arttıkça mesleki canlılıklarının da artacağı düşünülmektedir. Buradan hareketle bu 
çalışmada iş-aile zenginleşmesinin mesleki canlılık üzerindeki etkisinin incelenmesi 
amaçlanmaktadır. 

Yöntem – Araştırmanın evrenini Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2019 yılı verilerine göre, özel 
okul ve devlet okulu kapsamında görev yapan toplam 2215 öğretmen oluşturmakta, örneklemini ise 
bu evren içerisinden kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan 314 öğretmen oluşturmaktadır. Nicel 
veri analizi yöntemi uygulanarak yapılan bu çalışmada, 5’li likert tipi ölçekler kullanılmış, değişkenler 
arasındaki ilişki korelasyon analizi ile tespit edilmiş, ardından araştırma hipotezleri yapısal eşitlik 
modeli ile analiz edilmiştir. 

Bulgular – Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda, iş-aile zenginleşmesinin işten aileye 
zenginleşme ve aileden işe zenginleşme alt boyutlarının mesleki canlılık üzerinde yüksek düzeyde 
pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu (sırasıyla; Standardize β=0.505, p≤0.05; 
Standardize β=0.367, p≤0.05) gözlenmiş ve mesleki canlılığın %70’inin iş-aile zenginleşmesi ile 
açıklanabileceği sonucuna ulaşılmıştır (R2=0.701). 

Tartışma – Kaynakların korunumu kuramı çerçevesinde oluşturulan araştırma modeli ve hipotezlerin 
analiz bulgu ve sonuçlarına göre doğrulandığı görülmüştür. İş-aile zenginleşmesi, aile ve işe ilişkin 
rollerin birbiriyle çatışma yerine uyum bileşenleri üzerine kurulu olduğunu ifade etmektedir. Alan 
yazında genellikle çatışma perspektifinden incelenmiş olan bu yaşam alanlarının pozitif psikoloji 
çerçevesinde uyum ve olumlu etki üzerinden incelenmesi yüksek performans ve etki açısından 
gereklilik olarak görülebilir. Gerçekten bireyler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, yaşamlarının 
farklı alanlarına ilişkin rollere de analitik ve eşgüdümlü bir şekilde bakılması gerekmektedir. Empati 
ve hoşgörünün de belirleyenleri olarak görülen bu bakış açısıyla bireylerin her yönüyle sağlıklı ve 
yüksek performanslı olması sağlanabilir. 
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Purpose: Work-family enrichment is seen as one of the effective resources in ensuring the professional 
vitality of employees within the framework of the conservation of resources theory. Therefore, it is 
believed that the professional vitality of employees will also increase as their business family 
enrichment increases. Based on this idea, this study aims to examine the effect of work-family 
enrichment on professional vitality. 

Design/methodology/approach – The research sample consists of a total of 314 teachers working 
within the scope of private and public schools in Sinop. In this study, quantitative data analysis 
method was applied and 5-point Likert type scales were used. The relationship between the variables 
were determined with correlation analysis and the research hypotheses were analyzed with the 
structural equation model. 

Findings: As a result of the findings obtained from the research, it has been observed that enrichment 
from work to family and enrichment from family to work, which are sub-dimensions of work-family 
enrichment, have a high level of positive and statistically significant effect on professional vitality. 
(Standardized β = 0.505, p≤0.05; Standardized β = 0.367, p≤0.05, respectively). It has been concluded 
that 70% of professional vitality can be explained by work-family enrichment (R2=0.701). 

mailto:ftmttkk1@gmail.com
http://www.orcid.org/0000-0003-0164-1136


F. Korkmaz 13/1 (2021) 942-955 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                    Journal of Business Research-Turk 943 

Discussion: It has been observed that the research model and hypotheses created within the 
framework of the theory of conservation of resources are confirmed according to the findings and 
results of the analysis. Work-family enrichment refers to the fact that roles related to family and work 
are based on components of harmony rather than conflict with each other. The examination of these 
living spaces, which are generally examined from the perspective of conflict in the literature, within 
the framework of positive psychology, can be seen as a necessity for high performance and impact. 
When individuals are considered as a whole, roles related to different areas of their lives should be 
analyzed in an analytical and coordinated manner. From this point of view, which is also seen as the 
determinants of empathy and tolerance, it can be ensured that individuals are healthy and high-
performing in all aspects. 

 

1. GİRİŞ 

İş hayatı bireylerin yaşamında büyük bir yer kaplayarak onların yaşamdan tatmin olmasında önemli bir rol 
oynamaktadır (Russell, 2008). Dolayısıyla iş hayatı bireylerin iyi oluşlarında da önemli bir konumdadır ve 
yaşam tatmini vb. konularındaki çalışmalar, aktif çalışma hayatında bulunanların, çalışmayanlara göre daha 
yüksek düzeyde memnuniyete sahip olduklarını göstermektedir (Warr, 1987; 1999). Judge ve Locke (1993) 
tarafından yapılan çalışmada, çalışanların iyi oluşunu ve dolayısıyla iş memnuniyetini artırmayı amaçlayan 
örgütsel müdahalelerin etkili ve tavsiye edilebilir olduğu öne sürülmektedir. Ayrıca bu çalışmada, çalışma 
koşullarının iyileştirilmesinin de çalışanların iş doyumunu ve öznel iyi oluşlarını, belki de eşit ya da daha 
uygun maliyetli bir şekilde artırabileceği ifade edilmektedir. Bu sebeple, çalışanların iyi oluşlarını artırmanın, 
çalışan, örgüt ve ülke açısından birçok yönden çeşitli faydalar sağlayacağını söylemek mümkün olabilir. 

Seligman’ın ortaya koyduğu pozitif psikoloji vurgusundan sonra çalışmalara sıkça konu olan öznel iyi oluş, 
bireylerin yaşamlarından memnuniyet derecesiyle ölçülmektedir. Geçmişten günümüze, yaşamı iyi kılan 
unsurun ne olduğu merak edilegelmiş bir konudur. Öznel iyi oluşu inceleyen bilim insanları, iyi yaşamın 
temel bileşeninin, bireyin kendi hayatını sevmesi olduğunu varsaymaktadır. Öznel iyi oluş, bir bireyin yaşamı 
ile ilgili bilişsel ve duygusal düzeydeki değerlendirmeleri olarak ifade edilmektedir. Bu değerlendirmeler, 
olaylara verilen duygusal tepkilerle birlikte doyum ve tatmin ile ilgili bilişsel yargıları da içermektedir. 
Dolayısıyla, öznel iyi oluş, hoş duyguları deneyimlemeyi, düşük düzeyde olumsuz ruh halleri ve yüksek 
düzeyde yaşam tatmini içeren geniş bir kavramdır. Yüksek öznel iyi oluşta somutlaşan olumlu deneyimler, 
hayatı değerli kılmaları sebebiyle pozitif psikolojinin temel kavramlarıdır (Diener vd., 2002). Seligman (2002) 
iş ve aile yaşamının birbirine bağımlı iki yaşam alanı olduğunu ve bu yaşam alanlarındaki deneyimlerin 
bireylerin iyi oluşlarının altındaki temel belirleyici olduğunu, dolayısıyla iş-aile zenginleşmesinin öznel iyi 
oluşun sağlanmasında önemli bir kaynak olabileceğini öne sürmektedir (Seligman, 2002). Öte yandan, öznel 
iyi oluşun çıktılarına bakıldığında ise mesleki canlılığın öznel iyi oluşun temel göstergeleri arasında yer aldığı 
belirtilmektedir (Peterson ve Seligman, 2004). Mesleki canlılık, çalışanların zinde ve enerjik olma durumlarını 
ifade etmektedir. Mesleki canlılık işle ilgili herhangi bir stresli durumun yaşanmadığı ve yüksek performansın 
görüldüğü durumları tanımlamak için de kullanılmaktadır (Tummers vd., 2016). Mesleki canlılık, çalışanın 
fiziksel gücü, duygusal enerjisi ve bilişsel canlılığıyla oluşmakta ve mesleki yönden canlı çalışanların yüksek 
düzeyde olumlu duygular yaşayarak psikolojik ve fiziksel açıdan zinde oldukları da öne sürülmektedir 
(Carmeli, 2009; Shirom, 2011). Mesleki canlılık oluşumunun öznel iyi oluşla gerçekleşebileceği pek çok 
araştırmada ifade edilmektedir. Bireyin yaşamdan haz alarak tatmin yaşaması mesleki canlılığını arttırabilir. 
Peterson vd. (2009)’nin yaptıkları çalışmada iş memnuniyeti ve yaşam memnuniyetinin mesleki canlılığı 
sağladığı iddia edilmektedir. Ayrıca geçmişte yapılmış araştırmalar incelendiğinde mesleki canlılığın 
örgütlerin verimliliği ve etkinliği üzerinde de olumlu etkileri olduğunu söylemek mümkündür (Aydınlı 
Kulak, 2016). Tüm bunlardan hareketle çalışanlar ve dolayısıyla örgütler için oldukça önemli olan mesleki 
canlılık kazanımında nelerin belirleyici olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışmada önceki 
araştırmalar ve kaynakların korunumu kuramı ışığında mesleki canlılığın oluşumu için gerekli kaynaklar 
arasında olabileceği düşünülen iş-aile zenginleşmesinin mesleki canlılık üzerindeki etkisi incelenmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Mesleki Canlılık 

Canlılık kavramı, heyecan ve enerjik olma durumunu tanımlamak için kullanılmaktadır (Ryan ve Frederick, 
1997). Canlılık, kaybolan öz-kontrolün tekrar kazanılmasına yardımcı olabilmektedir. Yani canlılık sayesinde 
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bireyler güçlerini daha hızlı bir şekilde geri kazanabilmekte ve böylece yüksek düzeyde performans 
sergileyebilmektedirler (Muraven vd., 2008). Canlılığı yüksek olan bireyler, gerçekleşen olayları daha olumlu 
görme eğiliminde olmakta ve olumlu olayların yeniden gerçekleşeceğine inanmaktadırlar (Kark ve Carmeli, 
2009). Ayrıca canlılık; mutluluk, tatmin ve memnuniyet gibi aktif olmayan olumlu durumlardan ayrılarak, 
aktif olumlu etki, dinç hissetme ve enerji dolu olma durumlarıyla ilişkilendirilmektedir (Ryan vd., 2010). İlk 
olarak 1960’lı yıllarda bireysel bağlamda incelenmeye başlanan canlılık kavramı, önemini giderek arttırmış ve 
alan yazında önemli bir yer almıştır. Canlılık ile ilgili yapılan çalışmaların örneklemi genel olarak eğitim alanı 
özelinde olmasına rağmen, kariyer danışmanlığı, kütüphanecilik, sağlık gibi diğer alanlar özelinde de yapılan 
çalışmalarla karşılaşmak mümkündür. Önceki araştırmalara bakıldığında, öznel canlılık değişkeninin 
çalışmalarda daha sıklıkla incelendiği, mesleki canlılık kavramı ile ilgili çok fazla çalışmanın yapılmadığı 
gözlenmektedir. Bununla birlikte 2000’li yıllar itibariyle iş hayatında canlılığın yani mesleki canlılığın bu 
alanda yapılan çalışmalara konu edilmeye başladığı dikkat çekmektedir (Aydınlı Kulak, 2016). 

Mesleki canlılık kavram olarak alan yazına ilk kez Harvey (2002)’in okul idarecileri üzerinde yapmış olduğu 
doktora tezinde girmiştir. Mesleki canlılık bireylerin yapmış oldukları işi coşku, şevk ve memnuniyetle icra 
etmesi olarak tanımlanmaktadır (Harvey, 2002). Harvey (2002)’in yapmış olduğu bu çalışmada okul 
çalışanlarının öğrencilerin niteliklerini geliştirmek üzere yapmış oldukları her türlü katkı ve fedakarlık 
mesleki canlılık olarak tanımlanmıştır. Mesleki canlılık özellikle hizmet sektöründeki çalışanlar için mesleki 
performans ve etkinlik üzerinde etkili olabilir. Hizmet verilen insanların memnuniyetinin işletmenin 
performansını gösterdiği hizmet sektörlerinde çalışanların mesleki olarak canlı oluşu onların tercih 
edilmelerini sağlayabilir. Çalışanların zaman ve enerji harcamış oldukları mesleklerinde istenilen etkinliği 
sağlamalarının yolu mesleki canlılıktan geçebilir. Mesleki canlılık birçok işkoluna yada örgüte 
uyarlanabilmekle birlikte hizmet sektöründe daha fazla çalışmaya konu olmaktadır. Mesleki canlılık, mesleki 
deneyim ve tecrübeden ortaya çıkmakta olup bireyin işindeki tüm ustalığını performansına yansıtmasını 
sağlamaktadır (Harvey, 2002). Mesleki canlılık Harvey (2002)’in çalışmasında tutku, ustalık, dinçlik ve iş 
tatmini alt boyutlarıyla tanımlanmış ve incelenmiştir.  

Harvey (2002) tutku boyutunu çalışanın hizmet verdiği kitleyi etkileme arzusu olarak tanımlamaktadır. 
Çalışanlar yaptıkları işi önemseyerek verdikleri hizmet yoluyla hedef kitlenin yaşamında değişiklik 
yapabileceğine inanırlar. Dinçlik boyutu çalışanın yapmış olduğu işleri yüksek bir enerjiyle ve arzuyla 
yapması olarak tanımlanmaktadır. Dinçlik boyutu zihinsel, fiziksel, duygusal enerjinin dışa vurumunu ifade 
etmektedir (Harvey, 2002). Shirom (2011) dinçliği işyerinde fiziksel güç, duygusal enerji, bilişsel canlılık ve 
uygun bir duyguyla özdeşleştirmektedir. Ustalık çalışanların deneyimlerini verimli ve etkin bir şekilde 
kullanmasını ifade etmektedir. Ustalık çalışanın tüm mesleki canlılığını etkilemektedir. Özellikle yoğun, 
stresli ve uzun çalışma süreçlerinde çalışanların ustalığı görevlerini beklenen düzeyde yapmalarını 
sağlamaktadır (Harvey, 2002). 

Mesleki canlılık düzeyi yüksek olan çalışanların işlerini olumlu duygularla, büyük bir enerji ve motivasyonla 
yaptıkları öne sürülmektedir (Kark ve Carmeli, 2009). Özdeşleşme ve örgütsel aidiyetle ilişkili olduğu 
düşünülen mesleki canlılık (Schaufeli ve Bakker, 2004) işyerindeki coşkuyu ifade etmektedir. Mesleki canlılığa 
sahip olan çalışanlar zor koşullar ve problemler karşısında vazgeçmeden yüksek bir motivasyon ve enerjiyle 
çalışmaya devam etmektedirler (Nix vd., 1999). Yapılan sınırlı sayıda araştırma sonuçlarına göre ise, mesleki 
canlılığın olumlu örgütsel çıktılara öncülük eden etkili bir değişken olduğu, bununla birlikte, bireylerin iyi 
oluşlarıyla da yakından ilişkili olduğu gözlenmektedir (Chu vd., 2015). Mesleki canlılık, örgütlerde 
performansı artırarak, çalışanların işlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayan enerjinin temel 
kaynağıdır. Bu sebeple mesleki canlılık, örgütsel bağlılık, örgütsel güven, performans, tükenmişlik, örgütsel 
çeviklik vb. örgütsel çıktılar açısından oldukça önem arz eden bir unsurdur (Hennekam, 2016). Yapılan 
araştırmalar mesleki canlılığın bireyin yaşamının birçok alanındaki memnuniyetinin göstergesi olabileceğini 
(Baruch vd., 2014) ve mesleki canlılığın işletmelerde örgütsel adanmışlık (Dejoy vd., 2010), iş performansı 
(Carmeli, 2009), yenilikçilik (Carmeli ve Spreitzer, 2009), yaratıcılık (Kark ve Carmeli, 2009) gibi olgularla 
ilişkisi olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

1.2. İş-Aile Zenginleşmesi 

Genellikle bireylerin iş ve aile yaşamlarındaki rollerinin birbiri üzerine etkisi özellikle rol çatışması 
çerçevesinde ele alınırken iş ve aile yaşam alanları birbirlerinden bağımsız ve birbirlerine olumsuz etkisi olan 
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alanlar olarak ele alınmış ve alınmaya devam etmektedir (Friedman ve Greenhaus, 2000). Bireylerin aile ve iş 
yaşamında çatışma yaşamalarının nedeni, sahip oldukları kısıtlı zaman ve diğer kaynakların iş ve aile 
alanlarındaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye yetmemesi olarak görülmektedir. Çatışma 
yaklaşımıyla bireylerin iş ve aile alanlarındaki rollerinin ele alınması verimlilik ve etkinliği olumsuz yönde 
etkilerken bu yaşam alanlarının birbiri üzerine etkisini olumlu hale çevirecek yeni yaklaşımlar da 
araştırmalara konu olmaya başlamıştır (Rothbard, 2001). Özellikle yayılma (Hammer vd., 2002), güçlendirme 
(Ruderman vd., 2002) ve kolaylaştırma (Wayne vd., 2004) kuramları çerçevesinde yaşamın bu iki alanının 
birbiri üzerinde olumlu etkisi olabileceğine ilişkin çalışmalar ve düşünceler yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Seligman (2002) iş ve aile yaşamının birbirinden ayrı değil birbirine bağımlı iki yaşam alanı olduğunu ve bu 
yaşam alanlarındaki deneyimlerin bireylerin iyi oluşlarının altındaki temel belirleyici olduğunu iddia 
etmektedir.  

İş-aile zenginleşmesi, bireylerin iş yaşamındaki olumlu duygularının, deneyim ve kazanımlarının aile 
yaşamını geliştirmesi, aile yaşamında tatmini sağlaması ve iş yaşamında elde ettiği psikolojik yeterliliklerin 
aile yaşamındaki görev ve sorumluluklarını yerine getirecek şekilde kullanılması veya aynı şekilde aile 
yaşamındaki deneyim, duygu ve yeterliliklerin iş yaşamında olumlu sonuçlar ortaya çıkarabileceğini 
önermektedir. Özetle iş-aile zenginleşmesi yaşamın aile ve işe yönelik alanlarının birbiri üzerindeki olumlu 
etkileri üzerine kuruludur (Çankır ve Yener, 2017). Carlson vd. (2006) iş-aile zenginleşmesi olgusunu altı 
boyutlu bir yapı içinde araştırmıştır. Bunlar temel de “iş” in “aile” üzerinde ve “aile”nin “iş” üzerindeki üç 
boyutu üzerinde tanımlanmaktadır. Bu boyutlar aşağıdaki gibidir: 

• Gelişme: Bireyin iş çerçevesindeki deneyimlerinin ve kazanımlarının aile yaşam alanını geliştirmesini ifade 
ederken aile çerçevesindeki kazanımlarının ve deneyimlerinin de iş yaşam alanını geliştirmesini ifade 
etmektedir.  

• Duygu: Bireyin iş çerçevesindeki olumlu duygularının aile yaşam alanında da olumlu duygular 
kazanmasına neden olacağı ifade edilirken aile yaşam alanında edindiği olumlu duyguların işinde de olumlu 
duygular hissetmesini sağlayacağı düşünülür.  

• Sermaye ve Etkinlik: Bireyin iş yaşamında hissettiği yeterlilik duygusunun aile alanına taşınması ve aile 
yaşamındaki yeterliliklerinin iş yaşamındaki sorumluluklarını olumlu yönde etkilemesi olarak 
tanımlanmaktadır. 

Greenhaus ve Powell (2006) iş ve aile yaşamına ilişkin rollerin birbirine ve dolayısıyla bireylerin iyi oluşlarına 
olumlu etkisinin olabileceğine ilişkin üç nedenin olabileceğini söylemektedir. Bunlardan ilkini, iş ve aile 
yaşamındaki nitelikli deneyimlerin bireylerin fiziksel ve psikolojik iyi oluşlarını arttırması şeklinde ifade 
etmektedir (Barnett ve Hyde, 2001). Hem iş hem de aile yaşamındaki memnuniyetin bireylerin genel anlamda 
iyi oluşlarını arttırarak mutlu olmalarını sağladıkları ifade edilmektedir. İş ve aile yaşam alanlarının herhangi 
birinde olumsuz deneyim ve memnuniyetsizlik yaşayan bireylerin yaşamının diğer alanlarında da mutsuz 
oldukları ifade edilmektedir. Bu nedenlerden ikincisi olarak, iş veya aile yaşamındaki rollerinin herhangi 
birinde olumsuz deneyimler yaşayan bireyler yaşamın diğer alanında olumlu deneyimler yaşadığında 
olumsuz sonuçlar azalarak genel iyi oluşu artmaktadır (Voydanoff ve Donnelly, 1999). Yani bireyin bu iki 
yaşam alanından herhangi birinde mutlu olması diğer alandaki olumsuz sonuç ve etkileri azaltıcı etki 
oluşturmaktadır. Bu nedenlerden üçüncüsü olarak, yaşamın herhangi bir alanındaki olumlu deneyimlerin 
yayılım kuramına göre diğer alandaki durumunu etkilediği ifade edilir. Bireyin aile veya iş yaşam alanındaki 
olumlu deneyimlerinin diğer yaşam alanı için bireye öz yeterlilik ve enerji sağladığı ifade edilmektedir 
(Greenhaus ve Powell, 2006). Özellikle iş yaşamında sık sık duyduğumuz mutlu aile bireyi mutlu çalışan 
korelasyonu üzerine kurulu bu düşüncede aile ve iş deneyimlerinin bireylere öz-yeterlilik (Bandura, 1997) 
kazandırdığı ifade edilmektedir. Bireylerin yaşamın farklı alanlarında görev ve sorumlulukları olduğu 
düşünüldüğünde bireylerin bu görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için yaşamın farklı alanlarından 
elde ettikleri kaynakları kullanmaları gerektiğini kabul etmek gerekmektedir. Yaşamın farklı alanlarındaki 
deneyim ve öğrenmelerin sonucunda ilgili boyuta ilişkin öz-yeterliliği artan bireyin bu öz-yeterliliğini 
yaşamın diğer alanlarında kullanması yaşantısının etkinliğinin de göstergesi olmaktadır. İş-aile 
zenginleştirmesinin çıkış mantığı olarak da bu kabul edilmektedir (Greenhaus ve Powell, 2006).  

İş-aile zenginleşmesinin kuramsal altyapısı bireylerin zaman, enerji, psikolojik vb. kaynaklarının arttırılarak 
farklı rollerini yüksek performans ve olumlu duygularla yapmasına dayanmaktadır (Carlson vd., 2006). 
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Kuramsal altyapıda da belirtildiği üzere iş ve aile alanlarının ve rollerinin kendilerine has özellikleri ve 
kazanımları olduğunu kabul ederek bu kazanımların yaşamın diğer alanlarında destekleyici şekilde 
kullanılmasının sağlıklı yaşamın ve yüksek performansın anahtarı olduğunu düşünmek gerekmektedir 
(Carlson vd., 2006). Kuramsal olarak yaşamın farklı alanlarındaki kaynakların diğer alanlarda kullanılması 
üzerine oturtulan iş-aile zenginleşmesi kaynak kavramını açıklamayı gerekli kılmaktadır. Greenhaus ve 
Powell (2006) kaynağı bireylerin karşılaştığı problem veya zorluğu aşmak için kullandığı araçlar olarak 
görmektedir. Bireylerin yaşamlarında karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için 5 farklı kaynak 
kullanmaktadırlar. Bunlar; 

•  Yetenek ve bakış açıları, 

• Psikolojik ve fiziksel kaynaklar, 

• Sosyal sermaye kaynakları, 

• Esneklik, 

• Fiziksel kaynaklar olarak adlandırılmaktadır.  

Yetenekler ve bakış açıları bireylerin bilişsel ve görev yönelimli kişilerarası ilişkilerini ifade etmektedir. 
Yetenekler bireylerin farklı rollerinde eğitim ve tecrübeyle öğrenmiş olduğu ve karşılaştığı zorluğun 
üstesinden gelmek için ihtiyacı olan kaynağı ifade etmektedir. Bakış açısı ise olaylara hangi yönden baktığını 
ifade etmektedir. Psikolojik kaynaklar geleceğe ilişkin olumlu beklentiler, özsaygı ve öz-yeterliliği ifade 
etmektedir. Fiziksel kaynaklar dinçlik, fiziksel ve mental hazırlık ve yüksek hazırlık seviyesini ifade 
etmektedir. Sosyal sermaye kaynakları bireylerin içinde bulunduğu çevrede sahip olduğu kişilerarası 
ilişkilerin niceliği ve niteliğini ifade etmektedir. Esneklik bireylerin ihtiyaç duyulan yer, zaman ve durumda 
rollerini icra etmesini ifade etmektedir. Fiziksel kaynaklar bireylerin sahip olduğu finansal vb. diğer 
kaynaklarını ifade etmektedir. Bireyler yukarıda ifade edilen kaynakları iş ve aile zenginleşmesinde hem araç 
hem de duygusal kaynak olarak kullanmaktadırlar. Bireylerin herhangi bir rolü başarması için ihtiyaç 
duyacağı motivasyon ve araçların bu sayede elde edilebileceği ifade edilmektedir (Greenhaus ve Powell, 2006; 
Carlson vd., 2006; Kaçmar vd., 2014). Bu açıdan aile ortamında sabır, hoşgörü vb. yapıcı karakteristik 
özelliklere sahip olan bireyin bu özelliklerini iş çevresinde destekleyici bir psikolojik iklimi oluşturmak için 
kullanması araçsal kullanıma örnek gösterilebilir. Bunun tersi durumda farklı kültür ve çevrelerde çalışan 
bireylerin kültürlerarası hoşgörü ve hassasiyet gibi yeteneklerini aile bireylerinin gelişimi çerçevesinde 
kullanması araçsal kullanıma bir diğer örnek olmaktadır (Ruderman vd., 2002). Dolaylı etki olarak görülen 
duygusal etki ise bireylerin diğer rolüne ilişkin tutumunu şekillendirir. Role ilişkin motivasyonu arttıran bir 
faktör olarak görülen tutum diğer rollerdeki kazanımlar sayesinde oluşan olumlu duygularla olumlu yönde 
gelişecektir (Rothbard, 2001). 

Çalışanların iş yaşamındaki sahip oldukları bütün kaynakların kullanılarak iş yaşamındaki etkinliğini ve 
verimliliğini arttırmak için yapılan çalışmalar konuya spresifik bakarken, çalışanı birey olarak düşünüp 
yaşamın farklı alanlarında farklı görev ve sorumluluklarının olduğunu kabul etmek konuya daha analitik 
bakmayı sağlamaktadır. Bu açıdan çalışanların yaşamlarının tüm alanlarının birbiriyle koordineli bir şekilde 
sürdürülmesinin birbiri üzerine ve genel üzerine olumlu etki ve çıktıları arttıracağını düşünmek pozitif 
psikoloji çerçevesinde ele alınmaktadır (Seligman, 2002). Greenhaus ve Powell (2006) yaşamın tüm 
alanlarındaki yüksek performans ve olumlu duygulara sahip olmak için bireylerin farklı rollerini birbiriyle 
eşgüdümlü yürütmesi gerektiğini iddia etmektedir. Yaşamın farklı alanları arasında bireyler tarafından 
dengenin kurulması gerektiğini ifade eden Grzywacz ve Bass (2003) aksi takdirde bireylerin rol çatışması 
yaşayacağını belirtmektedir. Temel olarak, iş-aile zenginleşmesi bireylerin iş veya aile yaşamındaki deneyim 
ve kazanımlarının özsaygı, öz-yeterlilik, gelir vb. kaynaklar şeklinde yaşamın diğer alanlarındaki 
performanslarını arttırması ile ilgilidir. Bunun yanı sıra bireylerin rollerinin boyutları kadar bu kaynakların 
arttırılması da mümkün olabilmektedir (Greenhaus ve Allen, 2011).  

3. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kuramsal dayanaklar ve yapılan çalışmalar incelendiğinde, çalışanlarda mesleki canlılık oluşumunda iş-aile 
zenginleşmesi etkisinin kaynakların korunumu kuramıyla (Hobfoll, 2002) açıklanabileceği düşünülmektedir. 
Kaynakların korunumu kuramı bireylerin karşılaştıkları engeller ve zorluklara karşı koymak için sahip 
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oldukları kaynakları açıklamaktadır (Walsh, 2011). Kaynakların korunumu kuramı çerçevesinde çalışanlar 
mücadele etmek zorunda oldukları engelleri bireysel kaynaklarını kullanarak bertaraf edebilirler. Mesleki 
canlılık karşılaşılan bu gergin durumlarda çalışanların stresli olmasını engelleyecek boyutlar kazandırabilir. 
Mesleki canlılığın bireye kazandıracağı gelişim, coşku, tutku ve yaşam memnuniyeti bu stresi ortadan 
kaldırabilir. Ayrıca mesleki canlılık sayesinde bireyin işindeki ustalığı veya becerisi en stresli ve gergin 
durumlarda dahi soğukkanlılığını korumasına yardımcı olabilir. Stres bireylerin karşılaştığı olağan dışı 
durumlarda verdikleri tepki olarak adlandırılmaktadır (Yener ve Arslan, 2017). Olağanüstü durumlar 
bireylerin daha önceden karşılaşmadığı yada hazırlıksız olduğu durumlar olarak ifade edilmektedir. Bununla 
birlikte bireyler bu gibi gergin ve stresli durumlara sahip oldukları fiziksel, psikolojik, duygusal ve bilişsel 
kaynaklarla karşı koyabilir. Fiziksel kaynaklar bireyin imkan ve kabiliyetinin dışında olabilir ama diğer 
kaynaklar yani psikolojik, duygusal ve bilişsel kaynaklar bireyin geliştirebileceği kaynaklar olabilir. Bireylerin 
mesleki deneyim ve yetkinliği gelişmişse bireyin öz-yeterlilik algısı gelişir ve karşılaşacağı olumsuz durumları 
başarabileceğine ilişkin özgüven sahibi olabilir. Bireyin farklı deneyim ve yetkinlikleri bireye bilişsel olarak 
farklı düşünme yetisi sağlayabilir. Bu vb. yetkinlikler bireylerin kaynaklarını oluşturur (Hobfoll, 2002). Wright 
ve Bonett (2007) stresin öznel bir yapıda olduğunu ve yeterli kaynaklara sahip biri için bu kaynaklara sahip 
olmayan kişiye göre aynı durum farklı stres algıları oluşturabilmektedir demektedirler. Bu açıdan çalışanların 
kendilerini hem mesleki hem diğer açılardan geliştirebildikleri sürece karşılaştıkları durumlarda stres 
yaşamayacakları düşünülebilir. Bunun yanında aynı kaynakların farklı çalışanlara göre farklı anlamı olabilir. 
Farklı çalışanlar aynı kaynakları farklı etkinlik ve verimlilik düzeyinde kullanabilirler (Hochwarter vd., 2008). 

Çalışanlar sahip oldukları kaynakları iyi yönetebildiği sürece bireysel gelişimlerini sağlarken karşılaşacakları 
olağanüstü durumlarda hazırlık düzeylerini arttırabilmektedirler. Bunun yanında gelişimlerini ve dolayısıyla 
kaynaklarını arttırdıkları sürece yeni durumlarla karşılaşan çalışanlar bu durumlarla da deneyim kazanarak 
daha da gelişmektedirler (Hobfoll, 2011). Çalışanların mesleki canlılıklarının gelişmesi için gerekli olan 
kaynak ve yetkinlikler arasında; kuramsal altyapısı bireylerin zaman, enerji, psikolojik vb. kaynaklarının 
arttırılarak farklı rollerini yüksek performans ve olumlu duygularla yapmasına dayanan iş-aile 
zenginleşmesinin (Carlson vd., 2006) yer alabileceğini söylemek mümkün olabilir. Önceki araştırmalar ve 
kaynakların korunumu kuramı ışığında iş-aile zenginleşmesi yaşayan çalışanların, iş yaşamında iyi oluş ve 
olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağı ve dolayısıyla mesleki canlılık yaşayacakları düşünülmektedir. Bu 
bağlamda iş-aile zenginleşmesi, kaynakların korunumu kuramı çerçevesinde değerlendirildiğinde kişinin 
mesleğini icra ederken mesleki canlılık yaşaması için ihtiyaç duyacağı kaynaklara sahip olmasını sağlayabilir. 

Kuramsal çerçeve ve ilgili alanda yapılan önceki çalışmalardan yola çıkarak oluşturulan araştırma modeli ve 
hipotezlere aşağıda yer verilmektedir; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Araştırma Modeli 
 

H1a: İş-aile zenginleşmesinin işten aileye zenginleşme alt boyutu mesleki canlılığı istatistiksel olarak anlamlı 
ve pozitif yönde etkilemektedir. 

H1b: İş-aile zenginleşmesinin aileden işe zenginleşme alt boyutu mesleki canlılığı istatistiksel olarak anlamlı 
ve pozitif yönde etkilemektedir. 

 

İşten Aileye 
Zenginleşme 

Aileden İşe 
Zenginleşme 

Mesleki 
Canlılık 

H1a 

 

H1b 

 

Tutku 

Dinçlik 

Ustalık 

İş Tatmini 

İş-Aile Zenginleşmesi 
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4. YÖNTEM 

İş-aile zenginleşmesinin mesleki canlılık üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanan bu çalışmanın yöntem 
kısmında evren ve örneklem, ölçüm araçları, analiz yöntemi ve ölçüm araçlarının geçerlik ve güvenirlik 
analizleri ile ilgili bilgiler sunulmaktadır. Araştırma verileri Ocak-Ekim 2019 tarihleri arasında kolayda 
örnekleme yöntemiyle Google form uygulaması kullanılarak toplanmıştır.  

4.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2019 yılı verilerine göre, özel okul ve devlet okulu 
kapsamında görev yapan toplam 2215 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında zaman, maliyet ve 
ulaşım güçlükleri sebebiyle evrenin tamamına ulaşmanın mümkün olmamasından dolayı olasılığa dayalı 
olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda, evren 
üzerinden örneklem sayısının hesaplanmasında farklı formüller kullanılmakla birlikte bu çalışmada, 
örneklem sayısının hesaplanması amacıyla Yamane (2001) tarafından geliştirilen örneklem sayısı hesaplama 
formülünden yararlanılmıştır. Buna göre 2215 olan araştırma evreninde %95 güven aralığında ulaşılması 
gereken örneklem sayısı 328 olarak hesaplanmıştır (Yamane, 2001: 116-117). Bu bağlamda 340 katılımcıdan 
toplanan anket verilerinden 26 anketin eksik ve hatalı doldurulduğu tespit edildiğinden 314 örneklem ile 
veriler analiz edilmiştir. Ayrıca Hair vd. (2010) tarafından minimum örneklem sayısının gözlenen değişken 
sayısının yani araştırmada kullanılan ölçeklerdeki toplam madde sayısının 5 katı; daha kabul edilebilir 
örneklem sayısının ise gözlenen değişken sayısının 10 katı olması gerektiği ifade edilmektedir. Bu araştırmada 
kullanılan ölçeklerde toplam madde sayısının 23 olması sebebiyle ulaşılması gereken örneklem sayısı Hair vd. 
(2010)’ne göre (23x10) 230 olarak hesaplanmıştır. Buradan hareketle veri analizine dahil edilen 314 örneklem 
sayısının Hair vd. (2010)’ne göre de yeterli düzeyde olduğu değerlendirilmektedir. Örneklemi temsil eden 
katılımcılar ile ilgili demografik bilgiler Tablo 1’deki gibidir. 

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

Değişkenler Frekans (314) % (100.0) Değişkenler Frekans (314) % (100.0) 
Cinsiyet Yaş 
Kadın 202 64.3 18-25 80 25.5 
Erkek 112 35.7 26-30 91 29.0 
Medeni Durum   31-44 88 28.0 
Evli 200 63.7 45-64 55 17.5 
Bekâr 114 36.3 Çalışma Süresi 
Çocuk Sayısı 1-5 yıl 120 38.2 
1 Çocuk 38 12.1 6-10 yıl 99 31.5 
2 Çocuk 57 18.2 11-15 yıl 52 16.6 
3 Çocuk 16 5.1 16-20 yıl 21 6.7 
4 Çocuk 19 6.1 21 yıl ve üzeri 22 7.0 
Çocuk Yok 184 58.6  

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların 112’sinin (%35.7) erkek, 202’sinin (%64.3) kadın olduğu, 200’ünün 
(%63.7) evli, 114’ünün (%36.3) bekâr olduğu gözlenmektedir. Yaş gruplarına göre bakıldığında ise; ankete 
katılanların büyük çoğunluğunun genç ve orta yaş grubunda dağılım gösterdiği görülmektedir. Çalışma 
süresi açısından incelendiğinde, katılımcıların 120’sinin (%38.2) 1-5 yıl arasında, 99’unun (%31.5) 6-10 yıl 
arasında, 52’sinin (%16.6) 11-15 yıl arasında, 21’inin (%6.7) 16-20 yıl arasında ve 22’sinin (%7.0) ise 21 yıl ve 
üzerinde çalışma tecrübesine sahip oldukları görülmektedir. Son olarak sahip olunan çocuk sayısı açısından 
değerlendirildiğinde, katılımcıların yarısından fazlasının çocuk sahibi olmadığı, diğer katılımcıların ise daha 
yoğunlukta 1 veya 2 çocuğa sahip oldukları dikkat çekmektedir. 

4.2. Ölçüm Araçları ve Analiz Yöntemi 

Nicel veri analizi yöntemi uygulanarak yapılan bu çalışmada, 5’li Likert ölçeğinin kullanıldığı anket formu, 
demografik sorular ile iş-aile zenginleşmesi ve mesleki canlılık ölçeklerinden oluşmaktadır. İş-aile 
zenginleşmesini ölçmek için Carlson vd. (2006)’nin geliştirdiği ‘‘iş-aile zenginleşmesi ölçeği’’nin Kaçmar vd. 
(2014) tarafından kısaltılmış formunun Ülbeği ve İplik (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış formu 
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kullanılmıştır. Mesleki canlılığı ölçmek için ise Harvey (2002) tarafından geliştirilen ‘‘mesleki canlılık 
ölçeği’’nin Uzunbacak ve Akçakanat (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış formundan yararlanılmıştır. İş-
aile zenginleşmesi ölçeği, ‘‘işten aileye zenginleşme’’ ve ‘‘aileden işe zenginleşme’’ olmak üzere 2 alt faktör ve 
6 maddeden, mesleki canlılık ölçeği ise ‘‘tutku’’, ‘‘dinçlik’’, ‘‘ustalık’’ ve ‘‘iş tatmini’’ olmak üzere 4 alt faktör 
ve 17 maddeden oluşmaktadır. Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişki korelasyon analizi ile tespit 
edilmiş, ardından araştırma hipotezleri yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Bununla birlikte geçerlik 
sonuçları için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış, güvenirlik sonuçları için ise cronbachs’ alpha değerleri 
incelenmiştir. 

4.3. Ölçüm Araçlarının Geçerlik ve Güvenirlikleri 

Ölçüm araçlarına ait yapı geçerlikleri doğrulayıcı faktör analiziyle test edilmiş ve ayrıca güvenirlik değerleri 
tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde mesleki canlılık ölçeğinin 1. 5. ve 12. maddeleri çok fazla 
modifikasyon yüklenerek yapı geçerliklerini düşürdükleri için ölçekten çıkarılmıştır. Analiz tekrarlandığında 
ortaya çıkan geçerlik değerleri (uyum indeks değerleri) ve güvenirlik analizi sonucu ortaya çıkan cronbachs’ 
alpha değerleri Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2. Ölçüm Araçlarının Geçerlik ve Güvenirlik Sonuçları 

Değişkenler χ²/df 
≤5 

GFI 
≥0.85 

CFI 
≥0.90 

RMSEA 
≤0.08 

Alt Faktör 
Sayısı 

Madde 
Sayısı 

Cronbachs’ 
Alpha 

İş-Aile Zenginleşmesi 2.019 0.983 0.994 0.057 2 faktör 6 madde 0.918 
Meslek Canlılık 2.461 0.925 0.973 0.068 4 faktör 14 madde 0.965 

Tablo 2’ye göre, mesleki canlılık ve iş-aile zenginleşmesi ölçeklerine ait doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 
incelendiğinde her iki ölçeğin de geçerli yapılarda olduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte uygulanan 
güvenirlik analizi sonuçları ise, her iki ölçeğin de yüksek düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir. 

5. BULGULAR 

Bulgular kısmında, araştırma hipotezlerini test etmek için uygulanan ilişki ve etki analizlerinden elde edilen 
bulgulara yer verilmektedir. 

5.1. Bağımsız Değişken ile Bağımlı Değişken Arasındaki İlişki  

Bağımsız değişken olan iş-aile zenginleşmesi ile bağımlı değişken olan mesleki canlılık arasındaki ilişkiyi 
ortaya çıkarmak amacıyla uygulanan korelasyon analizinden elde edilen bulgular Tablo 3’de sunulmaktadır. 

Tablo 3. Mesleki Canlılık ile İş-Aile Zenginleşmesi Arasındaki İlişki Düzeyi Ve Yönü 

Korelasyon  
 Mesleki 

Canlılık 
İş-Aile 

Zenginleşmesi 
İşten Aileye 
Zenginleşme 

Aileden İşe 
Zenginleşme 

Mesleki Canlılık 
Pearson Korelasyon 1 0.789** 0.750** 0.722** 

Anlamlılık Düzeyi  < 0.001 < 0.001 < 0.001 
N 314 314 314 314 

**. Korelasyon katsayısı %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır  

Tablo 3’e göre, %1 anlamlılık düzeyinde mesleki canlılık ile iş-aile zenginleşmesi ve alt boyutları arasında 
yüksek düzeyde anlamlı olumlu ilişki (sırasıyla R=0.789, R=0.750, R=0.722) gözlenmiştir. Dolayısıyla, 
değişkenler arasında ilişki olması yapısal eşitlik modellemesiyle etki analizi yapabilmenin uygun olduğunu 
göstermektedir. 

5.2. Bağımsız Değişkenin Bağımlı Değişken Üzerindeki Etkisi 

Araştırma modeli ve hipotezleri çerçevesinde, iş-aile zenginleşmesinin mesleki canlılık üzerindeki etkisini 
(İAZ→ MC, AİZ→ MC) gösteren yapısal eşitlik modeli Şekil 2’de sunulmaktadır.  
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Şekil 2. Bağımsız Değişkenin Bağımlı Değişken Üzerindeki Etkisine Ait Yapısal Eşitlik Modeli 

Şekil 2’de görülen modelin uyum değerleri Tablo 4’de yer almaktadır. 

Tablo 4. İş-Aile Zenginleşmesi ile Mesleki Canlılık Arasında Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli Uyum 
Değerleri 

 χ²/df 
≤5 

GFI 
≥ 0.90 

CFI 
≥ 0.90 

RMSEA 
≤ 0.08 

RMR 
≤ 0.10 

YEM Modeli 1.848 0.912 0.975 0.052 0.051 

Tablo 4 incelendiğinde, kurulan yapısal eşitlik modelinin sonuçlarının kabul edilebilir yüksek uyum 
düzeyinde olduğunu, buna göre yapısal eşitlik modelinin doğrulandığını ve sonuçlarının 
yorumlanabileceğini söylemek mümkündür. 

Oluşturulan modele göre değişkenler arasındaki β katsayıları, Standardize β katsayıları, standart hata, C.R ve 
p değerleri Tablo 5’deki gibidir. 

Tablo 5. İş-Aile Zenginleşmesi ile Mesleki Canlılık Arasında Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli Katsayıları 

Bağımlı  Bağımsız β 
Standardize 

β 
Standart 

Hata 
C.R p R2 

Mesleki Canlılık <-- 
İşten Aileye 
Zenginleşme 

0.427 0.505 0.077 5.539 *** 
0.701 

Mesleki Canlılık <-- 
Aileden İşe 
Zenginleşme 

0.342 0.367 0.084 4.058 *** 

***: p<0.000 β: Regresyon Katsayısı 

Tablo 5’e göre elde edilen bulgular kapsamında, iş-aile zenginleşmesinin işten aileye zenginleşme ve aileden 
işe zenginleşme alt boyutlarının mesleki canlılık üzerinde yüksek düzeyde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak 
anlamlı bir etkisinin olduğu (sırasıyla; Standardize β=0.505, p≤0.05; Standardize β=0.367, p≤0.05) 
gözlenmektedir. Dolayısıyla H1a ve H1b hipotezleri kabul edilmiştir. Modele ait elde edilen squared multiple 
correlations (R2) değeri incelendiğinde de mesleki canlılığın %70’inin iş-aile zenginleşmesi ile açıklanabileceği 
sonucuna ulaşılmaktadır. 

6. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Kaynakların korunumu kuramı (Hobfoll, 2002) çerçevesinde çalışanların iş-aile zenginliğinin mesleki canlılığa 
etkisinin incelendiği bu çalışmada öncelikle kullanılan ölçeklere yönelik geçerlik ve güvenirlik analizleri 
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yapılmış ve ölçeklerin geçerli ve güvenilir yapılarda oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca örnekleme ilişkin 
demografik dağılımlar incelenmiş ve değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için korelasyon analizi 
uygulanmıştır. Analiz sonucunda mesleki canlılık ile iş-aile zenginleşmesi ve alt boyutları arasında yüksek 
düzeyde olumlu ilişkiler olduğu gözlenmiştir. Ardından, oluşturulan araştırma modeli ve hipotezlerin testi 
için yapısal eşitlik model analizi uygulanmış ve analiz bulgu ve sonuçlarına göre araştırma modeli ve 
hipotezlerin doğrulandığı sonucuna ulaşılmıştır. İş aile zenginleşmesi, aile ve işe ilişkin rollerin birbiriyle 
çatışma üzerine değil uyumun bileşenleri üzerine olduğu temeline dayanmaktadır (Friedman ve Greenhaus, 
2000). Alan yazında genellikle çatışma perspektifinden incelenmiş olan bu yaşam alanlarının pozitif psikoloji 
çerçevesinde uyum ve olumlu etki üzerinden incelenmesi yüksek performans ve etki açısından gereklilik 
olarak görülebilir. Bu çalışmada da kaynakların korunumu kuramı çerçevesinde iş-aile zenginliğinin mesleki 
canlılık üzerinde anlamlı ve olumlu etkisi gözlenmiştir. Gerçekten bireyler bir bütün olarak kabul edildiğinde 
onların yaşamlarının farklı alanlarına ilişkin rollere de analitik ve eşgüdümlü bir şekilde bakmak 
gerekmektedir. Empati ve hoşgörünün de belirleyenleri olarak görülen bu bakış açısıyla bireylerin her yönüyle 
sağlıklı ve yüksek performanslı olması sağlanabilir. 

Bu alanda yapılmış olan benzer bazı araştırma sonuçlarının da bu çalışma kapsamındaki araştırma modeli ve 
hipotezlerine yönelik değişkenler arasında tespit edilen ilişki ve etkileri destekleyen nitelikte olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda, Konaklı ve Arslan (2017) tarafından öğretmenlerde iş-aile zenginleşmesin 
incelendiği çalışmada ailesi ile birlikte zaman geçiren, kendisine vakit ayıran öğretmenlerin daha mutlu 
hissettikleri tespit edilmiştir. Böylece olumlu deneyim ve duygularında artış yaşanan öğretmenlerin 
işyerlerinde kendilerini dinç hissettikleri, çalışma sırasında daha enerjik ve tutku dolu olmaları dolayısıyla 
çeşitli etkinlikler düzenleyebildikleri ve iş performanslarında artış yaşandığı gözlenmiştir. Ayrıca, 
araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrenci velileri ve okul yönetiminden takdir ve destek gören 
öğretmenlerin işlerinde daha fazla motivasyon yaşadıkları, işlerindeki bu olumlu deneyimlerin aile 
yaşamlarında anlayışlı eş ve ebeveyn olma ve ev yaşamında üretken olma şekillerinde olumlu yansımaları 
olduğu saptanmıştır (Konaklı ve Arslan, 2017). Yine benzer şekilde, Arslan (2018) tarafından öğretmenlerin 
pozitif psikoloji sermeye algıları ile iş-aile zenginleşmeleri arasındaki ilişkilerin nicel-nitel karma analiz 
yöntemi kullanılarak incelendiği araştırmada da öğretmenlerin aile yaşamlarında elde ettikleri olumlu 
deneyim ve kazanımların iş yaşamında çalışma arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler geliştirmelerini, kendilerini 
dinç, enerjik ve mutlu hissetmelerini, iş performanslarında artış yaşamalarını sağladığı tespit edilmiştir 
(Arslan, 2018). Çalışkan ve Çetinaslan Arıkan (2015)’ın yapmış olduğu araştırmada ise aile yaşamında 
kazanılan çeşitli deneyim ve becerilerin iş hayatına yansıdığı ve ailede oluşan görev ve sorumluluklar 
sebebiyle iş hayatındaki birçok kaynağın etkin ve verimli kullanıldığı görülmüştür (Çalışkan ve Çetinaslan 
Arıkan, 2015). Bunun yanı sıra Bektaş ve Çetin (2020) tarafından yapılan ‘‘Pandemi Sürecince Sağlık 
Çalışanlarında İş Tutkusu, Duygusal Emek ve İş Aile Zenginleşmesi İlişkisinin İncelenmesi’’ başlıklı çalışma 
kapsamında, iş tutkusu ile işten aileye zenginleşme ve aileden işe zenginleşme arasında pozitif yönlü ve 
anlamlı ilişkiler gözlenmiştir (Bektaş ve Çetin, 2020). Öte yandan Siu vd. (2010) tarafından yapılan 
araştırmada, iş ile ilgili pozitif kaynakların çalışanların işe tutkunluk düzeylerini arttırdığı ve bu etkinin de 
çalışanların işten aileye zenginleşme ve aileden işe zenginleşme düzeylerini arttırdığı ve işe tutkunluk ile iş-
aile zenginleşmesi arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkarılmıştır (Siu vd., 2010). Ayrıca 
araştırma sonuçlarının teyit ettiği diğer çalışmalardan olan, Stephens vd. (1997), Grzywacz ve Marks (2000), 
Wayne vd. (2004) ve Hanson vd. (2006) tarafından yapılan araştırmalara göre, işten aileye pozitif bir yayılma 
olduğu, çalışma yaşamında yapılan işlerin, geliştirilen yeteneklerin, aile hayatına yardımcı olduğu, ev 
içerisindeki uğraşlara etki ettiği ve aile ortamında oluşan sevgi ve saygının ise iş yaşamında bireyin kendini 
iyi hissetmesini, kendine güven duymasını, olumlu davranışlar sergilemesini ve coşkuyla işine sarılmasını 
sağladığı gözlenmiştir (Hanson vd., 2006; Grzywacz ve Marks, 2000; Stephens vd., 1997; Wayne vd., 2004). 
Bununla birlikte, diğer bazı çalışmalarda da iş-aile zenginleşmesinin, duygusal bağlılık, örgütsel bağlılık, 
örgütsel vatandaşlık davranışı, genel yaşam doyumu, iş doyumu, iş performansında artış, aile memnuniyeti 
ve girişkenlik gibi iş ve aile yaşamına ilişkin çeşitli olumlu sonuçları olduğu ortaya çıkarılmıştır (Bhargava ve 
Baral, 2009; Burhanudin vd., 2020; Carlson vd., 2009; Çalışkan vd., 2013; Carlson vd., 2011; Masuda vd., 2012; 
Mishra, 2015; Srivastava and Srivastava, 2014). 

Önceki çalışmalar doğrultusunda bu çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde, çalışanların iş aile 
zenginleşmeleriyle sağlanabilen mesleki canlılık, bireyin mesleğine karşı tutku, ustalık, coşku ve memnuniyet 
duymasını sağlarken bu yollar performansını arttırabilir. Başarı gereksinimi ihtiyacının sahip olduğu mesleki 
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canlılık yoluyla kariyerindeki başarılarıyla elde eden birey işinden ve yaşamından daha fazla memnuniyet 
duyabilir. Bunun yanı sıra, mesleki canlılığın ustalık ve tutku boyutları karşılaşılan alışılmadık veya zorlu 
durumlarda alternatif oluşturulmasını ve bu durumlara daha yaratıcı ve yenilikçi tepkiler verilmesini 
sağlayabilir (Carmeli ve Spreitzer, 2009). Mesleki canlılık yaşlanan işgücü için de bir çözüm yolu olarak 
görülebilir. İşgücünün yaşlanmasıyla birlikte düşmesi beklenen performans mesleki canlılığın boyutlarıyla 
muhafaza edilebilir. Meslekte ustalık, coşku ve tutku bireyin daha uzun süre aynı performansta mesleğini icra 
etmesini sağlayabilir (Van Landeghem, 2012). Yüksek düzeyde mesleki canlılığa sahip olan çalışanların yaşam 
kalitesi ve yaşam tatmininin de aynı şekilde yüksek düzeyde olacağı, bunun iş hayatına yansımalarının ise 
işgücü verimliliği ve rekabet etme avantajı açısından örgütlere kayda değer katkılar sağlayacağı 
değerlendirilmektedir. Bu sebeple, özellikle uluslararası alanda bilim insanlarının yoğun olarak ilgisini çeken 
mesleki canlılığın ulusal bağlamdaki araştırmacılar tarafından da her yönüyle incelenmesinin, tespit edilen 
bulgu ve sonuçların uygulamada yönetim katındakiler tarafından titizlikle değerlendirilmesinin ve atılması 
gereken adımlar noktasında gereken önemin verilmesinin oldukça fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

Buradan hareketle, bu çalışmanın sınırlılıkları, araştırma sonuçlarının Sinop ili ile kısıtlı kalması ve tüm 
Türkiye’deki örgüt yapıları ve çalışan profillerine genelleme yapılamaması olarak gösterilebilir. Çalışmanın 
genellenmesini sağlamak amacıyla, elde edilen bulgular ve doğrulanan modelin, gelecek araştırmacılar 
tarafından farklı sektörlerde ve farklı bölgelerde daha geniş örneklem kitlelerine uygulanması, modelin tekrar 
sınanması ve ne ölçüde değişim gösterdiğinin tespit edilmesi teori ve uygulama açısından oldukça önem arz 
edecektir. Bunun yanı sıra mesleki canlılığın alanının genişletilmesi amacıyla, iş-aile zenginleşmesi ile 
arasındaki etkiye aracılık edecek farklı kavram araştırmasına ve diğer örgütsel davranış çıktıları ile ilişkilerine 
ya da mesleki canlılığın belirleyeni niteliğinde olabilecek farklı değişkenler üzerindeki çalışmalara yönelik 
gelecek araştırmalar alan yazına ve uygulamaya önemli katkılar sunacaktır. 
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Amaç – Çevrecilik değerleri, doğaya saygı ve bireyin sahip olduğu çevresel öz varlıkları içermektedir. 
Çalışmada, doğaya saygı ve bireyin sahip olduğu öz varlıkların, çevre dostu marka deneyimini; çevre 
dostu marka deneyiminin de genel marka deneyimini, olumlu yönde etkileyip etkilemediğini analiz 
etmek amaçlanmıştır. 
Yöntem – Çalışmada, sürdürülebilirlik konusunda çevre dostu teknolojiye önem veren, Apple ve 
Samsung markaları baz alınmıştır. Veriler,  akıllı cihaz kullanan tüketicilerden, online anket yöntemiyle 
toplanmıştır ve ilişkileri test etmek için Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, 
18 yaş ve üzeri akıllı cihaz kullanan tüketicilerden oluşmaktadır. Evrene ulaşılmasının pratikte mümkün 
olmadığı dikkate alınarak örnekleme yapılmıştır. Evren ile ilgili bir genelleme yapma hedefi 
öngörülmediğinden tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinde kolayda örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Buna göre, araştırmanın katılımcıları, 18 yaş üstü, söz konusu iki marka akıllı cihazdan 
birini kullanan,  302 kişiden oluşmaktadır.   
Bulgular – Analiz sonucunda, doğaya saygının, çevre dostu marka deneyimine etkisi istatistiksel olarak 
anlamlı çıkmazken, bireyin sahip olduğu öz varlıkların çevre dostu marka deneyimine etkisi anlamlı 
bulunmuştur. Çevre dostu marka deneyiminin ise, genel marka deneyimini olumlu yönde etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır.   
Tartışma – Doğaya saygı ve bireyin çevreye ilişkin sahip olduğu öz varlıklar, kişisel çevre dostu 
davranışsal niyetleri açıklayan önemli öncüller olarak düşünülebilir. Markaların, müşterileriyle olan 
iletişimlerinde, çevreci marka deneyimi yaşamalarını sağlamaları, tüketicilerin genel marka 
deneyimlerini olumlu yönde şekillendirmektedir. Dolayısıyla markaların, çevreci politikalarını ön plana 
çıkararak, bu konuda müşterilerine daha fazla bilgi sunmaları ve farkındalığı artırmaları, çalışmada ele 
alınan, çevreci yaklaşımın önemini vurgular niteliktedir. 

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

Respect for Nature 
Environmental Self-Assets 
Brand Experience 

Received 10 November 2020 
Revised 15 March 2021 
Accepted 27 March 2021 

Article Classification:  
Research Article  

Purpose – Environmentalist values refer to respect for nature and environmental self-assets. In this study, 
it is aimed to analyze whether respect for nature and the environmental self-assets positively affect the 
environmentally-friendly brand experience, and whether the environmentally-friendly brand experience 
also affects the overall brand experience in a positive way.  
Design/methodology/approach – The study was based on the Apple and Samsung brands, which attach 
importance to environmentally-friendly technology for sustainability. Data was collected from consumers 
using smart devices by online survey method and Structural Equation Model was used to test the 
relationships. The research population consists of consumers aged 18 and over who use smart devices. 
Sampling was performed considering that it is practically impossible to reach the population. Since the 
goal of generalizing about the population was not envisaged, the convenience sampling method was used 
in non-random sampling methods. Accordingly, the participants of the study consisted of 302 people over 
the age of 18, using one of the two brands of smart devices mentioned.   
Findings – As a result of the analysis, it was determined that the effect of respect for nature on the 
environmentally-friendly brand experience was not statistically significant, while the effect of the 
environmental self-assets on the environmentally friendly brand experience was found to be significant. 
It was concluded that the environmentally-friendly brand experience positively affected the overall brand 
experience.   
Discussion – Consumers' environmental self-assets play an important role in their experience with the 
brands acting with an environmentalist approach. The fact that brands enable an environmentally-
friendly brand experience in their communications with their customers positively shapes the overall 
brand experience of consumers. Therefore, the fact that brands bring their environmentalist policies to the 
forefront, provide more information to their customers and increase awareness, emphasize the 
importance of the environmentalist approach discussed in the study.  
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1. Giriş 

Hızlanan teknolojik ve endüstriyel gelişim, değişen demografik yapı, insan faaliyetlerinin çevredeki etkisinin 
büyüklüğünü artırmaktadır. Küresel ısınmanın artması, ozon tabakasının delinmesi, iklim değişikliklerinin 
yaşanması, biyolojik çeşitlilik azalması, asit yağmuru, suların ve hava kirliliğinin artması gibi çevresel 
sorunlar, genel olarak, insanlık ve yaşam için küresel bir problem haline gelmiştir (Simão ve Lisboa, 2017: 184). 
Bu davranışa yönelik dünya çapındaki markalar ya da işletmeler,  yeşili benimseyerek; stratejilerini, yeşil 
pazarlama temelinde oluşturmaktadırlar. Yeşil pazarlama, tüm tüketicilere yönelik eylemlerden 
oluşmaktadır. İşletmelerin ürün ve hizmetlerinin, çevreye yönelik etkilerini en aza indirme hedefini 
göstermek için tasarlanmış, farklı pazarlama faaliyetlerini (fiyat, planlama, işlem, üretim, tanıtım ve insan gibi) 
içermektedir (Groening vd., 2018: 1850).  

Artan çevresel kaygılar ve doğayla ilgili yaşanan olumsuz gelişmeler, çevrecilik değerlerinin önemini 
arttırmaktadır. Çevrenin, insan hayatındaki önemi dikkate alındığında, değer, kişilerin sahip olduğu çevreye 
ilişkin öz varlıkları ve çevreye duydukları saygıdır.  Çevreye ilişkin öz varlıklar, insanların, çevre konusundaki 
bilgilerini ve bu bilgiler doğrultusunda bilinçli davranışlar sergilemesini ifade eder. Bireylerin, yaşayan tüm 
canlılara zarar verecek eylemlerden kaçınması, doğaya karşı koruyucu bir tutum sergilemesi ise, doğaya 
saygıyı içermektedir. İktisadi kalkınma gibi önemli gelişmeler için doğal kaynaklar tahrip edilmemelidir.  

Bireylerin çevre bilincine sahip olması, çevreci davranışlar sergilemelerini sağlamaktadır. Bu doğrultuda 
markaların çevreci yaklaşımı benimseyen politikalar geliştirmeleri, özellikle çevreci yaklaşımı benimseyen 
tüketicilerin, ürün, alışveriş, hizmet ve tüketim deneyimlerinin toplamı olan, marka deneyimlerinde olumlu 
bir etki yaratmaktadır.  

Araştırmanın amacı, doğaya saygı ve çevreye ilişkin bireyin sahip olduğu değerlerin çevre dostu marka 
deneyimini ve çevre dostu marka deneyiminin de genel marka deneyimini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır.  
Saari vd., (2017;2020), yaptıkları çalışmalarda, çevre dostluğunu ölçmek için marka deneyimi ölçümü ile ilgili 
daha önce yapılan araştırmaları genişletmişlerdir. Literatürde, genel marka deneyimine ilişkin çok sayıda 
çalışma yer alırken; çevre dostu marka deneyimiyle ilgili, az sayıda çalışma bulunmaktadır.  Bunun yanı sıra 
tüketicilerin çevrecilik değerlerine ilişkin ele alınan kavramlar arasında, çevreye ilişkin bireyin sahip olduğu 
öz varlıklar ve doğaya saygıyla ilgili çalışmalar da kısıtlıdır. Çalışma, markaların çevreci yaklaşımla ilgili 
etkinliklerini, tüketicilerin, nasıl değerlendirdiğini analiz etmek açısından önemlidir. 

Bu noktadan hareketle araştırmada, Apple ve Samsung akıllı cihaza sahip kullanıcıların, çevrecilik 
değerlerinin, marka deneyimine etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda geliştirilen hipotezler, Apple ve Samsung 
akıllı cihazlardan birini kullanan tüketiciler üzerinde test edilmiştir. Online anket yöntemiyle elde edilen 
verileri test etmek için, Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanılmıştır. 

2.Kavramsal Çerçeve 

2.1.Doğaya Saygı ve Çevreye İlişkin Bireysel Öz Varlıklar   

Değer temelli teori, çevresel kaygılar nedeniyle, çevresel tutumların, bir kişinin, daha genel değerler 
kümesinin sonuçları olduğunu belirtmektedir. Değerler, bir kişinin yaşamına yol gösterici ilkeler olarak 
hizmet eden, önemli yaşam amaçları veya standartları olarak kavramsallaştırılmıştır (Schultz ve Zelezny, 
1999: 255-256).   

Genel olarak değerler, davranışın, insanların ve olayların seçimine veya değerlendirilmesine rehberlik eden 
ve göreceli önem sırasına göre sıralanan, arzu edilen, son durumlara ilişkin inançlara atıfta bulunur. Birleşmiş 
Milletler Milenyum Deklarasyonunda (Millennium Declaration of the United Nations) yer alan özel değerler, 
özgürlük, eşitlik, dayanışma, hoşgörü, doğaya saygı ve ortak sorumluluklar olarak ifade edilmiştir (Shepherd 
vd., 2009: 247). 

İnsanların yaşam çizgisini, inandıkları değerler belirlemektedir. İnsanlar, sahip oldukları değerler için 
mücadele etmektedirler; hatta o değerler uğrunda, ölümü bile göze almaktadırlar. Bireylerin yaşamlarında 
sahip oldukları değerler ile yaşadıkları çevrenin önemi dikkate alındığında; çevreyi korumanın, insanlara bir 
değer olarak kazandırılması gerektiğinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır (Özhancı ve Yılmaz, 2015: 40). 
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Günümüzde tüketiciler, sürdürülebilir tüketimi benimseyerek, çevrenin korunmasına katkıda bulunma 
eğilimindedirler. Bunun yanı sıra birçok işletme de, tüketicileri, yeşil markalar hakkında eğitmek için 
çalışmalar yapmaktadır (Prakash vd., 2019: 163). Çevre dostu nitelikler (etik niteliklerin bir alt kümesi), çevreyi 
korumak (ya da zarar vermemek) için olumlu etkileri olan ürün özellikleridir. Daha önceki çalışmalar, çevre 
dostu nitelikleri sınıflandırmak için farklı yaklaşımlarda bulunmuşlardır. Örneğin, daha önce yapılmış bir 
araştırmada, çevre dostu kavramı, “korunan” ve “kutsal” değerler şeklinde ele alınarak incelenmiştir (etik 
ihlalleri olan bir firmayı boykot etmek gibi). Ayrıca yapılan araştırma, tüketicilerin, etik olmayan unsurları 
reddettiğini ortaya çıkartmıştır (Paparoidamis ve Tran, 2019: 1549). 

İnsanları, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye motive eden çevre dostu değerler, Birleşmiş Milletlerin 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri tanımında ifade edilen, doğaya saygı kavramını içermektedir. Özellikle 
tutum ve eylemlerden önce gelen değerler dikkate alındığında; doğaya saygı, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
doğrultusunda, doğal kaynakların ve canlı türlerinin yönetimi konusunda, bireyin ihtiyatlı olmaya verdiği 
önemi, psikolojik bir değer şeklinde kavramsallaştırmaktadır (Saari vd., 2020: 3). 

Doğal çevreye odaklanan doğaya saygı, tüm yaşayan canlı türlerinin yönetiminde, ihtiyatlılık anlamına 
gelmektedir (Shepherd vd., 2013: 1254). Doğaya saygı, bir kişi için önemli çevre dostu değerleri yansıtırken; 
çevreye ilişkin bireysel öz varlıklar, kişinin çevre sorunlarıyla başa çıkma yeteneğine ilişkin kendi 
değerlemesini ifade etmektedir. Çevreye ilişkin bireyin sahip olduğu öz varlıklar, insanların çevresel sorunlar 
hakkındaki bilgisini ve kişisel yaşamlarında, çevresel sorunları ele alma deneyimlerini ifade etmektedir (Saari 
vd., 2020: 3).  

Sonenshein vd., (2014: 9) çalışmalarında, benliğin değerlendirilmesinde yer alan çabaya (buradaki benlik, 
bireyin kendisi hakkındaki algıları, düşünceleri ve duyguları olarak ya da bir kişi olarak kendisini 
tanımlanmaktadır) atıfta bulunarak, iki temel yapıyı geliştirmişlerdir; öz varlıklar ve kendinden şüphe etme. 
İlk kavram, bir konuda harekete geçmede psikolojik yeteneklerle ilgili öz değerlendirmelere ve ikincisi, konu 
ile ilgili performans açısından benliği olumsuz olarak değerlendiren öz değerlendirmelere odaklanır. 

Sonenshein vd., (2014: 20-21), destek sorunlarıyla ilgili olarak, destekçilerin öz varlıklarını 
değerlendirdiklerini, bunu sahip oldukları yetenekleri belirleme ve olumlu olarak değerlendirme yolları 
olarak tanımladıklarını ortaya koymuşlardır. Yazarlar, öz varlıkları; değer varlıkları, deneyim varlıkları ve 
bilgi varlıkları olarak sınıflandırmıştır. Değer varlıkları, sorun destekçisi olmak için, doğru değerlere sahip 
olmaktır; değerler, etik veya daha fazla konuyla ilgili olabilir. Etik ise, genellikle doğru şeyi yapmaya 
odaklanacak şekilde kendilerini değerlendiren, sorun destekçilerini içermektedir. Bilgi varlıkları, bireyin, ilgili 
sorunla alakalı bilgi kapasitesi ve uygunluğu hakkındaki, olumlu öz değerlendirmesini yansıtmaktadır. 
Deneyim varlıkları ise, ilgili konuyu desteklemede, anlamlı bir uygulama kazanmış biri olarak, benliğin 
değerlendirilmesini içermektedir.  

Doğaya saygı ve çevresel öz varlıklar, hangi bilgilerin bilişsel olarak bireyler için en erişilebilir olduğu, 
insanların bir durumun farklı yönlerini (örneğin, bir satın alma durumunda) nasıl değerlendirdiği ve hangi 
alternatif satın alma türlerini dikkate aldığı gibi, kişisel eko-davranışsal niyetlerini açıklayan, önemli öncüller 
olarak düşünülebilir. Bireyler, genel sürdürülebilir kalkınma değerleriyle ilişkili olan doğaya karşı, belirli bir 
düzeyde saygıya sahiptirler ve sahip oldukları öz varlıkların, çevreyi korumaya ne kadar yardımcı 
olabileceğine dair bir görüşe sahiptirler (Saari vd., 2020: 3). 

2.2.Marka Deneyimi ve Çevre Dostluğu 

Deneyim, müşterilerin fiziksel, rasyonel, sosyal ve derinden bağlantı kurmasını sağlayarak; tüketim 
etkileşimini, anlamlı ve gerçek kılmaktadır. Marka deneyimi, tüketicinin, ürün/hizmetleri tüketmek için belirli 
niyetlerle, markayla etkileşim kurduğunda ve iş birliği yaptığında, sahip olduğu; ürün, alışveriş, hizmet ve 
tüketim deneyimlerinin toplamıdır (Arya vd., 2019: 143).  

Bir marka, genellikle, marka deneyiminden kaynaklanan, hem işlevsel hem de deneyimsel değerler 
sağlamaktadır. Marka deneyimi, tüketicilerin, marka ve işletmeyle olan satın alma ve tüketim deneyimlerini, 
bunun yanı sıra tüketici olmayanlar üzerindeki marka etkisini ifade etmektedir. Deneyimlerin, duyusal 
(duyularımıza rağmen hissedilen deneyimlerle ilgili), duygusal (duygusal etkileşimlerle ilgili), davranışsal 
(deneyimden zevk alan tüketiciler tarafından alınan eylemlerle ilgili) ve entelektüel (deneyimin ortaya 
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çıkardığı rasyonel düşünceler) gibi farklı bileşenleri, satın alma karar sürecinde ortaya çıkabilir (Prentice vd., 
2019: 51). 

Duyusal marka deneyimi, görme, işitme, koklama, tat alma ve dokunma duyuları aracılığıyla ortaya 
çıkmaktadır. Duygusal marka deneyimi, tüketicinin duygusal tepkisini; entelektüel marka deneyimi, bilişsel 
uyarımı; davranışsal ise, marka deneyiminin belirli davranışları nasıl tetiklediğini ifade etmektedir (Oh vd., 
2020: 2).  

Tüketiciler, yalnızca ürün ve hizmetleri değil aynı zamanda markaları da satın almaktadırlar. Markalarla 
duygusal ilişkiler kurarlar; kişiliklerini ve sosyal benliklerini ifade etmek için de markaları kullanırlar. 
Dolayısıyla, markaların sağladığı deneyimler, markayla ilgili birçok uyaranın, tüketicide uyandırdığı hislere, 
duygulara, sezgilere ve davranışlara hitap eden deneyimler yaratarak; işletmeler arasındaki temel farklılaşma 
biçimlerinden biri olarak sunulmuştur (Pina ve Dias, 2021: 99). 

İyi bir marka deneyimi, aşinalığın yanı sıra markayı anlama, zevk alma, geliştirme ve teşvik etmeyi de önemli 
derece etkilemektedir (Keng vd., 2013: 250). Ayrıca, marka yönetimi araştırmacıları, marka deneyiminin; 
marka tutumunun, satın alma niyetinin, marka güveninin, tüketici-marka ilişkisinin, marka sadakatinin ve 
marka değerinin öncüsü işlevine sahip olduğunu doğrulamışlardır (Kim ve Song, 2019: 257). Brakus vd., (2009: 
65), yaptıkları çalışmayla, marka deneyiminin davranışsal bir etkiye sahip olduğunu ifade etmektedirler. 
Araştırmacılar, marka deneyiminin, marka kişiliği aracılığıyla marka tatminini ve marka sadakatini doğrudan 
ve dolaylı olarak etkilediğini ortaya çıkartmışlardır. Tüketicinin marka deneyimi, satın alma sürecinden, 
reklam, iletişim ve web sitesi ziyaretine dayalı dolaylı deneyimlere kadar her şeyi içermektedir (Jeong vd., 
2017: 1206).  

Yapılan çalışmalara göre, marka deneyimi, hafızada saklı olma, güç ve süreye göre değişebilmektedir. 
Örneğin, bazı marka deneyimleri diğerlerinden daha olumlu ya da olumsuz olabilmekte veya diğerlerinden 
daha güçlü ya da daha etkili olarak algılanabilmektedir. Bununla birlikte marka deneyimleri, kasıtlı olarak 
veya kendiliğinden ortaya çıkabilir ve zaman içinde, sürdürülebilir ya da kısa ömürlü olabilir. Bir süre 
boyunca tüketicinin hafızasında saklı olan marka deneyimi ise, tüketicinin marka hakkında nasıl hissettiğini 
etkileyebilmektedir (Ramaseshan ve Stein, 2014: 667). 

Son yıllarda artan çevresel sorunlar nedeniyle, markaların çevreci yaklaşımı benimsemeleri, tüketicilerin 
duygu ve düşüncelerini, markaya yönelik tutumlarını, satın alma davranışlarını etkileyebilmektedir. 
Tüketiciler, çevre dostu ürünlere yönelik talep aracılığıyla, çevre için artan endişelerini yönlendirmektedirler. 
Bu “yeşile yönelim” hareketi, daha sağlıklı bir şekilde yaşama konusundaki yoğun farkındalığı nedeniyle 
dünya çapında genişlemiştir (Suki, 2016: 2894). 

Çevre dostu, doğal kaynakları tamamen kullanmayan ya da yok etmeyen yöntemleri içerdiğinden dolayı 
çevreye zararlı olmayan ve sürdürülebilir olarak da ifade edilmektedir (Campbell vd., 2015: 21-22). Yeşil bir 
marka, çevresel kaygıları artan tüketicilerde, olumlu bir etki yaratmasıyla ve olumsuz çevresel etkileri 
azaltmasıyla ilişkili bir dizi fayda ve özellikleri gerektirmektedir (Suki, 2016: 2894).  

Yenilenemeyen doğal kaynak ve enerji kullanımının, çevre dostu olmayan üretim sürecinin ve çevresel 
felaketlerin sebep olduğu çevresel sorunların ciddiyetini kabul eden ve her geçen gün sayıları artan bireyler, 
çevre sorunlarının ve kaynakların, sınırlı olduğunun farkındadırlar. Bu çevre bilinci, insanlara, çevre dostu 
faaliyetlere karşı olumlu bir tutum kazandırmakta ve insanları günlük yaşamlarında daha sık çevreci 
davranışlarda bulunmaya teşvik etmektedir. Bu bireyler, güçlü bir çevresel tutuma sahip olmanın yanı sıra 
çevre dostu bir şekilde davranmak için fırsat aramaktadırlar (Han vd., 2011: 346).  

Yapılan çalışmalara göre, çevre dostu markaların farkındalığı ve bu markaları satın alma niyeti, çevreyi 
koruma arzusu ve çevre dostu ürünlere olan inançlar tarafından etkilenmektedir. Tüketicilerin çevre kaygıları, 
çevrenin korunmasına katılımlarını yansıtmaktadır (Prakash ve Pathak, 2017: 387). Bununla birlikte, 
tüketicilerin marka tatmini ve marka sadakatinin, marka tarafından temsil edilen çevre dostu ve yeşil 
değerlerle ilişkilendirilebileceğine dair birçok gösterge bulunmaktadır (Saari vd., 2017: 2). 

Çevresel sürdürülebilirlik, her geçen gün önemi artan bir konu olduğundan dolayı tüketicilerin 
sürdürülebilirliğe katılımının arttığı varsayılmaktadır. Bunun yanı sıra tüketiciler sürdürülebilir ürünleri 
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deneyimlediklerinde, daha fazla ürün bilgisi elde etmektedirler ve bu nedenle, marka iletişimini daha az 
deneyime sahip olanlardan, daha iyi anlamaktadırlar  (Kumagai ve Nagasawa, 2020: 4).  

Markalar, çevre dostu yaklaşımları benimsemenin ve uygulamanın yaratacağı olumlu etkiler konusunda, 
tüketicileri bilinçlendirmelidirler. Ayrıca çevreci yaklaşım konusunda yaptıkları faaliyetleri, tüketicilerle olan 
iletişimlerinde ön plana çıkarmaları, çevre dostu marka deneyimi açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda 
araştırmada iki tür marka deneyimi kavramından söz edilmektedir; genel marka deneyimi ve çevre dostu 
marka deneyimi. Genel marka deneyimi, Brakus vd., (2009), tarafından önerilen ve tanımlanan dört farklı 
boyutla ele aldıkları, tüketicilerin, algılara dayalı markalarla sahip oldukları deneyimleri ifade etmektedir. Söz 
konusu dört farklı boyut duygusal, davranışsal, entelektüel ve duyusaldır. Buna paralel olarak, Saari vd., 
(2017: 7), çevre dostu marka deneyiminin boyutlarını; eko-entelektüel, eko-duyusal, eko-duygusal ve eko-
davranışsal düzeyler olarak ele almışlardır.  

Tüketici, otomobil, ev aletleri ya da pahalı tüketici elektroniği gibi önemli satın alımlara karar vermesi 
gerektiğinde, eko-entelektüel düzeyde ürün ya da markalarla ilgili gerçekçi bilgileri dikkate almaktadır. Bu 
bilgi çevresel performansın (örneğin, enerji tasarrufu), üretimin (malzemeler, kimyasallar, geri 
dönüştürülebilirlik ya da tamir edilebilme özelliği) ve ikinci el ürünlerin mevcudiyetinin detaylarını 
içermektedir. Sürdürülebilir ve çevre dostu ürünlerin görünümü ve hissi, ana modellerden farklı 
olabileceğinden, eko-duyusal seviye, çevre dostu ürünler için kritiktir. Çevre dostu ürünler genellikle düşük 
etkili veya geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilir ve malzemeler, ürünlerin tüm yaşam döngülerinin 
etkilerini dikkate alan eko-tasarım ilkelerini izleyerek minimuma indirilir. Eko-duygusal düzey, çevre dostu 
olmanın genel duygusal deneyimleriyle ilişkilidir. Tüketiciler, çevresel sorunların çözümüne yararlı bir 
şekilde ortak olduklarında, olumlu duygulara sahip olma eğilimindedirler. Örneğin, tüketiciler, iyi bir 
çevresel nedeni seçimleriyle desteklediklerini hissettiklerinde, kendinden memnun olma (kişisel tatmin) 
duygularını oluşabilir. Eko-davranışsal düzey ise, tüketicilerin sürdürülebilir bir şekilde hareket etmelerine 
ve tüketmelerine yardımcı olmak için, bir markayı nasıl değerlendirdikleriyle ilişkilidir. Çevre dostu olarak 
algılanan bir marka, tüketicilerin ekolojik açıdan bilinçli bir yaşam tarzı izlemelerinde ve tüketim 
alışkanlıklarında, daha sürdürülebilir olmalarını desteklemektedir. Bir marka sürdürülebilir ve çevreye 
duyarlı olarak algılandığında; çevre bilincindeki tüketiciler, markaları, kendi kimliklerini oluşturmak ve çevre 
yanlısı öz kimliklerini güçlendirmek için kullanırlar (Saari vd., 2017: 7-8).  

Son yıllarda tüketiciler, çevre sorunları konusunda daha bilinçli bir tutum sergilemektedir. Çevreye zarar 
vermeyen ya da zararı en aza indiren, sürdürülebilir üretim ve tüketimi desteklemektedirler. Tüketicilerin 
çevreci yaklaşım sergilemelerinde, sahip olduğu değerler, önemli rol oynamaktadır. Bu değerlerden ilki, 
tüketicilerin, gelecekte yaşanabilecek çevresel sorunlar konusunda, çevreye karşı korumacı bir tutum 
sergilemesini ifade eden, doğaya duyduğu saygıyla ilgilidir. İkincisi ise, çevresel sorunlar konusunda, 
tüketicinin bilgi birikimine sahip olması ve çevresel sorunlara olan yaklaşımlarını, bu sorunlar karşısındaki 
eylemlerini ifade eden, bireyin sahip olduğu öz varlıklardır. Tüketiciler sahip oldukları değerlerle, çevre dostu 
bir tutum sergilemenin yanı sıra çevre dostu bir şekilde davranmak için fırsat aramaktadırlar. Dolayısıyla, 
çevre dostu ürünleri deneyimlemeyi tercih edeceklerdir. Çevre dostu marka deneyiminin, genel marka 
deneyimine etkisinin olumlu yönde olduğu araştırmalarla desteklenmiştir. İşletmeler, her geçen gün çevre 
konusunda bilinçlenen tüketicilere, sahip olduğu çevresel değerleri de dikkate alarak; çevre dostu marka 
deneyimi sağlamaları, işletmelere olumlu yönde katkı sağlayacaktır.  

3.Yöntem  

3.1.Araştırmanın Amacı, Kavramsal Modeli ve Kapsamı   

Doğal kaynakların tahrip edilmesine yönelik insanların farkındalığı her geçen gün artmaktadır. Ancak 
çevresel dönüşümü yönetmek için bireysel eylemler yeterli değildir; düzenleyici kurum ve kuruluşların, 
tüketicilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların ortak çabalarına dayalı, güçlü bir ekosistemin 
kurulması da gereklidir (Blasi vd., 2020: 2). 

Artan çevresel sorunları azaltmaya yardımcı olan, çevreye en az zarar veren ürünler ve çevresel sorunlarla 
ilgili, tüketicilerin tutumlarını, inançlarını ve davranışlarını anlamak üzerine artan bir odaklanma söz 
konusudur (Trivedi vd., 2018: 11). Araştırmada da, çevreci politikalarını ön plana çıkarmaya çalışan, Apple ve 
Samsung şirketleri baz alınmıştır.   
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Apple’ın bütün ofisleri, mağazaları ve data merkezleri, %100 yenilenebilir enerji ile çalışmaktadır. Cıva, 
bromlu alev geciktiriciler, PVC ve berilyum gibi zararlı kimyasalları ürün kartelalarından çıkarmıştır. Çin’de 
400.000 hektarın üzerinde orman, Apple’ın çabalarıyla, daha gelişmiş bir yönetim tarafından kontrol 
edilmektedir. Ürünlerini daha az enerji harcayacak şekilde tasarlamaktadır. Daisy’i yaratan Apple, 
iPhone’daki tungsten ve nadir bulunan toprak elementleri gibi malzemeleri kurtarmaktadır 
(https://www.apple.com/tr/). Zararlı kimyasalları ürünlerinden uzak tutmak amacıyla, Çevresel Test 
Laboratuvarı’nı kurmuştur. Toksikoloji uzmanları bu laboratuvarda malzemeleri detaylı bir şekilde 
inceleyerek, zararlı bileşenler içerip içermediklerine bakmaktadır. Kullanıcıların dokunduğu malzemelerle, 
ciltleri arasındaki etkileşimi taklit etmek için laboratuvarda yapay ter dahi ürettikleri belirtilmektedir 
(https://www.apple.com/tr/).  

Samsung, son dört yılda 2.400 adet cep telefonu atığının tekrar kullanılmasının sağlandığını belirtmektedir. 
Toplanan cep telefonlarının; altın, gümüş ve bronz gibi önemli kaynakları geri kazanmak için, geri dönüşüm 
konusunda uzmanlaşmış şirketlere gönderilmekte ve hatta bazı Galaxy telefonların ileri dönüştürme 
projesiyle bağlantılı olarak, oftalmoskop destek işi gibi kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde 
kullanıldığı ifade edilmektedir. 20 Mart 2019’da 38 üretim tesisinin (7 yurtiçi ve 31 uluslararası) yanı sıra 
Samsung’un Suwon tesisi ve satış ofisleri sera gazını azaltmak ve güç kısıntıları ile uğraşan bölgeler için umut 
ışığı olmak üzere, “Küresel Köy Işıkları Kapalı” kampanyasına katılmıştır. Işıkları söndürme 
kampanyasından tasarruf edilen enerji maliyetlerini ve çalışan bağışlarını kullanarak 1000 güneş enerjili LED 
model kiti hazırlamışlardır. Bu kitler Samsung çalışanlarınca monte edilerek, Vietnam’ım Son La ilindeki Huoi 
Do – Chieng Noi köyünün halkına bağışlanmıştır (https://www.samsung.com/tr/). 

Sorumlu iş birliğinin (RBA) bir üyesi olarak Samsung Electronics, iş yerlerini ve tedarikçilerini yönetmenin 
bir parçası olarak RBA İş Etiği Kurallarına ve çevre, sağlık ve güvenlik ve işgücü standartlarına uyum 
gösterdiğini ifade etmektedir. Samsung, temiz enerjiye global geçiş sürecini hızlandırmak için politikalar 
geliştirmeye ve en iyi uygulamaları paylaşmaya yönelik küresel bir forum olan, Temiz Enerji Bakanlar 
Zirvesine imza atan bir kuruluş olarak, küresel tesislerinden sera gazı emisyon yoğunluğunu (satışlara göre 
normalleştirilmiş) 2008’deki seviyeye göre, yüzde 70 azaltmayı ve tüm küresel üretim sahalarının ISO 50001 
sertifikasını muhafaza edeceğini taahhüt etmektedir. Samsung Electronics, 2010'dan 2016 yılına kadar arka 
arkaya yedi yıl boyunca iklim değişikliği müdahalesine ilişkin bilgileri açıklaması nedeniyle en üst düzey 
olan, Liderlik A'ya layık görüldüğünü belirtmektedir (https://www.samsung.com/tr/).  

Araştırmanın amacı, doğaya saygı ve çevreye ilişkin bireyin sahip olduğu değerlerin çevre dostu marka 
deneyimini; çevre dostu marka deneyiminin de genel marka deneyimini, nasıl etkilediğini ortaya koymaktır.  
Saari vd., (2017;2020), yaptıkları çalışmalarla, çevreci yaklaşımları ölçmek için marka deneyimi ölçümü ile 
ilgili daha önce yapılan araştırmaları genişletmişlerdir. Literatürde, genel marka deneyimine ilişkin çok sayıda 
çalışma yer alırken; çevre dostu marka deneyimiyle ilgili çalışmalar az sayıdadır. Bunun yanı sıra tüketicilerin 
çevrecilik değerlerine ilişkin ele alınan kavramlar arasında, çevreye ilişkin bireyin sahip olduğu öz varlıklar 
ve doğaya saygı ile ilgili çalışmalarda kısıtlıdır. Çalışma, markaların çevreci yaklaşımla ilgili etkinliklerini, 
tüketicilerin nasıl değerlendirdiğini analiz etmek açısından önemlidir.  

Tüketicilerin çevreye ilişkin kaygıları ve çevreyi korumaya yönelik istekleri, tüketicileri, çevreci davranışlarda 
bulunmaya teşvik etmektedir. Saari vd.’nin (2020) yaptığı çalışmada, tüketicilerin doğaya saygıları, çevresel 
marka deneyimini olumlu yönde etkilerken; tüketicilerin sahip oldukları öz varlıklar, çevresel marka 
deneyimini olumlu yönde etkilememektedir. Yazarlar, çevre dostu marka deneyiminin genel marka 
deneyimine etkisini ise anlamlı bulmuşlardır. Yapılan araştırmada analiz sonucunda, çevresel marka 
deneyiminin, genel marka deneyimine etkisini anlamlı bularak, önceki çalışmayı desteklemektedir. Ancak 
kullanıcıların çevreye ilişkin sahip olduğu öz varlıklar, çevre dostu marka deneyimini olumlu yönde 
etkilerken; doğaya saygı çevre dostu marka deneyimini olumlu yönde etkilememektedir. 

 

Araştırmanın modeli, Saari vd.’nin (2020: 4) yaptığı çalışmadan yararlanılarak oluşturulmuştur. Adı geçen 
yazarların modeli kullanılmış olmakla birlikte, yukarıda belirtilen farklılıklar ışığında söz konusu kavramsal 
model ile analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın kavramsal modelinde, Şekil 1’de gösterildiği üzere, 
model dört değişkenden oluşmaktadır. Bu değişkenler, doğaya saygı, çevreye ilişkin bireyin sahip olduğu öz 
varlılar, çevre dostu marka deneyimi ve genel marka deneyimidir. 

https://www.apple.com/tr/
https://www.apple.com/tr/
https://www.samsung.com/tr/
https://www.samsung.com/tr/
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

Doğaya saygı ve bireylerin sahip olduğu çevresel öz varlıkların, çevre dostu marka deneyimini, çevre dostu 
marka deneyiminin de genel marka deneyimini nasıl etkilediğine yönelik yapılan çalışmanın evrenini, Apple 
ve Samsung akıllı cihaz kullanan, 18 yaş ve üzeri tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, 18 
yaş ve üstü, söz konusu iki marka akıllı cihazlardan birini kullanan tüketicilerdir. Evrene ulaşılmasının 
pratikte mümkün olmadığı dikkate alınarak, örnekleme yapılmıştır. Evren ile ilgili bir genelleme yapma 
hedefi öngörülmediğinden, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Örnek büyüklüğünü belirlemek üzere evrenin iki şıklı evrene dönüştürülebileceği dikkate 
alınarak, aşağıda varsayılan güvenlik düzeyi ve tolerans ile örneklem büyüklüğü hesaplanmıştır. Aşağıda yer 
alan formülde belirtildiği üzere evren, çevreci yaklaşımdan etkilenen ve etkilenmeyen olmak üzere iki şıklı 
evren olarak değerlendirilmiş; p’nin bilinmediği durumlarda iki şıklı evrenlerde maksimum varyansı veren 
0,5 değeri kullanılmıştır.     

Örnek büyüklüğü şu şekilde belirlenmiştir (Yükselen, 2017: 67):  

p: markanın çevreci yaklaşımından etkilenen tüketicilerin 0ranı (0,5)  

q: 1-p (0,5)  

Z: Güvenlik düzeyinde normal değer (%95,5’te ±2)  

e: Tölerans düzeyi (± %4)  

n= p * q *(Z/e)2 = 0,5 * 0,5 * (2/0,04)2 = 302  

Veri toplama yöntemi olarak online anket yöntemi kullanılmış ve bu amaçla hazırlanan anket formu 
cevaplayıcılara doldurtulmuştur. 

3.2.Hipotezler   

Günümüzde tüketiciler, sürdürülebilir tüketimi benimseyerek, çevrenin korunmasına katkıda bulunma 
eğilimindedirler (Prakash vd., 2019: 163). Araştırmacılar, değerlerin, tutum ve davranışları etkilediğini 
yaptıkları çalışmalarla ortaya çıkartmışlardır (Shepherd vd., 2009: 254). Bununla birlikte daha önce yapılan 
çalışmalar, tüketicilerin kesinlikle etik olmayan unsurları reddettiğini ortaya çıkartmıştır (Paparoidamis ve 
Tran, 2019: 1549).  

Çevre bilinci, insanlara, çevre dostu faaliyetlere karşı olumlu bir tutum kazandırmakta ve insanları günlük 
yaşamlarında daha sık çevreci davranışlarda bulunmaya teşvik etmektedir. Bu bireyler, güçlü bir çevresel 
tutuma sahip olmanın yanı sıra çevre dostu bir şekilde davranmak için fırsat aramaktadırlar (Han vd., 2011: 
346). 

Yapılan çalışmalara göre, çevre dostu markaların farkındalığı ve bu markaları satın alma niyeti, çevreyi 
koruma arzusu ve çevre dostu ürünlere olan inançlar tarafından etkilenmektedir. Tüketicilerin çevre kaygıları, 
çevrenin korunmasına katılımlarını yansıtmaktadır (Prakash ve Pathak, 2017: 387). Ayrıca, tüketicilerin marka 
tatmini ve marka sadakatinin, marka tarafından temsil edilen çevre dostu ve yeşil değerlerle 
ilişkilendirilebileceğine dair birçok gösterge bulunmaktadır (Saari vd., 2017: 2). 

Saari vd., (2017) tüketicilerin marka deneyimlerinde, çevre dostluğu yaklaşımını nasıl algıladıklarını, ölçmeyi 
amaçlamışlardır. Bu amaçla, veriler,  Hindistan ve Finlandiya’daki akıllı cihaz kullanan tüketicilerden 
oluşmaktadır. Tüketicilerin Apple, Samsung ve Nokia markalarıyla ilgili cevaplarından oluşan ampirik 

Doğaya Saygı 

Çevreye İlişkin 
Öz Varlıklar 

Marka Deneyimi Çevre Dostu 
Marka Deneyimi 
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veriler, tüketicilerin genel marka deneyimlerinde, benzersiz bir çevre boyutu olduğunu ve Hindistan ve 
Finlandiya tüketicileri için genelleştirilebilir olduğunu doğrulamışlardır.  

Saari vd., (2020) yaptıkları bir başka çalışmada, tüketicilerin doğaya saygısının, çevresel marka deneyimini 
olumlu yönde etkilediğini; sahip oldukları öz varlıkların, çevresel marka deneyimini olumlu yönde 
etkilemediğini bulmuşlardır. Bununla birlikte araştırmacılar, çevresel marka deneyiminin, genel marka 
deneyimine etkisinin olumlu yönde olduğunu ortaya çıkarmışlardır.  

Bu noktadan hareketle araştırmanın hipotezleri şu şekilde belirlenmiştir:  

H1. Tüketicilerin doğaya saygısı, çevre dostu marka deneyimlerini olumlu yönde etkilemektedir.   

H2. Çevreye ilişkin bireyin sahip olduğu öz varlıklar, çevre dostu marka deneyimlerini olumlu yönde 
etkilemektedir.   

H3. Tüketicilerin çevre dostu marka deneyimleri, genel marka deneyimlerini olumlu yönde etkilemektedir. 

3.3. Ölçüm Modeli 

 Uyum iyiliği istatistikleri, modelin kabul edilip edilmeyeceği konusunda birtakım kabul edilebilir sınır 
değerler kullanılarak yorumlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, analiz sonucunda ortaya çıkan uyum 
istatistiklerinin, belirli değerlerin üstünde ya da altında olması istenmektedir. X2 değerinin serbestlik 
derecesine bölünmesiyle, bu oranın iki ya da altında olması, modelin iyi bir model olduğunu; beş ya da altında 
bir değer alması ise, modelin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğunu göstermektedir. Bu iki değerin 
haricinde birçok uyum iyiliği istatistiği vardır. Bunlardan ilk üçü olan, GFI (Goodness of Fit Index), AGFI 
(Adjusted Goodness of Fit Index) ve CFI (Comparative Fit Index) değerlerinin, 0,90’dan büyük olması, kabul 
edilebilir bir uyum iyiliği değerinin; 0,95’ten büyük olmaları ise, iyi bir uyum iyiliği değerinin göstergesi 
olarak kabul edilmektedir. RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) ve RMR (Root Mean Square 
Residual) değerlerinin ise, 0,05’in altında olması, iyi bir fit değerini; 0,08’in altında olması, kabul edilebilir bir 
uyum iyiliği değerini ifade etmektedir (Şimşek, 2007: 13-14).  

3.4. Verilerin Analizi ve Bulgular 

Araştırmanın kavramsal modeli çerçevesinde Lisrel Yapısal Eşitlik Modelli kullanılarak önce ölçme modeli 
test edilmiş olup, örtük değişkenler ve gözlenen değişkenlerden oluşan yapı analiz edilmiştir. Ölçüm 
modeline ilişkin standart uyum ölçütleri ile hesaplanan uyum değerleri Tablo 1’de gösterilmektedir:  

Tablo1. Ölçüm Modelinin Uyum Değerleri ve Standart Uyum İyiliği Değerleri 

İndeks İyi Uyum 
Değerleri 

Kabul Edilebilir 
Uyum Değerleri 

Ulaşılan Uyum 
Değerleri 

Uyum Durumu 

x2/sd x2/sd ≤ 2 x2/sd ≤ 5 2,01 Kabul Edilebilir 
RMSEA RMSEA < 0.05 RMSEA < 0.08 0,058 Kabul Edilebilir 

RMR RMR <0,05 RMR < 0,08 0,04 İyi Uyum 
CFI CFI > 0,95 CFI > 0.90 0,95 Kabul Edilebilir 
GFI GFI > 0,95 GFI > 0,90 0,89 Kabul Edilebilir 

AGFI AGFI > 0,95 AGFI > 0,90 0,85 Kabul Edilebilir 

Şekil 1’de gösterilen kavramsal model, doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiş olup değişkenlerin modelde 
kullanılan kısaltma adları şu şekildedir: DS ve Ds, doğaya saygı; COV ve Cov, çevresel öz varlıklar; 
DYGSLMD ve Dygsl, duygusal marka deneyimi; DYUSLMD ve Dyusl, duyusal marka deneyimi; DAVMD ve 
Davmd, davranışsal marka deneyimi; ENTMD ve Entmd, entelektüel marka deneyimi; CMD ve Cmd, çevresel 
marka deneyimi. (Genel genel marka deneyimi bileşenleri; duygusal, duyusal, entelektüel ve davranışsal). 
Uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir sınırlar içinde çıkan Şekil 2’de, doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 
gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre modeli oluşturan doğaya saygı, çevreye ilişkin öz varlıklar, çevre dostu 
marka deneyimi ve marka deneyimi değişkenlerinin, bu değişkenleri ifade eden soru maddeleriyle bütünlük 
oluşturduğu ve ilişkilerin testine uygun olduğu görülmektedir. 
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Şekil 2. Ölçme Modelinin Testi Anlamlılık Sonuçları 

Modelde yer alan yapısal ilişkiler, bu ilişkilere ait standardize etki değerleri, (p ≤ % 5 önem derecesinde 
anlamlı çıkan) t değerleri ve açıklanan varyans değerleri Tablo 2’de yer almaktadır. Kavramsal modelin 
yapısal eşitlik modeli testinin sonuçları standart çözüm değerleri olarak Şekil 3’te gösterilmiş olup, uyum 
iyiliği değerleri kabul edilebilir sınırlar içinde çıkmıştır.  
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Tablo2. Yapısal Modelden Elde Edilen Yapısal İlişkilere Ait Sonuçlar 

 
Yapısal Eşitlikler  

 
Standardize 

Etki 

 
t- değeri 

Açıklanan 
Varyans (R2) 

Doğaya Saygı*Çevresel Marka Değeri 0,080 1,15 0,0084 
Çevresel Öz Varlıklar*Çevresel Marka Deneyimi 0,066 3,69 0,059 

Çevresel Marka Deneyimi*Genel Marka Deneyimi 0,075 8,56 0,41 
x2/sd=2,27, RMSEA=0,065, RMR= 0,054, CFI=0,93, GFI= 0,87, AGFI=0,84 

 
Şekil 3. Yapısal Eşitlik Modeli Standart Çözüm 
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Apple ve Samsung akıllı cihaz kullanıcılarında, doğaya saygının çevre dostu marka deneyimine etkisi, 
anlamsız çıkmıştır ve H1 hipotezi reddedilmiş, desteklenmemiştir.  Kullanıcıların sahip oldukları çevresel öz 
varlıkların marka deneyimine etkisi ise anlamlı çıkmıştır ve H2 hipotezi kabul edilmiştir. Çevre dostu marka 
deneyiminin genel marka deneyimine etkisi, olumlu yönde çıkmıştır ve H3 hipotezi kabul edilmiştir.  

4. Sonuç ve Tartışma 

İnsanların yaşam çizgisini, inandıkları değerler belirlemektedir. İnsanlar, sahip oldukları değerler için 
mücadele etmektedirler ve hatta sahip oldukları değerler uğruna ölümü bile göze almaktadırlar. Bireylerin 
yaşamlarında sahip oldukları değerler ile yaşadıkları çevrenin önemi dikkate alındığında; çevreyi korumanın 
insanlara bir değer olarak kazandırılması gerektiğinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır (Özhancı ve Yılmaz, 
2015: 40).  

Günümüzde tüketiciler, sürdürülebilir tüketimi benimseyerek çevrenin korunmasına katkıda bulunma 
eğilimindedirler. Bununla beraber, birçok işletme, tüketicileri, “yeşil” hakkında eğitmek için çalışmalar 
yapmakktadır (Prakash vd., 2019: 163). Saari vd., (2017:7-8), çevre dostu olarak algılanan bir markanın, 
tüketicilerin ekolojik açıdan bilinçli bir yaşam tarzı izlemelerini ve tüketim alışkanlıklarında, daha 
sürdürülebilir olmalarını desteklediğini ifade etmiştir.   

Bireyler, genel sürdürülebilir kalkınma değerleriyle ilişkili olan doğaya karşı, belirli düzeyde bir saygıya 
sahiptirler ve sahip oldukları öz varlıkların, çevreyi korumaya ne kadar yardımcı olabileceğine dair bir görüşe 
sahiptirler (Saari vd., 2020: 3).  Yapılan çalışmalara göre, çevre dostu markaların farkındalığı ve bu markaları 
satın alma niyeti, çevreyi koruma arzusu ve çevre dostu ürünlere olan inançlar tarafından etkilenmektedir. 
Tüketicilerin çevre kaygıları, çevrenin korunmasına katılımlarını yansıtmaktadır (Prakash ve Pathak, 2017: 
387). 

Son yıllarda artan çevresel sorunlar nedeniyle, markaların çevreci yaklaşımı benimsemeleri, tüketicilerin 
duygu ve düşüncelerini, markaya yönelik tutumlarını, satın alma davranışlarını etkileyebilmektedir. 
Tüketiciler, çevre dostu ürünlere yönelik talep aracılığıyla, çevre için artan endişelerini yönlendirmektedirler. 
Bu “yeşile yönelim” hareketi, daha sağlıklı bir şekilde yaşama konusundaki yoğun farkındalığı nedeniyle 
dünya çapında genişlemiştir (Suki, 2016: 2894). 

Saari vd., (2017), tüketicilerin marka deneyimlerinde, çevre dostluğu yaklaşımını nasıl algıladıklarını ölçmeyi 
amaçlamışlardır. Bu amaçla yapılan araştırma, Hindistan ve Finlandiya’daki akıllı cihaz kullanan tüketicileri 
kapsamaktadır. Tüketicilerin Apple, Samsung ve Nokia markalarıyla ilgili cevaplarından elde edilen verilerin 
analiz sonuçlarına göre, tüketicilerin genel marka deneyimlerinde, benzersiz bir çevre boyutu söz konusudur.  

Araştırmada yararlanılan, Saari vd.’nin (2020) yaptıkları çalışmada, tüketicilerin doğaya saygıları, çevresel 
marka deneyimini olumlu yönde etkilerken; sahip oldukları öz varlıkların, çevresel marka deneyimine etkisi 
anlamsız çıkmıştır. Çevresel marka deneyimi ise, genel marka deneyimini olumlu yönde etkilemektedir. 

Araştırmada, Apple ve Samsung akıllı cihaz kullanıcılarının, çevreye ilişkin öz varlıkları ve doğaya 
saygılarının, çevresel marka deneyimine etkisi, çevresel marka deneyiminin de genel marka deneyimine etkisi 
incelenmiştir. Çalışmada doğaya saygının, çevre dostu marka deneyimine etkisi anlamsız çıkmıştır. Bu 
doğrultuda, genel olarak doğaya saygı duyduklarını ifade eden tüketicilerin, çevreci tutumu göz ardı ederek; 
marka deneyimi yaşadıkları ya da markaların, çevre dostu politikaları ve eylemleri hakkında, kullanıcılarını 
yeteri kadar bilgilendirmedikleri ve bu yaklaşımlarını ön planda tutmakta yetersiz kaldıkları söylenebilir. 
Kullanıcıların çevreye ilişkin sahip olduğu öz varlıklar ise, çevre dostu marka deneyimini olumlu yönde 
etkilemektedir. Kullanıcıların çevre sorunları konusundaki bilgi düzeyini ve bu sorunlar karşısındaki 
eylemlerini, deneyimlerini, sahip oldukları değerleri içeren öz varlıkların; kullanıcıların, çevre dostu 
markalara karşı olan duygu ve davranışlarında yönlendirici olduğu ve marka deneyimlerinde etkili olduğu 
söylenebilir. Araştırmada, çevresel marka deneyiminin, genel marka deneyimine etkisi anlamlı olarak 
bulunmuştur. Markaların, kullanıcılarına, çevreci yaklaşımı ön plana çıkaran deneyimler sunması; 
kullanıcıların, genel marka deneyimini de olumlu yönde şekillendirmektedir. 

Bulguların, araştırmanın örneği çerçevesinde değerlenmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. Örnek 
büyüklüğü, anakütle için genelleme yapılmasına olanak tanımamaktadır. Ancak gerek yapılan araştırmada, 
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gerekse daha önce yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, markaların çevreci yaklaşımı 
benimsemeleri ve müşterileriyle olan iletişim ve etkileşimlerinde bunu ön plana çıkarmaları, markalar için 
oldukça önemlidir. Markaların, ürünlerinin sahip olduğu özelliklerin tanıtımı konusundaki faaliyetlerinin 
yanı sıra sürdürülebilirlik konusundaki çalışma ve politikalarını, sürdürülebilir kalkınmaya olan katkılarını, 
müşterilerine aktararak; bu konudaki farkındalığı artırabilirler ve müşterilerin marka deneyiminde olumlu 
bir etki yaratabilirler.  

Araştırmada baz alınan, kendini teknoloji ve yenilikler konusunda kanıtlayan, Apple ve Samsung da dahil 
olmak üzere, markaların çevreci yaklaşım konusundaki tutumlarını daha yoğun bir şekilde göstermeleri ve 
müşterilerini de bu konuda teşvik etmeleri, markaların, hem farkındalık yaratmasına hem de rekabetçi 
konumlarını güçlendirmelerine katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra genel olarak yapılan çalışmalardaki 
bulgulara bakıldığında, çevre dostu markaların sunduğu deneyimlerin, genel marka deneyimlerini olumlu 
yönde etkilediğini söylemek mümkündür.  

Araştırmada ele alınan, tüketicilerin akıllı telefon marka deneyimlerinde ön plana çıkan çevreci yaklaşımın, 
tüketicilerin kullandıkları diğer ürünlerde ya da farklı sektörlerde uygulanarak, elde edilen sonuçları 
destekleyip desteklemediğinin incelenmesi yararlı olacaktır.  Çevre dostluğunu ölçmek için marka deneyimi 
ölçümü ile ilgili geliştirilen ölçeğin, daha geniş bir örneklem hacmine uygulanması, elde edilen sonuçların 
geçerliliğine olan katkıyı arttıracaktır.  
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Amaç- Çalışmanın temel amacı, insan kaynakları yönetiminde firma performansına etki eden nitelikli 
personel seçimi için gerekli kriterlerin (niteliklerin) belirlenerek, bu kriterler altında başvuran adaylardan 
en uygun olanın belirlenmesi ve seçilmesidir. Ayrıca etkili ve kısa sürede sıralamanın yapılması için bir 
yöntem sunulmaktadır. 
 Yöntem- Araştırmada kullanılan veriler, yazılım sektöründe yer alan 5 firmada çalışan 15 insan 
kaynakları uzamanı ve yöneticileri ile yapılan yüz yüze görüşmeler ve literatür taraması ile elde 
edilmiştir. Elde edilen veriler aralık değerli nötrosofik AHP yöntemi kullanılarak personel seçimine 
yönelik adaylarda aranacak kriterler sıralanmıştır. Daha sonra bu kriterlerin ağırlıkları nötrosofik TOPSIS 
yöntemi ile analiz edilerek proje yöneticisi olarak bavurana adaylar sıralanmaya çalışılmıştır.  
Bulgular- Kriter sıralaması sonucuna göre personel seçiminde yer alması gereken en önemli kriter 
0,4900912 değeri ile “Eğitim Düzeyi” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kriteri, sırasıyla “Yazılım 
Tecrübesi”, “Yabancı Dil”, “Kişisel Özellikler” ve “Sahip olunan Sertifikalar” izlemektedir. Daha sonra 
belirlenen bir yazılım firması için, aralıklı nötrosofik TOPSIS yöntemi kullanılarak, proje yöneticisi 
belirlenmiş ve adaylar; Aday2> Aday1> Aday3> Aday4 şeklinde sıralanmıştır. 
Tartışma- Yazılım ve bilişim alanında yer alan firmalar için en doğru ve en uygun personelin belirlenmesi 
firma başarısı ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Karar vericilerin klasik 
yaklaşımları kullanarak belirsizlik altında güvenilir tespitler yapması pek kolay olmamaktadır. 
Kullanılan aralık değerli nötrosofik yöntemler, özellikle adayların değerlendirilmesinde ağırlıklandırılan 
özelliklerin net değerler ile ifade edilemediği durumlarda oldukça başarılı olmaktadır. Ayrıca çalışma 
sırasında insan kaynakları ile yaptığımız görüşmelerde, insan kaynakları biriminin farklı mülakatlar ile 
adayı belirlemesi yerine, kullandığımız teknikler ile çok daha kısa sürede ve etkili olarak sıralanabildiği 
sonucuna varılmıştır. 
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Purpose- The aim of the study is to determine the necessary criteria for the selection of qualified personnel 
that affect the performance of the company in human resources management and to determine and select 
the most suitable candidate within the scope of these criteria. An effective and rapid method for ranking 
candidates is also provided. 
Design/methodology/approach- The data was obtained through face-to-face interviews in the research 
and literature review with 15 human resources experts and managers working in 5 different companies 
in the software industry. The criteria to be sought in candidates for personnel selection are listed by using 
the interval-valued neutrosopic AHP method. Then, the weights of these criteria were analyzed with the 
interval-valued neutrosophic TOPSIS method to create a ranking for the candidates. 
Findings- According to the criteria ranking result, the most important criterion to be mentioned in 
personnel selection is the "Education Level" with a value of 0.49009. This criterion is followed by "Software 
Experience", "Foreign Language", "Personal Characteristics" and "Owned Certificates", respectively. Then, 
for a designated software company, using the interval valued neutrosophic TOPSIS method, the project 
manager was determined and the candidates Candidate2> Candidate1> Candidate3> Candidate4 are 
listed. 
Discussions- For companies involved in software and informatics, determining the most accurate and 
suitable personnel is of great importance for company success and sustainability. It is very difficult for 
decision makers to make reliable evaluations with classical approaches under uncertainty. The interval-
valued neutrosophic AHP and TOPSIS methods are very successful, especially when the weighted 
properties in the evaluation of candidates cannot be expressed with clear values. In addition, as a result 
of the communications with the human resources during the study, the candidate determined by the 
human resources department as a result of different interviews was determined in a much shorter time 
and effectively by using proposed methods. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde organizasyonlar küresel düzeyde rekabet edebilmek için özel yeteneklere sahip, nitelikli 
çalışanlar aramaktadırlar. İnsan kaynakları yönetimi altında yeralan nitelikli personel seçimi, işletmenin 
yapısını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu seçim firmanın büyümesi ya da küçülmesine sebep olabilir. Doğru 
kişinin seçilmesi işletmelerin uzun vadede başarılı olmalarının temel anahtarı olarak değerlendirilebilir. 
Günümüzde yaşanan teknolojik gelişme ve sosyal değişim, kişilerin yetenek veya nitelik kavramlarını da 
farklılaştırmıştır. Artık kuruluşlar için en önemli varlıklardan biri nitelikli personel çalıştırılması olarak kabul 
edilmektedir. Lawler, (2018: 117) sürdürülebilir şekilde etkili organizasyonlara ulaşmak ve performans artışı 
sağlamak için yeteneğin veya niteliğin iş stratejisini geliştirilmesini önemli ölçüde belirlediği 
değerlendirmektedir. Personel seçimi çalışanların ve çalışanların yaptıkları işin kalitesini etkilemesi nedeniyle 
tüm kurumlar için önemli bir konu olmuştur. Personel seçiminde başarılı olabilmek adına bir çok yaklaşım 
geliştirilmiştir (Afshari, 2010: 512). İşletmeler nitelikli personel seçim aşamasında çeşitli geleneksel yöntemlere 
başvursa da, çoğu işletme bu süreci çeşitli bilimsel seçme yöntemlerini birlikte kullanarak 
uygulayabilmektedirler. Byars ve Rue (2000:125), çeşitli testler uygulamak, formlar doldurtmak, mülakatlar 
yapmak ve referansları ile görüşmek, geleneksel personel seçim yöntemleri arasındadır.  İnsan kaynakları 
seçiminde kullanılan geleneksel yöntemler çoğunlukla gerçekliğin doğru yansımaları olarak kabul edilen test 
puanlarının, istatistiksel analizleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, modern yaklaşımlar, 
seçimin karmaşık bir süreç olduğunu kabul eder ve önemli miktarda muğlaklık ve öznellik içerdiğini 
değerlendirmektedir. (Kulik vd. 2007:530).  

Doğru personel seçimi, personelin sahip olması gereken özellikleri ve nitelikleri çerir. Bu özellikler ve 
niteliklerin değerlendirilmesi amacıyla sistematik yöntemler kullanılmaktadır.  Firmalar, "doğru" kişinin 
istihdam edilmesini sağlamak için yoğun işe alma süreçlerini bir ayıklama mekanizması olarak kullanırlar. Bu 
anlamda "doğru", yalnızca uygun becerilere ve uzmanlığa sahip kişileri işe almak anlamına gelmez, aynı 
zamanda firmanın değerlerini ve inançlarını paylaşanları da işe almak anlamına gelir (Abernethey vd. 
2015:637).  Son teknolojik gelişmelere odaklanan çalışmalar, çalışan işe alımı ve seçimi alanındaki, çevrimiçi / 
internet üzerinden işe alımlar, aday izleme sistemleri, oyun temelli değerlendirme gibi bir dizi yeni gelişmeyi 
tartışmakta (Nikolaou, 2021) ve doğru adayı belirleme aşamasında bir çok kriter altında değerlendirme 
yapmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla çok kriterleri karar verme (ÇKKV) süreçlerinin kullanılması problem 
daha iyi analiz edilebilir bir tabana taşıyacağı değerlendirilmektedir.  ÇKKV teknikleri, birden çok kararı ve 
bazen birbiriyle çelişen kriterleri verimli bir şekilde ele alabilmektedir.  Özellikle, doğru insan kaynağının 
belirlenmesi problemi açıkça birden çok kriteri içerir ve bu kriterlerin bazıları birbiriyle çelişiyor olabilir. Nihai 
karar vericiler nihai seçimi yaparken, farklı seçim kriterlerine farklı öncelikler verebilirler (Polychroniou PV., 
ve Giannikos I. (2009:373). Bu öncelikler nadiren net değerlerle ifade edilir. Dolasıysıyla bu kriterlere uygun 
ağırlıkların atanması önem taşımaktadır.  

Bu çalışmada öncelikle personel seçimi uygulamaları ve ÇKKV teknikleri ile ilgili literatür taramalarının yer 
aldığı kavramsal çerçeve tartışılmış ve sunulmuştur. Daha sonra, çok kriterli karar verme yöntemlerinden, 
çalışmada kullanılacak olan aralık değerli nötrosofik AHP ve TOPSİS tekniklerinin aşamaları belirtilmiş ve bu 
yöntemler vasıtasıyla bir yazılım firmasında nitelikli eleman seçimi uygulaması gerçekleştirilmiş ve ilan 
edilen işe uygun en nitelikli aday belirlenmiştir. Çalışmanın son kısmında ise sonuç, yorum ve önerilere yer 
verilmiştir. 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim nedeniye, bilişim ve yazılım şirketleri teknik nitelikleri yüksek, bilişim 
teknolojileri gelişiminde rol oynayabilecek, kurum ihtiyaçlarına uygun yazılım geliştirebilen, var olan 
yazılımların iyileştirebilen, bulundukları sektörede rekabet gücünü artıracak (Haines, 1997:262) ve gelişmelere 
katkı sağlayacak nitelikte personel beklentisindedirler (Huang, 2008: 1038). Ayrıca buna ek olarak, bilgi 
teknolojilerinde yaşanan yoğun artış ile bir çok firma bilgi teknolojileri alanına yatırım yapmakta ve teknik 
personel çalıştırmak istemektedir (Martines, 1995). Sabuncuoğlu (2011) işletmedeki açık pozisyonlara eleman 
alabilmek için en doğru yöntemin “uygun işe uygun kişi” olduğunu söylemekte ve bu duruma uygun nitelikli 
personelin belirlenmesinin önemini vurgulamaktadır. Cook (1993) benzer biçimde, doğru işe uyan nitelikli 
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personelin belirlenmesinin, firmaların en çok önem vermesi gereken durumlardan biri olduğunu ve bu 
durumun titizlikle incelenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.  

Bilişim sistemi uzmanlarının işi yapabilmesi için, belirli düzeyde teknik ve bilimsel bilgi, beceri ve yeteneklere 
sahip ayrıca işin mevcut gereksinimlerini karşılamaları beklenmektedir (Cheney, 1990:240). Bir çok durumda 
bu teknik bilgi ve becerinin derecelendirilmesi zorluk taşımaktadır. Bu derecelendirme sorunun çözmek 
amacıyla belirsiz bir karar verme yöntemi kullanılması ve bu teknik bilgi ve beceri ağırlıklandırılırken net 
sayılar yerine aralıklı değerler kullanılmasının daha açıklayıcı olabileceği değerlendirilmektedir (Chen ve 
Cheng, 2005:805) 

Huang (2008:1038), personele görev dağıtımı için çok kriterli karar verme modeli ile çalışmış ve oluşturulan 
modelle personel atama problemi çözmüştür. Güngör vd. (2009:641), insan kaynakları yönetiminde personel 
seçimi için yeni bir metod olduğu belirtilen fuzzy analitik hiyerarşi prosesi uygulanmıştır. Bu uygulamanın 
literatüre katkısı hem nitel hem de nicel kriterleri birarada kullanması olarak belirtilmiştir. 

Son zamanlarda, insan kaynakları yönetimin ve özellikle personel seçimi problemi çeşitli endüstrilerde yaygın 
olarak uygulanmaktadır. Çelik, Er ve Topcu (2009:1048), analitik ağ sürecini kullanarak deniz taşımacılığı 
endüstrisindeki bir insan kaynakları vakasını incelemiştir. Bu model mürettebat seçim üzerine odaklanmıştır. 
Dağdeviren M. (2010:551), bir imalat sistemi için personel seçiminde destek olacak analitik network prosesi 
ANP ve ideal çözüme benzerlik tekniği (TOPSIS) yöntemlerini bir arada kullanmış ve bu modelin personel 
seçimi verimliliğinde ciddi artış sağladığını belirtmiştir. 

Kelemenis ve Askounis (2010:5000) bir şirketin IT birimi için personel seçimi metodu üzerinde çalışmış ve 
Fuzzy TOPSIS yöntemiyle çözüm yapmıştır. Polychroniou ve Giannikos (2009:372) da, özel bir bankanın 
personel seçimi için fuzzy çok kriterli karar verme methodolojisi uygulaması üzerine araştırma yapılmış ve 
bir firma için personel seçimindeki belirsizliğin tanımlanması ve çözümde kullanılmasının personel ve firma 
için avantaj sağlayacağı vurgulanmıştır. Afshari vd. (2010:511) de, SAW yöntemi kullanılarak, bir 
telekominasyon şirketinde uzman görüşleriyle karar modeli oluşturulmuştur. 7 kriterli karar modelinde 
alternatiflerin birbirleriyle ilişkileri değerlendirilerek çözüme gidilmiştir. Zhang (2011:11401), personel 
seçiminin öneminden ve hem öznel hem nesnel bir süreç olması gerektiğinde bahsetmiş ve çalışmada GRA 
yöntemiyle personel seçimi için çok kriterli karar verme probleminin yeni bir çözümünü sunmuştur.   

Boran vd (2011:497) personel seçimi sürecindeki aşamaları, seçim politikalarının oluşturulması, seçim 
kriterlerinin oluşturulması, potansiyel çalışanlar hakkında bilgi toplamak ve değerlendirmek ve pozisyon için 
uygunluklarını değerlendirmek, karar vermek (başvuru sahibini kabul etmek veya reddetmek) ve iletişim 
kurmak şeklinde sıralandırmışlardır. Safari vd. (2014:1577) insan kaynakları yönetiminde organizasyonel 
performansa etki eden ana ve yan kriterlerin etki sıralamasını Fuzzy AHP ve Fuzzy TOPSIS teknikleriyle 
göstermiştir.  Liu vd (2015:307), grup karar verme ortamında VIKOR metodunu uygulayarak personel seçimi 
metodolojisi geliştirme üzerinde çalışılmıştır.  Oluşturulan modelin gerçek hayata uygulanması için hastane 
personel alımı uygulaması yapılmıştır. 

Literatürden de görülebileceği üzere tüm seçim problemlerinde var olduğu gibi personel seçimi yapısının da 
bir karar verme problemi olarak değerlendirilebilmektedir. Nolan vd. (2016:223) uygulayıcıların kişi-iş (PJ) 
uyumu ve çalışan seçimi için kişi-organizasyon (PO) uygunluğunu değerlendirme konusundaki inançlarını 
bir karar problemi şeklinde incelemiş, başvurucunun nitelikleri (örneğin, bilgi, beceriler, yetenekler) ile iş 
taleplerini yerine getirmek için gerekli olan nitelikler arasındaki uyumu veya eşleşmeyi ifade etmeye 
çalışmıştır. Genel olarak karar problemleri kişilere bağlı yargıları ve subjektifliği içermesinden dolayı 
çözümün belirlenmesinde önemli hatalar oluşturmaktadır. Bu nedenle karar vericiler daha sistematik 
yöntemlere başvurmaktadırlar. 

Çalışmada, çok kriterli karar verme teknikleri arasında yer alan ve değişik alanlarda uygulamaları bulunan 
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ve İdeal Çözümle Benzerlik Sıralı Sipariş Tercihi Tekniği (TOPSIS) 
yöntemlerinden yararlanarak, ihtiyaç duyulan nitelikli kişinin belirlenmesi ve uygulamadaki problemlerin 
yapısında var olan belirsizliklerin etkili bir biçimde incelenmesini sağlamak için aralık değerli nötrosofik 
kümeler kullanılmaktadır. 
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Aralık değerli nötrosofik AHP tekniği ile personel seçimine yönelik olarak kişilerde bulunması istenen 
nitelikler (kriterler) sıralanmış ve daha sonra ağırlıklandırılmış bu nitelikler (kriterler) aralık değerli nötrosofik 
TOPSIS yönteminde kullanılarak adaylara yönelik sıralama oluşturulmaya çalışılmaktadır. Literatür 
taramalarında nötrosofik AHP ve nötrosofik TOPSIS kullanılarak personel seçimi probleminin çözülmesinde 
az da olsa tek değerli nötrosofik uygulamalarının mevcut olduğu ancak aralık değerli nötrosofik uygulaması 
bakımından çalışmamızın özgün nitelikte olduğu görülmüştür. 

3. YÖNTEM 

Çok kriterli karar verme süreci (MCDM), tüm olası alternatifler arasından karar vericinin en iyi alternatifi 
belirlemesi üzerinden hareket etmektedir (Pohekar, 2004:365). Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 
yöntemlerinden olan CRITIC yöntemide her ne kadar istatistiksel analiz tekniklerini farklı bir biçimde 
uygulanmakta ise de nesnel ve nesnel olmayan faktörlerin beraber değerlendirildiği yöntemlerdendir 
(Korucuk, 2021: 144). Bazı çok kriterli karar verme problemlerinde, üyelik değerlerinin derecesinin gerçek bir 
sayısal değer olmadığı, bunun yerine bir aralık olduğu durumlara çokça rastlanmaktadır.  Smarandache 
(1998:12) tarafından geliştirilen nötrosofik kümeler, sezgisel bulanık kümelerin bir genellemesi olarak 
sunulmuştur. Özellikle, belirsizlik ve tutarsızlığa ilişkin eksikliklere farklı bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. 
Radwan vd. (2016:95), öğrenme yönetim sistemlerinde hibrit bir nötronofik AHP yaklaşımı üzerinde 
çalışmıştır. Abdel-Basset vd. (2018:1427), AHP'nin Delphi'ye nötronofik çerçeve altında entegrasyonunu ile 
ilgili çalışmalar yapmıştır. Bolturk vd. (2018:4941) çalışmasında, kosinüs benzerlik ölçüsü ile birlikte 
denötrofikasyon yöntemi ile aralık değerli nötronofik AHP kullanılmıştır. Karar vericilerin klasik yaklaşımları 
kullanarak belirsizlik altında güvenilir tespitler yapması pek kolay olmamaktadır. Nötrosofik mantık diğer 
tüm mantıkların bir genellemesi olarak değerlendirilebilir. Daha fazla parametre ve daha fazla bilgi sunar. 
Aralık değerli nötrosfik kümelerde yer alan nötrosofik sayılar, T, I, F sırasıyla doğruluk-üyeliği, belirsizlik 
üyeliği ve yanlışlık üyeliği olarak tanımlanmaktadır. L ve U sayıları ile ölçeğin alt ve üst değerlerini 
göstermektedir. 

Çalışmada, yazılım alanında faaliyette bulunan ve bu alanda isim yapmış beş farklı firma seçilmiştir. Literatür 
taraması ve bu 5 fimadan seçilen 15 insan kaynakları uzmanı ve yöneticisi ile yapılan yüz yüze görüşmeler 
sonucunda alınan veriler ışığında “proje yöneticisi” pozisyonu için gerekli olan niteliklerin (kriterlerin) neler 
olduğu belirlenmiştir. Bu nitelikler: yabancı dil bilgisi (YD), eğitim düzeyi (ED), kişisel özellikler (KÖ), sahip 
olunan sertifika (SS) ve yazılım konusunda sahip olunan tecrübe (YT) dir. Niteliklerin (kriterlerin) 
belirlenmesinin ardından aralık değerli nötrosofik AHP yöntemi kullanılarak bu niteliklerin (kriterlerin) 
ağırlıklandırılması ve sıralanması yapılmaya çalışılmıştır. Bu adımlar bir sonraki bölümde detaylı şekilde 
sunulmaktadır. Daha sonra bu firmalardan “proje yönetici” poziyonu için eleman almak isteyen firma 
belirlenmiştir. Belirlenen bu firmaya başvuran en uygun 4 aday seçilmiş ve seçilen bu adaylara belirlenen 
nitelikler (kriterler) doğrultusunda aralık değerli nötrosofik TOPSIS yöntemi uygulanarak adaylar arasında 
sıralama yapılarak en nitelikli “proje yöneticisi” adayı belirlenmeye çalışılacaktır.  

3.1. Aralık Değerli Nötrosofik AHP Yöntemi  

Çalışmanın birinci adımında aralık değerli nötrosofik AHP yöntemi kullanılarak işletmelerle yapılan yüz yüze 
görüşmeler ve literatür taraması sonucunda nitelikli personel (kriterlerin) ağırlıkları saptanmıştır. Yazılım 
firmalarında görev alan elemanların belirlenmesinde öncelikli olarak sağlanması istenen özelliklerin; yabancı 
dil bilgisi (YD), eğitim düzeyi (ED), kişisel özellikler (KÖ), sahip olunan sertifika (SS) ve yazılım konusunda 
sahip olunan tecrübe (YT) olarak belirlenmiş ve bu nitelikleri taşıyan kişilerin yazılım sektöründe proje 
yöneticisi olarak görev yapabileceği değerlendirilmiştir.  

İstenen niteliklerdeki personel adaylarının karşılaştırılabilmesi için firmalarla yüz yüze yapılan görüşmeler 
sonrasında elde edilen veriler nötrosofik önem ağırlıklarına çevrilmiştir.  Bu çerçevede ağırlıklı nötrosofik 
önem değerleri tablosu Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1: Ağırlıklı nötrosofik önem değerleri (E. Bolturk, C. Kahraman) 

Sözel Terimler Nötrosofik Küme Ağırlıkları 
Eşit derecede önemli ⟨ [0.5, 0.5], [0.5, 0.5], [0.5, 0.5] ⟩ 
Çok daha fazla önemli ⟨ [0.50, 0.60], [0.35, 0.45], [0.40, 0.50] ⟩ 
Orta derecede önemli ⟨ [0.55, 0.65], [0.30, 0.40], [0.35, 0.45] ⟩ 
Orta dereceden daha fazla önemli ⟨ [0.60, 0.70], [0.25, 0.35], [0.30, 0.40] ⟩ 
Güçlü derecede önemli ⟨ [0.65, 0.75], [0.20, 0.30], [0.25, 0.35] ⟩ 
Çok daha önemli ⟨ [0.70, 0.80], [0.15, 0.25], [0.20, 0.30] ⟩ 
Çok güçlü derecede önemli ⟨ [0.75, 0.85], [0.10, 0.20], [0.15, 0.25] ⟩ 
Çok daha fazla önemli ⟨ [0.80, 0.90], [0.05, 0.10], [0.10, 0.20] ⟩ 
Aşırı derecede önemli ⟨ [0.90, 0.95], [0, 0.05], [0.05, 0.15] ⟩ 
Son derece yüksek önemli ⟨ [0.95, 1.0], [0.0, 0.0], [0.0, 0.10] ⟩ 
Kesinlikle daha fazla önemli ⟨ [1.0, 1.0], [0.0, 0.0], [0.0, 0.0] ⟩ 
  

 (Boltürk, Kahraman, 2018 : 4949) 

Personel seçim kriterlerine yönelik insan kaynakları uzmanları ile yapılan görüşmeler sonucu oluşturulan ikili 
karar matrisi oluşturulmuştur. Daha sonra ikili karar matrisinin normalleştirilme işlemleri yapılmaktadır. 
Eşitlik (1) ve (2) kullanılarak normalleşme işlemi gerçekleştirilir.  

 

�̃�𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 = 〈�∑ 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑖𝑖𝐿𝐿𝑚𝑚
𝑘𝑘=1 ,∑ 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑖𝑖𝑈𝑈𝑚𝑚

𝑘𝑘=1 , �, �∑ 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑖𝑖𝐿𝐿𝑚𝑚
𝑘𝑘=1 ,∑ 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑖𝑖𝑈𝑈𝑚𝑚

𝑘𝑘=1 , �, �∑ 𝐹𝐹𝑘𝑘𝑖𝑖𝐿𝐿𝑚𝑚
𝑘𝑘=1 ,∑ 𝐹𝐹𝑘𝑘𝑖𝑖𝑈𝑈𝑚𝑚

𝑘𝑘=1 , �〉 ,j=1,2.....m,  (1) 

 

𝑁𝑁�𝑖𝑖𝑖𝑖 = 〈�
𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐿𝐿

∑ 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑈𝑈𝑚𝑚

𝑘𝑘=1
,

𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑈𝑈

∑ 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑈𝑈𝑚𝑚

𝑘𝑘=1
� , �

𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐿𝐿

∑ 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑈𝑈𝑚𝑚

𝑘𝑘=1
,

𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑈𝑈

∑ 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑈𝑈𝑚𝑚

𝑘𝑘=1
� , �

𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐿𝐿

∑ 𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑈𝑈𝑚𝑚

𝑘𝑘=1
,

𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑈𝑈

∑ 𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑈𝑈𝑚𝑚

𝑘𝑘=1
�〉     (2) 

 

Normalleştirilmiş matrisin tek parametreli biçime getirilmesi için normalleştirilmiş matriste bulunan değerler 
eşitlik (3)’te yer alan formül uygulanarak aralık değerlerinden tek bir değere dönüştürülmüş ve Tablo 2’de 
sunulmuştur. 

 

𝑊𝑊�⃛�𝐴
� = �

�∑
𝑇𝑇1𝑘𝑘
𝐿𝐿

∑ 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑈𝑈𝑚𝑚

𝑘𝑘=1

𝑚𝑚
𝑘𝑘=1 ,∑

𝑇𝑇1𝑘𝑘
𝑈𝑈

∑ 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑈𝑈𝑚𝑚

𝑘𝑘=1

𝑚𝑚
𝑘𝑘=1 �

𝑚𝑚
,
�∑

𝐼𝐼1𝑘𝑘
𝐿𝐿

∑ 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑈𝑈𝑚𝑚

𝑘𝑘=1

𝑚𝑚
𝑘𝑘=1 ,∑

𝐼𝐼1𝑘𝑘
𝑈𝑈

∑ 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑈𝑈𝑚𝑚

𝑘𝑘=1

𝑚𝑚
𝑘𝑘=1 �

𝑚𝑚
,
�∑

𝐹𝐹1𝑘𝑘
𝐿𝐿

∑ 𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑈𝑈𝑚𝑚

𝑘𝑘=1

𝑚𝑚
𝑘𝑘=1 ,∑

𝐹𝐹1𝑘𝑘
𝑈𝑈

∑ 𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑈𝑈𝑚𝑚

𝑘𝑘=1

𝑚𝑚
𝑘𝑘=1 �

𝑚𝑚
�, j=1,..,m   (3) 

 

Daha sonra eşitlik (4) kullanılarak, Tablo 2’de yer alan değerler kullanılarak matrise nötrosofik olma 
durumundan cikarılma işlemi (denetrosofication) yapılmış ve kriter ağırlıkları hesaplanarak Tablo 3’de 
sunulmuştur.   

 

𝔇𝔇(𝑋𝑋) = �(𝑇𝑇𝑥𝑥𝐿𝐿+𝑇𝑇𝑥𝑥𝑈𝑈

2
+ �1 − 𝐼𝐼𝑥𝑥𝐿𝐿+𝐼𝐼𝑥𝑥𝑈𝑈

2
� ∗ (𝐼𝐼𝑥𝑥𝑈𝑈) − �𝐹𝐹𝑥𝑥

𝐿𝐿+𝐹𝐹𝑥𝑥𝑈𝑈

2
� ∗ (1 − 𝐹𝐹𝑥𝑥𝑈𝑈)�    (4) 

𝑋𝑋𝑖𝑖 = 〈[𝑇𝑇𝑥𝑥𝐿𝐿 ,𝑇𝑇𝑥𝑥𝑈𝑈], [𝐼𝐼𝑥𝑥𝐿𝐿 , 𝐼𝐼𝑥𝑥𝑈𝑈], [𝐹𝐹𝑥𝑥𝐿𝐿 ,𝐹𝐹𝑥𝑥𝑈𝑈]〉 
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3.2. Aralık Değerli Nötrosofik TOPSIS Yöntemi 

Yazılım sektöründe yer alan firmalardan bir tanesi seçilmiş ve bu firma için proje yöneticisi seçimi yapılmaya 
çalışılmıştır. Öncelikle, bir önceki bölümde aralık değerli nötrosofik AHP kullanışlarak sıralanan kriterlerin 
ağırlık değerleri alınmış ve bu değerler, aralık değerli nötrosofik TOPSIS uygulaması için gerekli olan ağırlık 
vektörlerini oluşturmada kullanılmıştır. Tüm matrisler ve vektörler Microsoft Excel programı kullanılarak 
hazırlanmış ve hesaplanmıştır. 

Karar matrisinin oluşturulma aşamasında kullandığımız TOPSIS yönteminin avantajı ortaya çıkmaktadır. Bu 
avantaj TOPSIS yönteminin puanlama ve değer atama özelliğinden kaynaklanmaktadır. Nitelikli personelin 
tespit edilmesi ve bu personellerin en iyi özellikleri bakımından sıraya konulması için  ilk olarak karar matrisi 
oluşturulmuştur. Bu aşamada insan kaynakları yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve bu 
görüşmelerde alternatiflerin (proje yöneticisi olmak için bavuran kişilerin) özgeçmişlerinde belirttikleri 
özellikler derecelendirilmiş ve bu derecelendirilmeler yapılırken Tablo 1’den yararlanılmıştır. Böylece, aralık 
değerli nötrosofik TOPSİS karar matrisi oluşturulmuştur. 

Bu aşamada aralık değerli nötrosofik TOPSİS karar matrisi için eşitlik (5) kullanılarak adayların ilgili 
ağırlıklarıyla çarpılarak ağırlıklı normalize karar matrisi elde edilmiştir.  

 

𝑌𝑌 = (𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑚𝑚𝑥𝑥𝑚𝑚 =  �

𝑤𝑤1𝑟𝑟11 𝑤𝑤2𝑟𝑟12 … 𝑤𝑤𝑚𝑚𝑟𝑟1𝑚𝑚
𝑤𝑤1𝑟𝑟21 𝑤𝑤2𝑟𝑟22 … 𝑤𝑤𝑚𝑚𝑟𝑟2𝑚𝑚

… … … …
𝑤𝑤1𝑟𝑟𝑚𝑚1 𝑤𝑤2𝑟𝑟𝑚𝑚2 ⋯ 𝑤𝑤𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚

�      (5) 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = (�T𝑖𝑖𝑖𝑖𝐿𝐿 , T𝑖𝑖𝑖𝑖𝑈𝑈�, �I𝑖𝑖𝑖𝑖𝐿𝐿 , I𝑖𝑖𝑖𝑖𝑈𝑈�, �F𝑖𝑖𝑖𝑖𝐿𝐿 , F𝑖𝑖𝑖𝑖𝑈𝑈 � ) 

 

Tüm alternatifler (aday) arasından her bir kritere bağlı olarak en iyi değerlerin seçilmesi ile pozitif ve negatif 
ideal çözümler belirlenir. Genel olarak her bir özelliğe ait   en büyük TL ve TU değerleri ile en küçük LL, LU, 
FL ve FU değerleri kullanılarak pozitif ideal değerler belirlenirken, benzer şekilde en küçük TL ve TU değerleri 
ile en büyük  LL, LU, FL ve FU değerleri kullanılarak negatif ideal değerleri belirlenir. Bu işlem sırasında 
eşitlik (6) ve (7) kullanılmıştır. Bulunan sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur. 

 

𝑦𝑦𝑖𝑖+ = (�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝐿𝐿 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑈𝑈�, �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝐿𝐿 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑈𝑈�, �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝐿𝐿 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑈𝑈� )    (6) 

 

𝑦𝑦𝑖𝑖− = (�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝐿𝐿 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑈𝑈�, �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝐿𝐿 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑈𝑈�, �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝐿𝐿 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑈𝑈� ), j=1,2,....,n    (7) 

 

Her bir alternatife (Ai) bağlı olarak pozitif ve negatif ideal çözümlere ait uzaklıkların tespit edilmesi 
gerekmektedir. Eşitlik (8) ve (9) kullanılarak, alternatiflerin (Ai) ile pozitif ve negatif ideal çözüm uzaklıkları 
bulunur. 
 
𝑑𝑑𝑖𝑖+ =  ∑ 𝑑𝑑(𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑦𝑦𝑖𝑖+)𝑚𝑚

𝑖𝑖=1           (8)   

𝑑𝑑𝑖𝑖− =  ∑ 𝑑𝑑(𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑦𝑦𝑖𝑖−)𝑚𝑚
𝑖𝑖=1           (9) 

i= 1,2, … ,𝑚𝑚 
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Aleternatiflerin sıralaması yapılırken, Eşitlik (10)’da yer alan bağıl yakınlık katsayısı kullanılmaktadır. Bu 
katsayı bize alternatiflerin sıralanmasını verir. Eşitlik (10) ‘da her bir alternative için hesaplanan RCC (bağıl 
yakınlık katsayısı) ne kadar küçük ise o alternative o kadar iyi bir alternatiftir. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  𝑑𝑑𝑖𝑖
+

𝑑𝑑𝑖𝑖
++ 𝑑𝑑𝑖𝑖

−  . (𝑚𝑚 = 1,2, … ,𝑚𝑚)        (10) 

4. BULGULAR 

Uygulamanın ilk aşamasında, seçilen 5 yazılım firmasında çalışan toplam 15 insan kaynakları uzmanı ve 
yöneticisi ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Literatür taraması ve yapılan yüz yüze görüşmeler sonrasında 
belirlenen, yazılım firmalarında görev yapacak kişilerin belirlenmesinde öncelikle olarak aranan özellikler 
belirlenmiş ve her bir özellik aralık değerli nötrosofik AHP yöntemi kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Bu 
ağırlıklandırma yapılırken Tablo 1’de verilen nötrosofik önem ağırlıkları kullanılmıştır. Ağırlıklandırılan 
kriterler; yabancı dil bilgisi (YD), eğitim düzeyi (ED), kişisel özellikler (KÖ), sahip olunan sertifika (SS) ve 
yazılım konusunda sahip olunan tecrübe (YT) dir. Daha sonra bu kriterler matrisi için normalleştirilmesi 
işlemi uygulanmıştır. Bu işlem yapılırken; ikili karşılaştırma matrisinde bulunan sütunlar toplanarak tek tek 
satırdaki değerlere bölünür, Eşitlik (1) ve (2) kullanılarak normalleşme işlemi gerçekleştirilir.  

Kriter ağırlıklarının belirlenmesinde, normalize matrisi aralıklı değerli nötrosofik kümeler yapısında her bir 
kriter için altı ayrı değerden oluşmaktadır. Oysa kriterlerin önem sırasının belirlenebilmesi için bu altı değerili 
yapının tek değerli bir yapıya dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu dönüştürme işlemi eşitlik (3)’te yer alan 
formül kullanılmış ve her bir kriter için aralık değerlerinden tek bir değere dönüştürülmüş. Tek değerli 
normalize edilmiş matris Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2: Normalleştirilmiş matrisin tek değerli matrise dönüştürülmesi 

 TL TU LL LU FL FU 
ED 0,30 0,27 0,23 0,14 0,11 0,11 
YT 0,26 0,25 0,14 0,13 0,09 0,09 

KÖ 0,16 0,17 0,28 0,31 0,28 0,28 
SS 0,11 0,13 0,12 0,18 0,29 0,28 
YD 0,17 0,18 0,23 0,24 0,24 0,24 

Araştırmada yer alan, yabancı dil bilgisi (YD), eğitim düzeyi (ED), kişisel özellikler (KÖ), sahip olunan 
sertifika (SS) ve yazılım konusunda sahip olunan tecrübe (YT) kriterlerine nötrosofik olma durumundan 
çıkarılma işlemi (denetrosofication) uygulanmıştır.  Eşitlik (4) kullanılarak yapılan hesaplama Tablo 3’de 
sunulmuştur.   

Tablo 3: Kriter Ağırlıkları 

ED 0,49009 

YT 0,48209 

KÖ 0,39728 

SS 0,37138 

YD 0,40915 

Tablo 3’te verilen kriter sıralaması sonucuna göre en yüksek değer alan kriter “Eğitim Düzeyi” olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu kriteri, sırasıyla “Yazılım Tecrübesi”, “Yabancı Dil”, “Kişisel Özellikler” ve “Sahip 
olunan Sertifikalar” izlemektedir. Yazılım firmaların “ nitelikli proje yöneticisi” seçerken dikkate aldıkları 
kriter ağırlıklarla bu şekilde belirlenmiş olmaktadır. 

Yazılım firması için “Proje yöneticisi” belirleme kriterlerinin belirlenmesinin hemen ardından, seçilen bir 
yazılım firmasında bu kriterler altında doğru kişinin (alternatiflerin) belirlenmesi için aralık değerli nötrosofık 
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TOPSIS metodu uygulanmıştır.  Seçilen yazılım firmasında “proje yöneticisi” pozisyonu için başvuran 4 aday 
bulunmaktadır. Her bir aday için insan kaynakları yöneticileri ile görüşmeler sağlanmış ve bu görüşmelerde 
yöneticilerden, adayların (proje yöneticisi olmak için bavuran kişilerin) özgeçmişlerinde belirttikleri özellikler 
Tablo 1’den yararlanarak derecelendirmeleri istenmiştir. Bu derecelendirme ile her bir aday için aralık değerli 
nötrosofik TOPSİS karar matrisi oluşturulmuştur. Daha sonra, oluşturulan bu karar matrisinin her bir değeri 
eşitlik (5) kullanılarak ilgili kriter ağırlıkları ile çarpılmış ve ağırlıklı normalize karar matrisi oluşturulmuştur.  

Yazılım firmasında “proje yönetici” pozisyonuna başvuran 4 adayın her biri için; sahip oldukları özelliklere 
(kriterelere) bağlı olarak her bir özellik için ayrı ayrı pozitif ve negatif ideal çözümler belirlenir. Böylece her 
bir özelliğe göre en büyük TL ve TU değerleri ile en küçük LL, LU, FL ve FU değerleri kullanılarak pozitif 
ideal değerler belirlenirken, benzer şekilde en küçük TL ve TU değerleri ile en büyük  LL, LU, FL ve FU 
değerleri kullanılarak negatif ideal değerleri oluşturulmaktadır. Bu değerlerin belirlenmesinde eşitlik (6) ve 
(7) kullanılmış ve sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4: Pozitif İdeal ve Negatif İdeal Değerleri Matris 

  ED 
    

YT 
    

KÖ 
    

SS 
    

YD 
   

 
TI Tu LI Lu FI Fu TI Tu LI Lu FI Fu TI Tu II Uu FI Fu TI Tu II Uu FI Fu TI Tu II Uu FI Fu 

Y+ 0,9 0,95 0 0,05 0,05 0,15 0,4 0,5 0,15 0,25 0,5 0,6 0,9 0,95 0 0,05 0,05 0,15 0,5 0,6 0,15 0,25 0,4 0,5 0,9 0,95 0 0,05 0,05 0,15 

Y- 0,55 0,65 0,3 0,4 0,35 0,45 0,2 0,3 0,35 0,45 0,7 0,8 0,7 0,8 0,15 0,25 0,2 0,3 0,2 0,3 0,35 0,45 0,7 0,8 0,1 0,2 0,15 0,25 0,8 0,9 

Eşitlik (8) ve (9)’u kullanarak ve adaylara ait değerlerin pozitif ve negatif ideal çözümler arasındaki uzaklığı 
bulmaya yönelik çözümü eşitlik (11) ve (12)’de ki gibi gösterilmiştir. Bu değerler bize adayların seçim 
kriterlerine bağlı olarak seçilmesi gereken en iyi aday özellikleri kombinasyonuna yakınlık ve uzaklıklarını 
göstermektedir. 

d1+= 0,17833,  d2+= 0,11119, d3+= 0,29846, d4+= 0,32996   (11) 

d1-= 0,20223, d2-= 0,26937,  d3-= 0,08210,  d4-=0,05060   (12) 

Son aşamada göreceli yakınlık katsayısına göre sıralama yapılmaktadır. Bunun için eşitlik (10) kullanılmıştır. 

RCC1=0,467438601, RCC2=0,301557565, RCC3=0,776307832, RCC4 =0,864844285 

Göreceli yakınlık katsayısına bağlı olarak alternatiflerin yani, yazılım firmasında “proje yöneticisi” için 
başvuran adayların sıralaması yapılacaktır. Bu sıralama eşitlik (10)’a bağlı olarak belirlenen aday ağırlıkları 
için en iyiden en kötüye doğru yapılabilir. Eşitlik (10)’a bağlı olarak adayları sıralarken göreceli yakınlık 
katsayısı (RCC) ne kadar küçük bir değer alırsa (yani ideale ne kadar yakınsa), o aday (Proje yönetici adayı) o 
kadar iyi ve uygun bir aday olarak değerlendirilebilir. Buradan çıkan sonuçlara göre adaylar arasında sıralama 
yapılmış ve elde edilen sıralama Tablo 5’ te verilmiştir. Elde edilen bu sıralama, Aday2> Aday1> Aday3> 
Aday4 şeklindedir. 

Tablo 5: Adayların Sıralaması 

Aday 1 0,46743 
Aday 2 0,30155 

Aday 3 0,77630 

Aday 4 0,86484 
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Proje yöneticisi olarak başvuran 4 aday sıralanmış ve başvurusu ikinci sırada olan veya “Aday 2” olarak 
adlandırılan kişi yazılım firmasında ihtiyaç duyulan “proje yöneticisi” pozisyonu için en uygun aday olarak 
belirlenmiştir.  

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Gittikçe büyüyen rekabet ortamı ve teknolojik gelişmeler işletmelerin insan kaynakları yönetiminde personel 
seçimi aşamasını daha çok dikkate almaları gereğini ortaya koymaktadır. Çalışmada, ÇKKV yöntemlerinden 
olan aralıklı nötrosofik AHP yöntemi ile personel seçim kriterleri belirlemiştir. Bu kriterler, sırasıyla “Eğitim 
Düzeyi”, “Yazılım Tecrübesi”, “Yabancı Dil”, “Kişisel Özellikler” ve “Sahip olunan Sertifikalar” dır. Firmanın 
proje yöneticisi alınırken dikkate alması gereken bu kriterlere ilişkin ağırlıklar hesaplanmış ve Tablo 3'’e 
sunulmuştur. Bu tabloya göre, 0,4900912 değeri ile en yüksek değer alan kriter “Eğitim Düzeyi” olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu kriteri, sırasıyla 0,482097461 değeri ile “Yazılım Tecrübesi”, 0,409146954 değeri ile 
“Yabancı Dil”, 0,397284276 değeri ile “Kişisel Özellikler” ve en sonunda 0,371380288 değeri ile “Sahip olunan 
Sertifikalar” takip etmektedir. Böylece yazılım firmaların “proje yöneticisi” olacak adayları dikkate almaları 
gereken nitelik (kriter) ağırlıkları bu şekilde belirlenmiş olmaktadır. Nitelik ağırlıklarının belirlenmesinin 
hemen ardından; bu değerler altında ikinci aşama olan aralık değerli nötrosofık TOPSIS metodu uygulanarak, 
bu ağırlık değerlerine bağlı olarak adaylar arasından proje yöneticisi olacak en uygun aday belirlenmiştir. 
Tablo 5’te sunulan sıralamay göre; 0,301557565 değeri olan Aday 2, birinci sırada, 0,467438601 değeri olana 
Aday 1, ikinci sırada, 0,776307832 değeri alan Aday 3, üçüncü sırada ve 0,864844285 değeri alan Aday 4 son 
sırada yer almıştır. Aday sıralaması, Aday2> Aday1> Aday3> Aday4 şeklindedir. Literatürde yapılmış olan 
çalışmaların büyük bir kısmı, adayların belirlenmesinde bir kaç aşamalı görüşmeler ve çok aşamalı tetstler 
içermektedir. Bu aşamalar doğrultusunda işe alım süreçleri uzamakta, aday ve firmalar çok daha fazla zaman 
kaybetmektedir. Oysa kullanılan bu matematiksel yöntem, aday ile yapılacak tek bir görüşme ile ve kısa 
sürede sonuçlandırılarak işe alım süreci tamamlanabilecektir. 

Özellikle yazılım ve bilişim alanında hizmet veren firmalar için en doğru ve en uygun personelin belirlenmesi 
firma başarısı ve sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşımaktadır. Kullanılan aralıklı nötrosofik AHP 
ve TOPSIS yöntemleri, özellikle adayların değerlendirilmesinde ağırlıklandırılan özelliklerin çok net değerler 
ile ifade edilemediği durumlarda oldukça başarılı olmaktadır. Ayrıca çalışmada insan kaynakları ile yapılan 
görüşmeler sonucunda, insan kaynakları birimin farklı görüşmeler sonucunda ve birden farklı yöntem 
kullanarak belirlediği aday, bu yöntemler kullanılarak çok daha kısa sürede ve etkin bir şekilde 
belirlenebilmiştir. Bu yöntem özellikle, adaylarla yapılacak tek bir görüşme ve belirlenen kriterlerin uzman 
kişiler tarafından doğru ağırlıklandırılması ile kısa sürede işe alım sürecini sonuçlandırabilecektir.  

Ülkemizde bilişim alanında hizmet sunan bir iş̧letmenin nitelikli proje yöneticisi istihdamı için yapılmış olan 
ilk çalışmalardan biri olduğu değerlendirildiğinde; bilişim sektöründe yer alan yazılım firmaları için benzer 
kriterler altında çalışmada ortaya konulan yöntemlerin kullanılması ve sıralamaların yapılması ile bu alanda 
kapsamlı bir veri seti oluşturabilecektir. Böylece, firmaların zaman ve maliyet yönetimlerinde önemli ölçüde 
iyileşmeler sağlanması mümkün olabilecektir. Ayrıca, özellikle çok sayıda teknik personel alımı yapılan 
durumlarda bu yöntemin uygulanması çok daha uygun olabilecektir. Kullanılan yöntem, üretim sektöründe 
yer alan firmaların teknik personel, mühendis vs gibi alımlarında daha da genişletilmiş kritterler altında 
uygulanabilir. Sağlık sektöründe yapılacak işe alımlarda da uygulanamasının büyük kolaylıklar 
sağlayabileceği değerlendirilmektedir. 
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Amaç - Günümüzde işletmelerin yenilik performanslarını arttırabilmeleri yeteneklerine güvenilen iş 
görenlerin yaratıcı düşüncelerini açığa çıkarmaları ile mümkün olabilmektedir. Çalışanlarda yaratıcı fikirlerin 
açığa çıkmasını sağlayan örgütler rekabet ortamında ayakta kalmayı başaracaklardır. Personel güçlendirme 
ile hem iş performansı hem de organizasyonel yenilik performansı değişim gösterecektir. Bu araştırmanın 
amacı, personel güçlendirme ve organizasyonel yeniliğin çalışan performansı üzerindeki etkilerini 
incelemektir.  

Yöntem - Kocaeli ilinde faaliyet gösteren Arçelik A.Ş.’nin yan sanayi ürünlerini oluşturan Tekkan A.Ş.’nin 300 
çalışanına anket uygulaması yapılmıştır. Eksiksiz gelen 175 anket değerlemeye alınmıştır. Çalışanların 
organizasyonel yenilik performansı Wang ve Ahmet’in 2004 yılında geliştirdiği 17 soruluk Organizasyonel 
Yenilik Ölçeği ile ölçülmüştür. Çalışanlarda personel güçlendirme ölçümünde Spreitzer’in (1995) anlam, 
yeterlilik, seçim ve etki boyutlarından oluşan 12 soruluk Psikolojik Güçlendirme Ölçeği kullanılmıştır. İş 
performansı ise 4 sorudan oluşan  Kirkman ve Rosen (1999) ölçeği ile ölçülmüştür. Verilerin analiz 
edilmesinde SPSS programı kullanılmış, tüm ölçekler için geçerlik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. 
Çalışmada değişkenler arası ilişki ve etki düzeyini ölçmek amaçlı faktör analizi, korelasyon ve regresyon 
analizleri yapılmıştır.  

Bulgular - Araştırma sonucunda, personel güçlendirmenin organizasyonel yenilik performansı ve iş 
performansı üzerinde etkisinin olduğu görülmüştür. 

Tartışma -  Organizasyonel yenilik faktörleri olan süreç ve ürün yeniliği,  davranışsal yenilik ve stratejik 
yenilik ile iş performansı arasında  ilişki tespit edilmeye çalışılmış ve Personel güçlendirme faktörleri olan 
anlam faktörü,  seçim faktörü, etki faktörü ve yeterlilik faktörü ile iş performansı arasındaki ilişki 
irdelenmiştir.  
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Purpose - Today it can be possible for the firms to increase their innovation performance when the employees 
whose talents are needed reveal their creative thoughts and ideas.  Organizations that enable employees to 
reveal their creative ideas will be able to survive in the competitive environment. Both job performance and 
organizational innovation performance will change with employee empowerment. The purpose of this study 
is to examine the effects of employee empowerment and organizational innovation on job performance. 

Design/methodology/approach – In this study, a questionnaire was administered to 300 employees of Tekkan 
Inc, which is operated in Kocaeli and  produces byproducts of Arçelik Inc. 175 complete questionnaires were 
included in the study. Organizational innovation performance of the employees was measured by using the 
17-item organizational innovation scale developed by Wang and Ahmet (2004).  To measure employee 
empowerment,  Spreitzer’s (1995) Psychological Empowerment Scale – a 12-item questionnaire with the 
dimensions of meaning, competence, self-determination and impact- was used.  Job performance was 
measured by using the 4-item job performance scale developed by Kirkman and Rosen (1999). SPSS program 
was used to analyze the data, and validity and reliability analyses were carried out for all scales. In the study, 
factor analysis, correlation and regression analyses were performed to measure the relationship and impact 
level of the variables.   

Findings - As a result of the research, employee empowerment and organizational innovation performance 
were found to have an effect on job performance. 

Discussion - The relationship between organizational innovation factors such as process and product 
innovation, behavioral innovation and strategic innovation and job performance has been tried to be 
determined, and the relationship between employee empowerment factors such as meaning factor, selection 
factor, impact factor and competence factor and job performance has been investigated. 
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1. GİRİŞ  

Yenilik, karlılık ve nakit akışında üstünlük sağlayan ve rakiplere karşı işletmeyi rekabette güçlü kılan en etkin 
yol ve güçlü bir rekabet silahıdır.  Yenilik, organizasyondaki çalışanlar ve diğer uygulayıcılar tarafından yeni 
olarak kabul edilen düşünce, uygulamalar veya nesnelerdir (Tekin, Güleş, Öğüt, 2003).  Ahmed’e göre yenilik, 
işletmenin çevrede meydana gelen değişimlere uyum sağlayabilmesi için örgüt kültürüne değer yaratmasıdır. 
Yenilik (inovasyon) bir anlamda, örgüt kültürünün bir öncüsü olarak algılanmalı, işletmenin iç ve dış 
çevresindeki sürekli değişimlere uyum sağlayabilmesi için bir avantaj olarak kullanılabilmelidir. Örgüt 
kültürünün yapısı, aynı zamanda işletmenin inovasyon anlayışını da belirleyebilmektedir (Ahmed, 1998).  

“Yenilik” ile  “yaratıcılık” birbirlerinin yerine kullanılsa da aralarında küçük bir fark bulunmaktadır; Başarılı, 
yaratıcı fikirlerin bir uygulaması yenilik olarak tanımlanmaktadır. Yaratıcılık ve yenilik organizasyon 
çalışanları tarafından gerçekleştirilmektedir, kendi kendine oluşan bir şey değildir (Cummings & Oldham, 
1997). Yenilikçi firmalar müşterilerinin isteğini içgüdüsel olarak anlar ve işletme performansının artması için 
gerekli yenilikleri yaparlar (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2001).  

Yöneticilerin yenilik sürecinde etkili olan bireysel ve örgütsel unsurları tanımasında ve etkin bir şekilde 
yönetmesinde organizasyon için büyük yarar vardır. Bu unsurlar; yeniliğe verilen önem, adalet, belirsizlik, 
riske karşı tolerans tutumları vb. dir (Shalley ve Gilson, 2004). 

Örgüt içerisinde liderlerin yeniliği destekleme davranışlarında bir azalma veya desteklememe olursa, 
çalışanlarda yenilikçi çabalarını sona erdirebilirler (Krause, 2004 ). Bu da lider için büyük bir risk unsurudur. 
Yeniliği tek başına bireylerin özellikleri etkilememektedir.  Çalışanlar üstlendikleri riskleri ve elde ettikleri 
kazanımları beklentileriyle kıyaslamaktadır. Bu da çalışanların yenilikçi iş davranışlarını ve dolayısıyla 
performanslarını etkilemektedir (Yuan & Woodman, 2010). Liderlerin çalışanlarını yenilikçi davranışlar 
konusunda cesaretlendirmeleri ve çalışanların beklentilerini gerçekleştirme çabalarında sağladıkları güven 
ortamı organizasyonel yeniliği arttıracağı gibi personel motivasyonunu da arttıracaktır.  

Literatürde ulusal yenilik sistemlerinin kurulması ve bunların sürdürülebilir olması yolunda çalışmalar 
yapanlar  (Freeman 1989; Nelson, 1993; Lundvall, 2010) yenilik sistem modellerinin kurulmasına katkı 
sağlamıştır. Nelson  (1993) çalışmasında yenilik sistemlerinin kurulması için yapısal, işlevsel ve etkinlik 
yaklaşımlarının kurulması gerekliliğini vurgulamaktadır. Yapısal yaklaşım yeni teknolojilerin üretimi, 
kullanımı ve yaygınlaştırıldığı yapıların kurulmasıdır. İşlevsel yaklaşımda, bilginin üretimi ve erişiminin 
kolaylaşması için gerekli ağ yapılarının oluşturularak gerekli kaynakların hazır hale getirilmesidir. Sistem 
içinde yer alan tüm paydaşların çeşitli ulusal politikalar ile koordine edilmesi ise etkinlik yaklaşımıdır (Kara, 
2019).   

Bu araştırma ile  personel güçlendirme ve organizasyonel yeniliğin çalışan performansı üzerinde bir etkisinin 
olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.  İşletmenin hayatının sürdürülebilirliğinde, teknolojiyi 
yaratmasında, kullanılmasında en etkin güç olan insan kaynağının güçlendirilerek yapılan  organizasyonel 
yeniliklerin çalışan performansındaki etkilerinin tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir.  Çalışmada elde 
edilecek sonuçların bu konuda genişleyen literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.    

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Çalışmanın bu bölümünde personel güçlendirme, organizasyonel yenilik ve  çalışan performansına  yönelik 
kavramsal çerçeve sunulmuş ve personel güçlendirme ve organizasyonel yeniliğin çalışan performansı 
üzerindeki etkisine yönelik literatürdeki önceden yapılmış olan çalışmaların bulgularına yer verilmiştir. 

2.1.Organizasyonel Yenilik  

Son yıllarda yapılan çalışmalar, organizasyonel yeniliğin gelişmesine  etki eden faktörler ile bu faktörlerin 
firma performansına etkilerini inceleyen çalışmalardır (Camisón, Villar ve López, 2014). Bu çalışmaların 
sayısındaki artışı tetikleyen unsur, Oslo Kılavuzu’nda organizasyonel yeniliğin yenilik türü olarak 
sınıflandırmada ayrı olarak ele alınmasından kaynaklanmaktadır (Eren ve diğ., 2015).  
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Organizasyonel yenilik , “firmanın ticari uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde, 
firmada daha önce kullanılmamış ve yönetim tarafından alınan stratejik kararların bir sonucu olan yeni bir 
organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır” (OECD, 2005). 

Günümüz iş hayatında ve sosyal hayatta; yeniliklerin yüzeysel incelenmesinden ziyade detaylı ve çoklu 
boyutlu yaklaşımlar sergilenmesi gerekmektedir. Boyutları değerlendirirken; yeniliklerin uygulamaya 
geçilmeden önceki aşamaları oldukça önemlidir. Uygulama kısmının pratikleri ve emsali nispeten daha 
belirgindir. Ancak örgütlerin bu yeniliklere karşı algıları ve bunun etken parametrelerinin varlığı veya 
oluşumu örgütten örgüte farklı ve tutarsızdır. Bu etken ve etkili olan faktörlerin iyi değerlendirilmesi, özellikle 
çalışma sonucunda ortay çıkan etkili boyutların irdelenmesi, işletmelerdeki yenilikçi iş performansına direk 
etki edecek, yeniliklerin uygulama ve sonrasında denetleme esnasındaki süreçleri daha belirgin ve az riskli 
olacaktır. 

Yenilik yapmak için örgütlerde yenilik yapmaya yönelik politika ve uygulamaların örgüt çalışanları ve 
yapıları ile bütünleştirilmesi gerekmektedir. Dâhilerini kaybeden ulusların geleceklerini kaybetmesi gibi, 
yenilik yapma potansiyeli olan çalışanlarını kaybeden organizasyonlar da geleceklerini kaybetme tehlikesi ile 
karşı karşıyadırlar (Mert, 2018). Yönetim gurusu Peter Drucker’a göre, yönetimlerin iki işlevi bulunmaktadır: 
Yenilik yapmak ve yapılan yeniliği pazarlamak (Al-Askari, 2011, aktaran: Karabulut, 2015).  

İşletmelerde yeni ürün geliştirme stratejik yaklaşımla, doğrusal bir model çerçevesinde, yeni fikir 
geliştirmeden ve Ar-Ge’den, yeni ürün pazarlamaya; yeni ürün pazarlamadan, Ar-Ge’ye doğru 
gerçekleştirilebilir. Diğer bir deyişle, yeni ürün kaynak veya talep eksenli veya karma biçimde 
gerçekleştirilebilir. Pazarlamadan Ar-Ge’ye, mühendisliğe ve üretime yönelimde, fonksiyonel birimlerin 
etkileşimiyle, ürünün rekabetçi fonksiyonelliği, mevcut ve olası donanımlarla üretilebilirliği, rekabetçi 
teknikleri ve testleri geçebilirliği, kaynak uygunluğu ve maliyet etkinliği değerlendirilebilir (Karabulut, 2015). 

Schumpeter’e göre girişimciler stratejik üstünlüklerini teknolojik yenilik (yeni bir mal veya hizmet ya da bunu 
meydana getirmek için yeni bir süreç) kullanabilme becerisini geliştirme fikrini benimseyerek elde 
edeceklerdir (Tidd ve diğ., 2005). 

Son zamanlarda araştırmacılar, teknolojik ürün ve süreç yeniliğine yönelik artan eğilimi eleştirmekte ve 
yürütülen yeni çalışmalar özellikle teknolojik olmayan organizasyonel yenilik, öncülleri, formları ve 
sonuçlarını araştırmaktadır (Ganter ve Hecker, 2014). Yenilikçilik faaliyetleri ile işletmeler; yapı, süreç, mal ve 
hizmetlerinde yaptıkları yeniliklerle maliyetlerin azaltılması, kalitenin yükseltilmesi daha incelikli tüketici 
istek ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi çeşitli avantajları, büyüme ve genişleme aracı olarak 
kullanmaktadırlar. Bu durum da dolayısıyla ulusal ekonomiye katkıda bulunmaktadır (Eğe, 2002). 

Organizasyonel yenilik; işletmelerin organizasyon içinde ve ticari uygulamalarında, organizasyon içinde ve 
dış ilişkilerinde yeni yöntem ve uygulamaların yapılmasıdır.  Pazarlama yeniliği; ürün tasarımından   
ambalajlamasına, ürün konumlandırmasından  tanıtımına ve fiyatlandırmasına kadar bütün önemli 
değişiklikleri içine alan pazarlamada  yeni bir yöntemdir ( Zerenler ve diğ., 2007).  

Pazarlama yeniliği; ürünlerin tasarımında, ambalajlanmasında, konuşlandırılmasında, tanıtımında veya 
ücretlendirilmesinde önemli değişimleri ifade eden yeni pazarlama yöntemlerinin uygulanmasıdır. 
Pazarlama yenilikleri; müşteri ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılamayı, satışların arttırılması için mevcut 
ürünlerin pazarlardaki yerini yeniden konumlandırılmasını ve yeni pazarlar oluşturmayı amaçlar (OECD,  
2005). 

Süreç yeniliği; sürecin hızlanması ve gelişmesi yönünde yapılan her türlü yenilik ve iyileştirme süreç 
yenilikleri olarak tanımlanmıştır (Bettencourt and Ulwick, 2008). Yeni veya belirgin derecede geliştirilmiş 
üretim ve teslimat metotlarının uygulanmasına süreç yenliği denilmektedir (OECD, 2005). Süreç yenilikleri 
uygulamaları birim maliyetin düşürme eğilimleri taşımaktadır. Daha kaliteli üretim sağlanması, üretim ve 
teslimat süreçlerini kolaylaştırılması ve bu süreçlerde kullanılan teçhizatın geliştirilmesi de süreç yenilikleri 
arasında gösterilmektedir. 

Örgütsel yenilik; işletmedeki teamüllerde, işyeri yapılanmalarında veya işletmelerin çevresiyle olan 
ilişkilerinde örgütsel yöntemlerde yeni uygulamalar ve bakış açıları geliştirilme sürecidir. Örgütsel yenilikler, 
yönetim ile ilgili harcamaların azaltılarak, işlem maliyetlerinin düşürülmesi, işyeri memnuniyetinin 
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arttırılması ve maddi olmayan varlıklardaki erişimin sağlanmasıyla işletmenin performansının ve pazar 
payını arttırmayı hedeflemektedir. Düzenli olarak yapılan örgütsel faaliyetlere uygulanan yeni yöntemler 
veya yöntemsel iyileştirmeler örgütsel yeniliktir (Turanlı ve Sarıdoğan, 2010). 

Yeniliği benimsemiş organizasyonlarda yenilik süreci ilk olarak yeniliği farkı etme, yeniliği benimseme, 
değerlendirme, uyarlama gibi kararın verilmesi, denemeler yapılması ve sonunda uyarlamanın yapılmasıdır. 
Bunun için yenilik süreç, ürün ve servis olarak nitelendirilmektedir (İmamoğlu, 2012).  

Özen ve Bingöl’ün (2007), küçük ve orta ölçekli 112 imalat sanayi işletmesi üzerinde yaptığı araştırmada 
firmaların organizasyonel yenilik oranlarında ürün yeniliği yüzde 56,3’tür. Pazar yeniliği yüzde 45,5’dir. 
Yüzde 44,6 ile süreç yeniliği üçüncü sırada yer almaktadır. En son sırada yüzde 42 ile organizasyonel yenilik 
bulunmuştur. Firmaların eğitim programları düzenlemesi, üretimde ve satışta bilgi teknolojilerini kullanıyor 
olmaları ve bilgisayar donanımlarına sahip olmaları ile yenilikçilik unsurları  arasında anlamlı ilişkiler 
bulunmuştur.  

2.2.Personel güçlendirme  

Coleman’a göre (1996) personel güçlendirmeye sebep olan faktörler; küresel rekabet ve müşteri isteklerine 
duyarlılık, yönetimde esneklik ve hızlı olma, işletme hiyerarşisinde yatay yapılanma, kapasite arttırma ve 
sosyal sorumluluk kavramının personel tarafından benimsenmesi, her birimde risk alma, katılım ve 
yaratıcılığın özendirilmesi, yöneticilerin otoritelerini gönüllü olarak delege etmeleri, iletişimde işbirliği ve 
organizasyonel güvenin artmasıdır. 

Yeniliğe  destek veren işletmeler  yeniliği kurumsallaştıran, örgütün çevresini de  yaratıcı hale getiren, 
yaratıcılığı ve yeniliği ödüllendiren organizasyonlardır. Organizasyon stratejileri yenilikçi hedefler ve 
sonuçlar üzerine odaklanmaktır (Eminoğlu, 2011). Organizasyon içindeki yenilik yöneliminin 
kurumsallaşması için çalışanların her düzeyde yaratıcı katılımlarının sağlanması ve çalışanların birbirleri ile 
işbirliği içinde olmalarıyla gerçekleşecektir.    

Organizasyonel yeniliğin gelişmesi sorumluluğunu alan çalışanların çalışma şartları ile kişisel yeterlilikleri  ve 
kişisel ihtiyaçları arasında iyi bir uyum sağlama durumu olmalıdır. Bu sorumluluk örgütün üyeleri ile işbirliği 
ve iletişimi arttırdığı gibi; daha yüksek iş memnuniyetinin oluşmasını sağlamaktadır (Janssen, 2000). 

Personel güçlendirme, küresel değişim ve rekabetin ortaya çıkardığı ve önemini artırdığı yeni bir yönetim 
kavramıdır (Genç, 2004). Robbins (2002)’ye göre , personel güçlendirme için yapılan tanımlamaların dinamik 
çevre düşünülerek , basite indirgenmeden göz önüne alınması gereken bir süreç olduğu   düşünülmesi 
gerekmektedir. Yerel iş çevresinin, personel güçlendirme sürecinde genel organizasyon çerçevesinden 
etkilenen ilk aşaması olduğu kabul edilmektedir. Personelin destek, sadakat, fırsat ve güven gibi bireysel 
özellikleri ile oluşan algıları örgütsel ve yerel iş çevresi içindeki personel güçlendirmenin bireysel tutumlarını  
etkilemektedir. Personel güçlendirmenin psikolojik   unsurlarından etki, , yeterlik , anlam ve karar verme gibi  
unsurların davranışa dönüşmesi ile personel güçlendirme süreci tamamlanmış olmaktadır (Robbins, 2002). 

2.3.İşletme Performansı  

Örgütlerin çalışanların yaratıcılıklarını arttırmak için odaklanmaları rekabet etme güçlerine katkı 
sağlayacaktır. Örgütlerin rekabet güçleri çalışanların sadece teknik yeterlilikleri ve becerilerini geliştirmekle 
değil, yaratıcılıklarını arttırmanın yollarının bulunması ile gerçekleşecektir. Yaratıcılık teşvik edilirken 
üretilen fikirlerin hayata geçirilmesinde ve uygulanmasında şirket potansiyellerinin yetersizliği “inovasyon 
açığı” olduğu kabul edilen bir gerçekliktir (Aghayeva, 2019).  

İşletme performansının ölçülmesi rekabet avantajı yarattığı gibi işletmelerde hayati önem taşımaktadır. 
Ölçülemeyenin  kontrol edilmesi imkansız olduğu gibi yönetilmesi de imkansızdır (Yıldız, 2011). 

Reiner  (2004) çalışmasında  işletme performansını üç grupta nitelendirmiştir. Yatırımın geri dönüşü, karlılık 
gibi göstergeler “işlevsel performans” olarak ilk boyut olarak ele alınmıştır. İkinci boyut olan “çıktı 
performansı” göstergeleri pazar  payı, satışlardaki artış vb. göstergelerdir. Çıktı performansı ve  işlevsel 
performans kısa dönemli performansdır. Yenilik, yeniliğe uyum sağlayabilme başarısı ise uzun dönemli 
performansdır. 
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Literatürde personel güçlendirmenin ve organizasyonel yeniliğin olduğu işletmelerde çalışan performansının 
nasıl etkilendiğini ölçen çalışma bulunmamaktadır. Bu yüzden araştırma modelimizde  çalışan performansına 
etki eden personel güçlendirmenin ve organizasyonel yeniliğin tüm alt boyutları  önce ayrı sonrada birlikte 
ele alınarak çalışan performansına etkisi ölçülmüştür.  

2.4. Literatür Çalışmaları  

Çavuş ve Akgemci’nin (2018) Türkiye’deki 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde çalışan temsilen seçilen 280 orta 
ve alt düzey yöneticiler üzerine yaptıkları işletmelerde personel güçlendirmenin örgütsel yaratıcılık ve 
yeniliğe etkisini araştıran çalışmalarında personel güçlendirme tek faktörde ele alınarak örgütsel yeniliğe 
etkisinin %47,8 olduğu bulunmuştur.     

Rao ve Weintraub (2013) geliştirdiği yenilikçilik anketi ile organizasyonlarda çalışanların inovasyon kültürü 
algılarını  örgüt değerlerini, örgüt iklimi, davranışlar, süreçler, kaynaklar ve başarılar olarak  altı performans 
kriteri ile ölçümlemiştir.  

Erdem, Gökdeniz ve Met (2011) Antalya ‘da  faaliyet gösteren beş yıldızlı 44 adet otel işletmesi örneklemi ile  
yaptıkları  anket çalışmasında,  yenilikçilik ile işletme performansı arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki 
bulmuşlardır. Literatürde personel güçlendirmenin ve organizasyonel yeniliğin olduğu işletmelerde çalışan 
performansının nasıl etkilendiğini ölçen çalışma bulunmamaktadır. Bu yüzden araştırma modelinde çalışan 
performansına etki eden personel güçlendirmenin ve organizasyonel yeniliğin tüm alt boyutları  önce ayrı 
sonrada birlikte ele alınarak çalışan performansına etkisi ölçülmüştür.  

Özer ve Akça (2007) yaptıkları görgül araştırma ile organizasyonel performans ile kurumsal kaynak 
planlamasının uygulama başarısı arasındaki ilişkiyi  236 işletmeden sağlanan verilerle incelemişlerdir. Yenilik 
özelliklerdeki artış kurumsal kaynak planlama  uygulamalarındaki  başarıyı  artırmakta ve yenilikçi özellikler 
organizasyonel performansı üzerinde anlamlı etki  etmektedir. Yenilik özümseme algısını oluşturan bağımsız 
değişkenlerin yenilikçi iş performansı üzerinde etkisi test edilmiştir. Ortaya çıkartılan analizler neticesinde; 
görece avantajı ve uyum bağımsız değişkeni yenilikçi iş performansı bağımlı değişkeni üzerinde en etkili olan 
yenilik özümseme algısını oluşturan etken olduğu bulunmuştur. Yenilikçi iş performansı bağımlı değişkeni, 
yenilik özümseme algısını oluşturan bağımsız değişkenler ile tecrübe edilebilirlik ve gönüllülük bağımsız 
değişkenleri hariç, orta düzeyde ve güçlü düzeyde pozitif yönde ilişkileri mevcuttur. 

Özen ve Bingöl’ün (2007) küçük ve orta ölçekli 112 imalat sanayi işletmesi üzerinde yaptığı araştırmada 
firmaların organizasyonel yenilik oranlarında ürün yeniliği yüzde 56,3’tür. Pazar yeniği yüzde 45,5’dir. Yüzde 
44,6 ile süreç yeniliği üçüncü sırada yer almaktadır. En son sırada yüzde 42 ile organizasyonel yenilik 
bulunmuştur. Firmaların eğitim programları düzenlemesi, üretimde ve satışta bilgi teknolojilerini kullanıyor 
olmaları ve bilgisayar donanımlarına sahip olmaları ile yenilikçilik unsurları  arasında anlamlı ilişkiler 
bulunmuştur.  

Lytle ve Timmerman (2006), bankalarda örgütsel hizmet odaklılığın örgütsel performans üzerindeki etkisini 
inceleyen   çalışmada, örgütsel hizmet odaklı oluşun örgütsel performansın tüm boyutları üzerinde karlılık, 
hizmetin kalitesi, yeni müşteriler ve ticari hesaplar üzerinde etkili olduğunu tespit edilmiştir. 

3. YÖNTEM  

Bu bölüm araştırmamızın evreni ve örneklemi hakkında bilgi vermektedir. Verilerin elde edilmesi ve 
analizinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilerek kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik 
analizleri sunulmuştur. Araştırmanın modeli ve hipotezleri açıklanmıştır.   

3.1. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evreni  Kocaeli ilinde faaliyet gösteren Arçelik A.Ş.’nin yan sanayi ürünlerini oluşturan ve 
300 çalışanı olan  Tekkan Anonim Şirketidir. Çalışma evreninin bu firma olmasındaki temel neden firmada 
çalışan öğrencimizin gönüllü olarak araştırmamıza firma yetkililerinden izin alarak destek vermesidir. 
Kolayda örnekleme tekniği kullanılan araştırmada 300 çalışana anket dağıtılmış ve gelen 189 anketten 14 
tanesi eksik olduğu için değerlemeden çıkartılmış ve kalan 175 anket değerlemeye alınmıştır. Evren sayısının 
bilindiği örneklem büyüklüğümüzün yeterliliğini gösteren kaynaklardan elde edilen bilgiye göre  169 kişiye 
ulaşılması gerekmektedir (Altunışık ve diğ., 2010). Anket dönüşleri ile ve değerlemeye alınan anket sayımız 
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örneklem yeterliliğinin üstündedir.  Anket uygulaması, 20 Ekim 2019 ile 20 Kasım 2019 tarihleri arasında 
uygulanmıştır. 

3.2. Verilerin Toplanması ve Analizi  

Dört bölümden oluşan anket formu ile birinci elden veriler toplanmak suretiyle katılımcılara uygulanmıştır. 
Verilerin analiz edilmesinde SPSS 16,0  programı kullanılmış, tüm ölçekler için geçerlik ve güvenilirlik 
analizleri yapılmıştır. Çalışmada değişkenler arası ilişki ve etki düzeyini ölçmek amaçlı faktör analizi, 
korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. 

Anket formunun ilk bölümünde, katılımcıların kişisel bilgileri; cinsiyet, medeni durum, yaş grupu, eğitim 
düzeyi ve çalışma yılı yer almaktadır.  Diğer bölümlerde, ölçeklerin soruları bulunmaktadır. 

Çalışanlarda personel güçlendirme ölçümünde Spreitzer’in (1995) anlam, yeterlilik, seçim ve etki 
boyutlarından oluşan 12 soruluk Psikolojik Güçlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Personel güçlendirme  
ölçeğinin KMO değeri ,859’dir. Bu değer değişkenlerin faktör analizine uygunluğunun mükemmel seviyede 
olduğunun göstergesidir.  Bartlett Küresellik Testi (Ki-Kare: 1,405E3; sd: 66; Sig.: 0,000) ölçeğin faktör analizi 
için uygun olduğunu göstermektedir. Ölçeğin açıklanan varyansı %80,994 dür.  Ölçeğin güvenilirlik düzeyi 
olan Cronbach's Alpha değeri ,895’ tir.  Tablo 1’de ölçeğin faktör değerleri yer almaktadır. Ölçek orjinalinde 
olduğu gibi dört boyut olarak ve yüksek faktör yükleri ile sınıflanmıştır.  

Tablo 1: Personel Güçlendirme Ölçeği Faktör Yükleri 

Faktör 
 Adı  Faktör  Faktör  

 PERSONEL GÜÇLENDİRME SORULARI  Yükleri  Açıklayıcılığı 

A
nl

am
 

1.Yaptığı iş benim için çok önemlidir. 0,879 

29,026 
  
  

2.İşimle ilgili faaliyetler benim için şahsi anlam taşır. 0,868 
3.Yaptığım iş benim için anlamlıdır. 0,794 
4.İşimle ilgili yeteneğime güveniyorum. 0,789 

Se
çi

m
  

12.Bölümümde olup bitenler üzerinde önemli derecede etki sahibiyim. 0,912   
11.Kendi bölümümdeki olaylar üzerinde kontrol sahibiyim. 0,848 20,604 
10.Bölümümde olup bitenler üzerinde etkim büyüktür. 0,735   

Et
ki

  

8.İşimi nasıl yapacağımla ilgili kararları kendim verebiliyorum. 0,877   
9.İşimi yaparken farklı yaklaşımları seçme konusunda özgürüm. 0,796 18,271 
7.İşimi nasıl yapacağımı belirlemede özgürüm. 0,641   

Ye
te

rl
ili

k 6.İşimi yapmak için gerekli olan becerilerde uzmanlaştım. 0,752   
5.İşimle ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek gerekli yeteneklere  0,717 13,093 
sahip olduğumdan eminim     

  Toplam  80,994 

Çalışanların İş performansı ise 4 soruluk Kirkman ve Rosen (1999) ölçeği ile ölçülmüştür. İş performansı  
ölçeğinin KMO değeri ,771’dir. Bu değer değişkenlerin faktör analizine uygunluğunun mükemmel seviyede 
olduğunun göstergesidir. Bartlett Küresellik Testi ((Ki-Kare: 208,744; sd: 6; Sig.: 0,000) ölçeğin faktör analizi 
için uygun olduğunu göstermektedir. Ölçeğin açıklanan varyansı %61,975’ dir.  Ölçeğin güvenilirlik düzeyi 
olan Cronbach's Alpha değeri ,793’ tür.  Tablo 2 ’de ölçeğin tek boyut olan  faktörünün  değerleri yer 
almaktadır.  
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Tablo 2: İş Performansı Ölçeği Faktör Yükleri 

Faktör Adı İŞ PERFORMANSI SORULARI Faktör Faktör 
Yükleri Açıklayıcılığı 

iş
 P

er
fo

rm
an

sı
 19. Mutlaka kalite standartlarında ya da üzerinde ürünler 

üretirim. 
0,867 61,975 

17. Hedeflerimi gerçekleştiririm ya da aşarım. 0,794 
18. Problem çıktığında hızla çözerim. 0,752 
16.İşlerimi zamanında tamamlarım. 0,73 

Toplam 61,975 

Çalışanların organizasyonel yenilik performansı Wang ve Ahmet’in 2004 yılında geliştirdiği 17 soruluk 
organizasyonel yenilik ölçeği ile ölçülmüştür. Organizasyonel yenilik ölçeğinin KMO değeri ,865’tir. Bu değer 
değişkenlerin faktör analizine uygunluğunun mükemmel seviyede olduğunun göstergesidir. Bartlett 
Küresellik Testi (Ki-Kare: 809,246; sd: 66; Sig.: 0,000) ölçeğin faktör analizi için uygun olduğunu 
göstermektedir. Ölçeğin açıklanan varyansı %61,601’ dir.  Ölçeğin güvenilirlik düzeyi olan Cronbach's Alpha 
değeri ,905’ tir.  Tablo 3 ’de ölçeğin faktörleri ve faktör  değerleri yer almaktadır.  

Tablo 3: Organizasyonel Yenilik Ölçeği Faktör Yükleri 

Faktör Adı   Faktör  Faktör  

 ORGANİZASYONEL YENİLİKÇİLİK SORULARI   Yükleri  Açıklayıcılığı 

Sü
re

ç 
ve

 Ü
rü

n 
Ye

ni
liğ

i 

1.İşletmemiz yeni ürün ve hizmet geliştirmede sektör öncüsüdür.                              0,789   
2.Geliştirdiğimiz yeni ürünler ve hizmetler müşteriler tarafından 0,774   
genellikle yeni/orijinal/alışılmamış olarak algılanır.                                                             
3.Rakiplerimiz ile karşılaştırıldığında, işletmemiz son beş yıl içinde  0,719   
daha fazla yenilikçi ürünler ve hizmetler tanıtmıştır.    
6.İşletmemiz üretim methodlarını rakiplerimize kıyasla daha 0,578 28,145 
 büyük bir hızla değiştirir.     
7.Son beş yıl içinde, işletmemiz tarafından birçok yeni yönetim  0,579   
 yaklaşımı geliştirilmiştir.    
9.Son geliştirdiğimiz yeni ürünler ve hizmetler bir önceki ürünler  0,559   
ve hizmetlerde sadece küçük değişiklikler yapılarak 
oluşturulmuştur.  

 
  

11.Rakiplerimiz ile karşılaştırıldığında, ürünlerimizin pazarlama 0,579   
 programı pazarda devrim niteliğindedir.     

D
av

ra
nı

şs
al

  Y
en

ili
k 

   
   

   
   

   

12.Yeni ürün ve hizmet tanıtımlarında işletmemiz en son 0,724   
 teknolojiyi kullanır.     
13. İş yapış tarzımızda yeni yöntemler denemek istediğimizde 0,794   
 yöneticilerimizden büyük destek alırız.   21,729 
14. İşletmemizde işleri değişik bir yolla yapan kişilere tolerans 
gösteririz.  

0,693 
  

St
ra

te
jik

 Y
en

ili
k 17.İşletmemizde ArGe ve ürün geliştirme kaynakları,  0,656   

yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek için yeterli değildir.   11,727 
20. Yeni iş yapış yöntemleri gördüğümüzde bunları en son 0,820   
 uygulayan işletme oluruz.     

  Toplam               61,601 
 
 



G. Konakay – A. Akdemir – A.Ç. Mercanlıoğlu 13/1 (2021) 980-993 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                    Journal of Business Research-Turk 987 

3.3. Araştırma Modeli ve Hipotezler 
Ölçekler üzerinde gerçekleştirilen faktör ve güvenilirlik analizlerinin ardından araştırma modeli meydana 
getirilmiştir. Personel güçlendirme ile birlikte organizasyonel yeniliğin çalışan performansı üzerinde ne 
derece etkili olup olmadığı araştırmanın ana hipotezleri ile birlikte şu alt hipotezler ile test edilecektir:   
H1: Organizasyonel yenilik faktörü olan süreç ve ürün yeniliği ile iş performansı arasında  anlamlı bir ilişki 
vardır. 
H2: Organizasyonel yenilik faktörü olan davranışsal yenilik ile iş performansı arasında  anlamlı bir ilişki 
vardır. 
H3: Organizasyonel yenilik faktörü olan stratejik yenilik ile iş performansı arasında  anlamlı bir ilişki vardır. 
H4: Personel güçlendirmenin anlam faktörü ile iş performansı arasında  anlamlı bir ilişki vardır. 
H5: Personel güçlendirmenin seçim faktörü ile iş performansı arasında  anlamlı bir ilişki vardır.  
H6: Personel güçlendirmenin etki faktörü ile iş performansı arasında  anlamlı bir ilişki vardır. 
H7: Personel güçlendirmenin yeterlilik faktörü ile iş performansı arasında  anlamlı bir ilişki vardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
Şekil 1: Araştırma Modeli 

3.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın  sadece Kocaeli ilinde tek bir firmada organizasyonel yenilik ve personel güçlendirme 
uygulamalarının mavi ve beyaz yaka çalışanların iş performanslarına etkisini göstermesi ve özel sektör 
işgörenlerine uygulanması araştırma sınırlılığımızın ilk göstergesidir. Araştırmada elde edilen sonuçlar 
sadece 175 özel sektör çalışanlarının yanıtları ile sınırlıdır. Çalışmanın kısıtlı zaman da uygulanması zaman 
yönünden yaşanan sınırlılıktır. Araştırmamız 20 Nisan 2019 ile 20 Mayıs 2019 tarihleri arasında Tekkan 
A.Ş.’den araştırma izni alınarak gerçekleştirilmiştir.   

4. BULGULAR  

Bu bölümde, araştırmaya katılmış olan kişilerin demografik özelliklerine ilişkin bulgulara yer verilmiş ve 
hipotezlerin test edilmesi sonucunda ortaya çıkan analiz sonuçları açıklanmıştır.   

Tablo 4: Demografik Değişkenler 

Cinsiyet  n % 

Erkek 80 45,7 
Kadın 95 54,3 

Medeni Durum  n % 

Evli 100 57,1 
Bekar 75 42,9 

Eğitim  n % 

İlkokul/ortaokul 77 44 
lise 65 37,1 
Üniversite 30 17,1 

Organizasyonel 
Yenilik  

Personel 
Güçlendirme  

 

İş Performansı 
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Lisansüstü/Doktora 3 1,7 

Toplam 175 100 
Yaş Aralığı  n % 
19 yaş altı  Z Kuşağı 8 4,6 
20-39 Y Kuşağı  103 58,9 
40-54  X Kuşağı 62 35,4 
55-63Baby Boomers Kuşağı 2 1,1 
Toplam 175 100 
Çalışma Yılı  n % 
1-5 yıl 112 64 
6-10 yıl 37 21,1 
11-15 yıl 15 8,6 
16 yıl ve üstü 11 6,3 
Toplam 175 100 

Tablo 4’de göre çalışmada 175 kişinin  %45,7’si erkek %54,3’ü kadındır. Çalışanların %57, 1’i evli %42,9’u 
bekardır. Yaş dağılımına bakıldığında 19 yaş altını oluşturan Z kuşağı %4,6’lık kesimi oluşturmaktadır.  % 
58,9’u 20-39 yaş aralığını oluşturan Y kuşağı çalışanlarıdır. 40-54 yaş aralığından oluşan X kuşağı %35’4’tür. 
55-63 yaş aralığında bulunan iki kişidir ve bunlar %1,1’lik kesim ile en az grubu oluşturmaktadır. Çalışanların 
eğitim durumu % 44 ile ilkokul/ortaokul, %37’1 ile lise, %17,1 ile üniversite ve %1,7 ile Lisansüstü/Doktora 
olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların çalışma yıllarına bakıldığında en büyük oran %64 ile 1-5 yıl 
aralığındadır. 6-10 yıl çalışanların oranı %21,1, 11-15 yıl çalışanlar %8,6, 16 yıl üstü çalışanlar ise %6,3’lük 
kesimi oluşturmaktadırlar.     

Organizasyonel yenilik faktörünün boyutları olan süreç ve ürün yeniliği, davranışsal yenilik ve stratejik 
yenilik boyutlarının iş performansı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı H1,H2 ve  H3  hipotezleri regresyon 
analizi ile bakılmıştır.  

Tablo 5 : Organizasyonel Yeniliğin İş Performansı Üzerindeki Regresyon Sonucu 

 Bağımlı Değişken : İş Performansı  
Faktörler  Beta B t  p 

(Constant)  7,567 ,000 
1.Süreçte Ürün Yeniliği  ,350 4,040 ,000 
2. Davranışsal Yenilik ,131 1,506 ,134 
3.Stratejik Yenilik  ,081 1,170 ,244 
                                                                                 R: ,  469           R2 : ,  220         F:  16,055                  Sig:  ,000 

Tablo 5' deki regresyon analizi sonucunda organizasyonel yenilik faktörleri ile iş performansı bağımlı 
değişkeni arasında (R: 0,469) orta dereceli korelasyon olduğu ve (R2 : 0,220) bu faktörün iş performansının % 
22 sini açıkladığı görülmektedir.  

Süreçte ürün yeniliği faktörü iş performansını (p= 0,000) anlamlı ve (β= 0,350) beta katsayısı değerinde pozitif 
yönde etkilemektedir. Davranışsal yenilik faktörü ile İş performansı arasındaki ilişki  (p= 0,134)  ve (β= 0,131) 
olduğu için anlamlı değildir. Stratejik yenilik faktörü ile iş performansı arasındaki ilişki de (p= 0,244) ve (β= 
0,081) olduğu için anlamlı bulunmamıştır.  

Personel güçlendirme faktörünün boyutları olan anlam, seçim, etki ve yeterlilik boyutları ile iş performansı 
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı H4,H5, H6  ve  H7  hipotezlerine regresyon analizi ile test edilmiştir. 
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Tablo 6 : Personel Güçlendirmenin İş Performansı Üzerindeki Regresyon Sonucu 

 Bağımlı Değişken : İş Performansı  
Faktörler  Beta B t  p 
(Constant)  8,867 ,000 
1.Anlam  326  3,645 ,000 
2. Seçim  ,338 4,272 ,000 
3.Etki  -,122 -1,463 ,145 
4. Yeterlilik ,227 2,502 ,013 
                                                                            R: ,  627            R2 : ,  393                 F:  27,514                    Sig:  ,000 

Tablo 6' daki regresyon analizi sonucunda personel güçlendirme faktörlerinin iş performansı bağımlı 
değişkeni arasında (R: 0,627) orta dereceli korelasyon olduğunu ve (R2 : 0,393) bu faktörün yenilik 
performansının %39,3’ünü açıkladığı görülmektedir. 

Anlam faktörü İş performansını (p= 0,000) anlamlı ve (β= 0,230) beta katsayısı değerinde pozitif yönde 
etkilemektedir. Seçim faktörü iş performansını (p= 0,000) anlamlı ve (β= 0,231) beta katsayısı değerinde pozitif 
yönde etkilemektedir. Yeterlilik faktörü iş performansını (p= 0,013) anlamlı ve (β= 0,172) beta katsayısı 
değerinde pozitif yönde etkilemektedir. Etki faktörünün iş performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır 
(p=0,145 ve β= -,122). 

Tablo 7 : Organizasyonel Yenilik ve Personel Güçlendirmenin İş Performansı Üzerinde Çoklu Regresyon 
Sonucu 

 Bağımlı Değişken : İş Performansı  
Faktörler  Beta B t  p 

(Constant)  5,703 ,000 
Süreçte Ürün Yeniliği ,157 1,964 ,051 
Davranışsal Yenilik ,069 ,853 ,395 
Stratejik Yenilik  ,026 ,426 ,671 
Anlam  ,276 3,081 ,002 
Seçim  ,328 4,123 ,000 
Etki  -,168 -1,932 ,055 
Yeterlilik ,179 1,962 ,051 
                                                        R: ,  651                          R2 : ,  424            F:  17,574                           Sig:  ,000 

Tablo 7’ye göre (R2 = 0,424) organizasyonel yenilik ve personel güçlendirme faktörleri iş performansını %42,4' 
ünü açıklamaktadır. Yapılan faktör analizi sonucunda süreç ve ürün yeniliği bir faktör altında toplanmıştır. 
Bu değişkenler birbirleriyle bağlantılı olduğu için süreçte ürün yeniliği olarak yeni faktör isimlendirilmiştir. 
Tek başına organizasyonel yeniliğin süreçte ürün faktörü iş performansı üzerinde etkili iken personel 
güçlendirmenin faktör boyutları ile birlikte ele alındığında ilişkisi olmadığı  görülmektedir. (R = 0,651) Bağımlı 
ve bağımsız değişkenler arasında pozitif yönde orta derecede bir korelasyon görülmektedir (p = ,000 ; p < 0,01 
ve F = 17,574). Değişkenler arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır. Organizasyonel yenilik faktörü olan 
süreç ve ürün yeniliği ile iş performansı arasında  anlamlı bir  ilişki yoktur (β=0,157; p=0,051)  H1 Hipotezi 
RED edilmiştir. 

Organizasyonel yenilik faktörü olan davranışsal yenilik ile İş performansı arasında  anlamlı bir  ilişki yoktur 
(β=0,069; p=0,395) H2 Hipotez RED edilmiştir. 

Organizasyonel yenilik faktörü olan stratejik yenilik ile iş performansı arasında  anlamlı bir  ilişki yoktur 
(β=0,026; p=0,671) H3 Hipotez RED edilmiştir. 

Personel güçlendirmenin anlam faktörü ile iş performansı arasında  anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir 
(β=0,276; p=0,002). H4 Hipotezi KABUL edilmiştir. 
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Personel güçlendirmenin seçim faktörü ile iş performansı arasında  anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir 
(β=0,328; p=0,000). H5 Hipotezi KABUL edilmiştir. 

Personel güçlendirmenin etki faktörü ile iş performansı arasında  anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir 
(β=-,168; p=0,055). H6 Hipotezi RED edilmiştir. 

Personel güçlendirmenin yeterlilik faktörü ile iş performansı arasında  anlamlı bir ilişki olmadığı 
görülmektedir (β=0,179; p=0,051). H7 Hipotezi RED edilmiştir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA  

Bu araştırma ile  personel güçlendirme ve organizasyonel yeniliğin çalışan performansı üzerindeki etkisi 
incelenmiştir.  Öncelikle personel güçlendirmenin boyutları ile çalışan performansı ilişkisine bakılmıştır.  
Organizasyonel yeniliğin boyutları ile çalışan performansına etkisi bakıldıktan sonra çoklu regresyon ile her 
iki ölçeğin boyutları birlikte ele alınarak çalışan performansına etkisine bakılmıştır. (R2 = 0,424) 
organizasyonel yenilik ve personel güçlendirme faktörleri iş performansını %42,4 olarak etkilediği 
gözlemlenmiştir.  

Araştırma Verileri SPSS 16,0  programına kaydedilmesinin ardından personel güçlendirme, organizasyonel 
yenilik v kullanılmış, tüm ölçekler için e çalışan performansı ölçeklerinin geçerlik ve güvenilirlik analizleri 
yapılmıştır. Araştırmada kullanılan bütün ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlikleri yüksek çıkmıştır.  Çalışmada 
değişkenler arası ilişki ve etki düzeyini ölçmek amaçlı faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizleri 
yapılmıştır.  

Örgüt kültürünün örgütsel yenilik ve personel güçlendirme ile olan ilişkisinin Şanlıurfa’daki bir aşı            
merkezinde araştırıldığı çalışmada Örgüt kültürü ile personel güçlendirmenin “anlam” alt boyutu arasında 
anlamlı bir ilişki görülmüştür (Zengin ve Kaygın, 2019) . Araştırmanın örgütsel yenilik ve personel 
güçlendirme boyutları ile araştırmamızın örgütsel yenilik ve personel güçlendirme boyutları benzerlik 
göstermektedir. Personel güçlendirmenin “anlam” boyutunun yanı sıra “seçim” boyutuyla da iş performansı 
arasında ilişki çıkmıştır. Organizasyonlarda yapılan yeniliklerde ilerleme, gelişme ve bunun sürdürülebilir 
olmasını isteniyor ise yeniliğe etki eden parametrelerin ölçümlenebilir olması oldukça önem arz etmektedir. 
Her organizasyon temel öz yeteneklerine göre farklılık arz ettiği için yapılan yeniliklerden etkilenen 
değişkenlerinde her organizasyon için farklılık göstermesi kaçınılmazdır. İlk önce organizasyonel yenilik 
faktörleri ile iş performansı arasındaki ilişkiye bakıldığında süreç ve ürün yeniliği faktörü iş performansı 
üzerinde  etkili iken bu etki personel güçlendirme ile birlikte ele alındığında zayıfladığı görülmüştür. 
Personelin güçlendirilmesi iş performansı üzerinde organizasyonel yenilikten daha baskın hale gelmektedir. 
Organizasyonel yeniliğin davranışsal yenilik ve stratejik yenilik faktörleri ile ilişkili olmadığı  her iki regresyon 
modelinde de gözükmüştür. Personel güçlendirmenin dört faktöründen ikisi olan anlam ve seçim faktörleri 
her iki regresyon tablosunda pozitif orta düzeyde ilişkili çıkmıştır.  Personel güçlendirmenin etki ve yeterlilik 
faktörleri ile çalışanların iş performaslarının ölçümünde herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Çalışmada ele 
alınan organizasyonel yenilik faktörlerindeki gelişmelerin personel güçlendirme uygulamaları ile birlikte 
değerlendirilmesi uygun bulunmuş ve neticesi için iş performansına etkisi olup olmadığı incelenmiştir. 
Yapılan incelemeler sonucunda organizasyonel yenilik ve  personel güçlendirmenin iş performansı üzerinde 
% 42,4’lük orta düzeyde pozitif bir ilişkisi olduğu  sonucuna ulaşılmıştır. 

Yıldırım ve Karabey (2016) araştırmalarında personel güçlendirmenin ürün, süreç, strateji ve pazar yeniliği 
üzerindeki etkisini hiyerarşi kültürünü azaltarak biçimlendirdiğini ve yenilik türleri üzerindeki etkisini 
azalttığını Erzurum ilinde 419 otel çalışanları üzerinde yapmış oldukları araştırmada bulmuşlardır.  Personel 
güçlendirmenin yenilik üzerinde olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Bu etkinin açığa çıkmasında çalışanların 
iş performansı önemli bir etkendir. Bunun için araştırmamızda personel güçlendirme ve organizasyonel 
yenilik birlikte iş performansını olumlu etkilediği düşünülmüş literatürdeki diğer olumlu etkilerin sonuçları 
gibi bir sonuç elde edilmiştir.  

Personel güçlendirmenin iş memnuniyetini pozitif olarak etkilediği (Ning ve diğ., 2009), işe bağlılık ile 
personel güçlendirmenin psikolojik ve yapısal boyutlarındaki pozitif ilişki olduğu (DiNapoli ve diğ.., 2016) 
tespit edilmiştir. İş bağlılığı, iş memnuniyeti gibi unsurlara personel güçlendirmenin etkisi çalışan 
performansın da etkide bulunabileceğinin araştırılmasını desteklemektedir.    
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Araştırmanın farklı sektörlerde ve farklı şehir ve bölgelerde yapılması araştırma sonuçları, çalışılan sektör, 
kuşak farklılıklarındaki değişimi göstermesi açısından literatüre büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
Farklı sektör çalışanlarının ve farklı yönetim kademelerinde bulunan organizasyon çalışanların etkilendikleri 
yenilik faktörleri ve etki derecelerinin açığa çıkarılması, organizasyondaki liderlik türlerinin yenilik 
davranışına katkısı incelenmesi gerekli önemli konulardandır. Organizasyonel yenilik ve personel 
güçlendirme kavramlarının örgütsel vatandaşlık, örgütsel bağlılık, çatışma yönetimi gibi konularla ilişkileri 
incelenebilir. Farklı şehir ve farklı sektörlerde organizasyonel yenilik ve personel güçlendirmenin iş 
performansına etkileri çalışılabilir.  
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Amaç – Bu araştırmanın amacı, ulusal yazında yer alan, pazarlama disiplini içerisinde yayınlanmış 
nitel çalışmaların incelenmesidir. İkincil olarak nitel araştırmalarda karşılaşılabilecek sorunlar ile 
çözümleri irdelenecek ve bu amaç doğrultusunda seçilen makalelerden yararlanılacaktır. 

Yöntem – Bu kapsamda yalnızca pazarlama odaklı yayınlar yapan beş adet dergi belirlenmiş 
(PPAD, PATU, TTAD, GİPAD ve SOMI) ve burada yer alan nitel çalışmalar, temaları, desenleri, 
analiz teknikleri, veri toplama yöntemleri, güvenirliği ve geçerliği gibi başlıklar çerçevesinde ele 
alınarak içerik analizine tabi tutulmuştur.  

Bulgular – İncelenen 33 makalede araştırmacıların büyük bir bölümünün herhangi bir tasarımla 
metodolojilerini şekillendirmedikleri görülmektedir. Seçilen tasarımlar içerisinde büyük oranda 
vaka analizi ve fenomenoloji kullanılmıştır. Araştırmacıların büyük bir bölümü içerik analizi 
yönteminden yararlanmışlardır. Veri toplama yöntemlerinden en çok kullanılan ise görüşmelerdir. 
Araştırmacılar geçerlik ve güvenirliği arttırmak adına, çeşitlilik, paranteze alma, akran denetimi, 
amaçlı örneklem gibi farklı tekniklerden yararlanmışlardır.  

Tartışma – Genel anlamda araştırmacıların geçerlik ve güvenirliği arttırmak için daha fazla 
teknikten yararlanmaları, kullandıkları tasarım, yöntem, stratejilerle ilgili daha şeffaf ve açıklayıcı 
olmaları ve örneklem büyüklüğü ve zenginliği konularına daha fazla dikkat etmeleri 
beklenmektedir.  
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Purpose – The aim of this study is to examine qualitative studies published in the literature within 
the marketing discipline. Secondly, the problems that may be encountered in qualitative research 
and their solutions will be examined and articles selected for this purpose will be used. 

Design/methodology/approach – In this context, five journals that only publish marketing-oriented 
publications (PPAD, PATU, TTAD, GİPAD and SOMI) were determined and the qualitative studies 
included here were handled within the framework of topics such as themes, designs, analysis 
techniques, data collection methods, reliability and validity was subjected to content analysis. 

Results – In the 33 articles examined, it is seen that most of the researchers did not shape their 
methodologies with any design. Case analysis and phenomenology were used to a large extent 
among the selected designs. Most of the researchers have conducted the content analysis method. 
The most used data collection method is interviews. Researchers have used different techniques 
such as triangulation, bracketing, peer review, purposive sampling in order to increase validity and 
reliability. 

Discussion – In general, researchers are expected to use more techniques to increase validity and 
reliability, to be more transparent and descriptive about the design, method, and strategies they use, 
and to pay more attention to sample size and richness. 
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GİRİŞ  

Pazarlamanın bilimsel statüsü ile ilgili tartışmalar, akademik olarak ortaya çıktığı 20.yy’ın ortalarından 
itibaren süregelmektedir (Alderson ve Cox, 1948; Hunt, 1976). Pazarlamanın uygulama tarafına odaklanarak 
onu sanat olarak tanımlayanlar, akademik yönünü öne çıkararak disiplin olarak tanımlayanlar ve kendi 
kavramları, teorileri, ilke ve yasalarının olduğunu vurgulayarak bilim olarak tanımlayanlar bulunmaktadır 
(Baker, 1995).   Pazarlama içerisinde bu tartışmalar yapılırken, diğer taraftan bilimin ne olduğu ile ilgili 
birtakım genel kabuller de benzer dönemlerde sorgulanmaya başlanmıştır (Kuhn ve Hawkins, 1963).  Bilim 
felsefesinde hâkim anlayış olan pozitivist paradigmanın yeri sarsılmaya başlamış ve etkileri başta iktisat, 
psikoloji ve sosyoloji olmak üzere kendisini sosyal bilim olarak tanımlayan tüm disiplinlere yansımıştır. 
Tarihsel olarak bakıldığında pazarlama disiplininin, teorik anlamda ilk kez iktisadın bir alt dalı olarak 
tartışıldığı bilinmektedir (Dixon, 1981). Pazarlamanın akademik açıdan ilk yılları incelendiğinde; Alman 
tarihselci ekonomi ekolünün felsefi perspektifinin etkisinde kaldığı ve paradigmasının ABD’de pozitivist 
geleneğin ağır bastığı Harvard ve Wisconsin Üniversiteleri tarafından şekillendirildiğini görmek mümkündür 
(Jones ve Monieson, 1990). Hem iktisat disiplinin etkileri (Erdoğan ve Doğan, 2012) hem de geliştiği okullar 
dolayısıyla pozitivist paradigmanın pazarlama alanındaki hakimiyeti, özellikle 1980’li yıllara dek sürmüştür 
(Hanson ve Grimmer, 2007). Daha sonra ise çeşitli paneller, önde gelen dergilerin özel sayıları ve kongreler 
vasıtasıyla pazarlama araştırmalarında kullanılan metodolojiler irdelenmeye başlanmıştır (Hunt, 2014).  Yine 
aynı yıllar, başlıca pazarlama dergilerinde nitel çalışmaların ağırlıklarının arttığı ve bu tür çalışmaların yoğun 
olarak yayınlandığı yeni dergilerin de ortaya çıktığı bir dönemdir (Ger, 2009).   Tüm bu gelişmelere rağmen 
nicel çalışmaların baskınlığını çok da kaybetmediği görülmektedir. 1993-2002 yılları arasında pazarlamanın 
başat üç dergisinde yayınlanan her üç ampirik makaleden ikisinin nicel yöntemlerle yazıldığı belirtilmelidir 
(Hanson ve Grimmer, 2007). Pazarlamada tek bir baskın paradigma olmadığı ifade edilse de (Hunt, 1994) nicel 
metotların ve pozitivist bakış açısının ağırlığı yadsınamamaktadır (Gummesson, 2005). Yalnızca pazarlamada 
değil; iktisat ve psikoloji gibi bazı sosyal bilimlerde de yapılan bibliyometrik taramalar incelendiğinde halen 
pozitivist gelenek ve nicel yöntem eğiliminin sürdüğü anlaşılmaktadır (Kidd, 2002; Starr, 2014). Bu durumun 
sosyal bilimlerde pozitivist yaklaşımların bilim yapma yolu olarak görülmesi ve bilimsel statü kazanmak için 
doğa bilimlerinin yöntemlerini kullanmanın bir zorunluluk olduğu nosyonundan kaynaklandığı 
düşünülmektedir (Yıldırım, 2002). Türkiye’deki pazarlama yazınına bakıldığında ise nitel araştırma 
yöntemlerine ilginin az olduğu ve hatta geciktiği belirtilmektedir (Dedeoğlu, 2002). Bu durum başka 
çalışmaların bulgularıyla da desteklenmektedir. Örneğin, Arı vd. (2009) pazarlama ve yönetim alanında 1990-
2005 yılları arasında yazılmış olan yüksek lisans tezlerini bibliyometrik olarak incelediklerinde, 140 
araştırmadan yalnızca 22’sinin nitel yöntem kullandığını tespit etmişlerdir. Bir diğer çalışmada ise Bakır 
(2014), 1994-2012 arasında pazarlama alanında yapılan doktora tezlerini değerlendirmiş ve yalnızca %15’inin 
nitel yöntemlerden yararlandığı sonucuna ulaşmıştır. Buna karşın makalelerle ilgili yapılan bir çalışmada 
herhangi bir yöntemin baskın gelmediği görülmüştür. 2004-2016 yılları arasında, ULAKBİM veri tabanına 
kayıtlı dergilerden, pazarlama konulu 308 ampirik makaleyi inceleyen Çatı ve Öcel (2018), 158 makalede nicel 
ve 150 makalede nitel yöntem kullanıldığı sonucuna ulaşmışlardır. Sayılar metodolojik olarak neredeyse eşit 
gözükse de makalelerin nitelikleriyle ilgili bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de 
pazarlama odaklı makaleler yayınlayan beş dergide (PPAD, PATU, TTAD, GİPAD ve SOMI) yer alan nitel 
çalışmalar incelenerek literatür taraması gerçekleştirilecektir. Araştırmalar; temaları, desenleri, analiz 
teknikleri, veri toplama yöntemleri, güvenirliği ve geçerliği gibi başlıklar çerçevesinde ele alınarak Türkiye’de 
pazarlama alanında nitel çalışmaların kapsamı değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bununla birlikte, nitel 
araştırmacıların genel anlamda karşılaştıkları sorunlar ele alınarak, seçilen makaleler üzerinden çözümleri 
irdelenecektir. Böylece hem pazarlama literatüründe yer alan nitel çalışmaların kapsamı görülecek hem de 
gelecekte nitel araştırma yapmayı düşünen pazarlama akademisyenlerine ve lisansüstü araştırmacılara veri 
toplama ve veri analizi süreçlerini nasıl titizlikle yaparak bu sorunların üstesinden gelebilecekleri 
gösterilmeye çalışılacaktır. 

Pazarlamada felsefi olarak yapılan tartışmaların, krizlerin ve teori geliştirmede yaşanan tıkanmaların diğer 
sosyal bilim dallarında yaşanan hadiselerden çok da farklı olmadığı ortadadır (Hunt, 2014). Kuhn, Popper, 
Wittgenstein, Lakatos, Althusser ve Feyerabend gibi pek çok yazarın yaptıkları farklı çalışmalar neticesinde, 
1960’lardan itibaren pozitivizmin bilim felsefesindeki hegemonyası tartışılmaya başlanmıştır (Demir, 2019). 
Pozitivist anlayışın ortaya koyduğu tek ve nesnel gerçeklik fikrine şüpheyle yaklaşılmaya başlanılan bu 
dönemde; bunun yerine gerçekliğin sosyal olarak yapılandığı, çoklu gerçeklerin bir arada olduğu 
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yorumsamacı perspektif öne çıkmıştır (Schwandt, 1994). Yorumsamacı yaklaşımda pozitivizmin aksine 
epistemolojik anlamda açıklamadan çok anlama üzerinde durulmaktadır. Tüketici davranışı çalışmaları, 
sadece nicel olarak incelendiğinde, bir takım açıklamalardan öteye gidilemediği düşünüldüğünde (Dedeoğlu, 
2002, 2004); bu yaklaşımın pazarlama disiplinine olan etkilerinin çok çabuk gerçekleşmesi sürpriz olmamıştır. 
Bu gelişmelerin pazarlama alanına yansıması öncelikle; baskın paradigma olan ve pozitivist temellere 
dayanan Pazarlama Karmasının (4P) tartışılmaya başlanması ve itibarını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır 
(Erdoğan, 2018). Bu paradigma değişimine paralel olarak yine pek çok pazarlama araştırmacısı kullanılan 
metodolojileri de sorgulamaya ve tartışmaya başlamıştır. Zira nicel araştırmalarda elde edilen veriler sayısal 
olarak genellemeye çalışılmakta, sayısal hale getirilen bu değişkenler arasında bir takım neden-sonuç 
ilişkilerinin incelenmesi araştırmaların asıl amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, tüketicileri anlamada 
istatistiksel verilere dayanan nicel araştırmaların daha yüzeysel kaldığı, nitel araştırmaların daha derinlikli 
bilgi ürettiği savunulmaktadır  (Ger, 2009).  Diğer taraftan tüketicilerin söylemleri ile uygulamaları arasında 
çoğu zaman farklılıklar olması ve bunların ortaya çıkartılmasında nitel yöntemlerin kullanılması adeta bir 
zorunluluk olarak görülmektedir (Dedeoğlu, 2002). Gummesson (2005), nicel paradigmada yer almanın 
pazarlamanın bilimsel statüsüne katkıda bulunduğunu; ancak bunun yeterli olmadığını ifade etmektedir. 
Benzer şekilde pek çok yazar, nitel tekniklerin ve stratejilerin pazarlama alanında kullanımının 
artmasına/yaygınlaşmasına ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikirlerdir. Ancak ana akım pozitivist 
paradigmanın terk edilerek yorumsamacı veya bilimsel realizm gibi yaklaşımlardan  hangisinin 
benimsenmesi gerektiği konusunda literatürde bir uzlaşı olmaması doğal karşılanmalıdır (Anderson, 1986; 
Carson ve Coviello, 1996; Healy ve Perry, 2000; Holbrook ve O’Shaughnessy, 1988; Hunt, 1994; Peter ve Olson, 
1983). Genellikle çoğu araştırmacının farkında olarak veya olmayarak bilimsel realizm tarafından 
yönlendirildiğini ifade eden Hunt (1990), pazarlamada yaşanan her türlü krizde ilk suçlunun pozitivizm 
(mantıksal pozitivizm ya da mantıksal ampirizm olarak adlandırıldığı şekliyle) olarak gösterilmesini de 
kolaya kaçma olarak tanımlamaktadır. Epistemolojik, ontolojik veya metodolojik olarak, farklı bilim 
çevrelerinin dünyaya farklı pencerelerden bakıyor olmaları oldukça normaldir. Tüm pazarlama çalışmalarının 
belirli bir felsefi temeli bulunmaktadır ve pazarlama araştırmacıları arasında her zaman farklılıklar olacağı 
muhakkaktır. Bu nedenle de bu felsefi tartışmalar hiçbir zaman bitmeyecektir. Bu tartışmaların sağlıklı bir 
şekilde yapılabilmesi için, tarihsel açıdan bilgilenmiş şekilde yapılması önem arz etmektedir (Hunt, 2014). 
Bilimsel çalışmaları farklı yollarla yapmak mümkündür; ancak önemli olan, hangi yöntem kullanılırsa 
kullanılsın; bunu özenle yapmanın ve sağlam bir şekilde gerçekleştirmenin asıl gaye olmasıdır (Ger, 2009). 
Yukarıdaki tartışmalardan hareketle pazarlamanın teorik anlamda dışarıya oldukça açık bir disiplin olmasının 
yanı sıra metodolojik ve paradigmatik açılardan da çok sesli olduğu sonucu çıkartılabilmektedir. Araştırmanın 
metodolojisine ve ardından bulgularına geçmeden önce, bu araştırmanın asıl konusu olan nitel çalışmaların 
sağlamlığı ve niteliği ile ilgili hususlara kısaca değinilecektir.  

Nitel çalışmaların nitelik sorunu, nitel araştırmaların değeri, güvenirlik ve geçerlik sorunlarının nasıl 
geliştirilebileceği gibi hususlar bilim camiasında halen sıklıkla tartışılmaktadır. Örneğin, geçerlik ve 
güvenirlik konuları nicel araştırmacılar açısından oldukça oturmuş kavramlardır. Nicel yöntemler 
uygulanırken, belli bir takım ön kabuller ve uzlaşıların olduğunu görmek mümkündür. Buna karşın bu 
kavramların nitel çalışmalarda oldukça farklı biçimlerde, dağınık ve hatta gelişigüzel kullanıldığını söylemek 
yanlış olmayacaktır (Lecompte ve Goetz, 1982).  En başta geçerlik ve güvenirlik olmak üzere, nitel araştırmaya 
getirilen eleştirilerden başlıcaları; nesnellik problemi ve genelleme yapılamamasıdır (Mays ve Pope, 1995). 
Nitel araştırmaların nicel araştırmalardan epistemolojik ve ontolojik varsayımlar açısından oldukça 
farklılaşması nedeniyle aynı nitelik ölçütlerinin nitel araştırmalar için geçerli olamayacağı düşüncesi büyük 
ölçüde kabul edilmektedir (Krefting, 1991). Bu durum, nitel çalışmalarda niteliği ölçmek için bir çabanın 
olmadığı anlamına gelmemektedir. Aksine; niteliğin ve sağlamlığın arttırılması için pek çok farklı yöntem, 
teknik ve strateji geliştirilmektedir (Gioia, Corley, ve Hamilton, 2013; Guba ve Lincoln, 1982; Tracy, 2010). Bu 
süreç pek çok farklı kavramın da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Önerilen bu farklı ölçütleri inceleyen 
Whittemore vd. (2001),  nitel araştırmalarda niteliği ölçen kriterleri; inandırıcılık, otantiklik, eleştirellik, iç 
bütünlük, açıklık, canlılık, yaratıcılık, detaycılık, uyumluluk ve duyarlılık olarak sıralamıştır. Yine 
geçerlik/güvenirlik ya da Guba ve Lincoln’ün (1982) tanımıyla inandırıcılığı (trustworthiness) arttırmak için ise 
uzun süreli etkileşim, katılımcı teyidi, çeşitlendirme, amaçlı örneklem, dışardan araştırmacı denetimi, ortamın 
ve katılımcıların ayrıntılı tanıtımı gibi pek çok strateji izlenmektedir (Başkale, 2016). Ger’ e (2009) göre nitel 
araştırmaların sağlamlığını oluşturan üç ana unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi olan kuram-veri 
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diyaloğunda, araştırmacıların gözlemledikleri verileri tekrar tekrar kuramlar açısından düşünerek 
yorumlaması, verilerden kurama ve literatüre, ardından tekrar verilere gitmesi ve bu döngüyü gerektiği kadar 
yinelemesi gerekmektedir. Bir diğer unsur olan eleştirel farkındalıkta ise gözlemci kendi beklenti, önyargı ve 
faraziyelerinin bilincinde olarak; bunların, yapılan araştırma üzerindeki etkilerini kavrayabilmeli ve tedbir 
alabilmelidir. Geçerli ve güvenilir sonuçlar elde etmenin ise birden çok alt başlığı bulunmaktadır. Öncelikle 
gözlemci sahaya yakın ve hâkim olmalıdır, üstelik bunu okuyucuya açıklayabilmelidir. Daha önce de ifade 
edildiği gibi hem veri kaynaklarında hem de örneklemde çokluk ve çeşitlilik ilkesi benimsenmelidir. Bununla 
birlikte, veri çözümlemede de çokluk ve çeşitlilik stratejisi izlemek çalışmaların niteliğini arttıracaktır.  

YÖNTEM 

Araştırmanın asıl amacı; ulusal yazında yer alan, pazarlama disiplini içerisinde yayınlanmış nitel çalışmaların 
incelenmesidir. İkincil olarak nitel araştırmalarda karşılaşılabilecek sorunlar ile çözümleri irdelenecek ve bu 
amaç doğrultusunda seçilen makalelerden yararlanılacaktır. Bu nedenle araştırmanın kapsamı, pazarlama 
alanına odaklanmış ve bu alan içerisinde makaleler yayınlayan dergiler ile sınırlandırılmıştır. Bu doğrultuda 
karşılaşılan dergiler; Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi (PPAD), Tüketici ve Tüketim 
Araştırmaları Dergisi (TTAD), Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi (PATU), Girişimcilik İnovasyon ve 
Pazarlama Araştırmaları Dergisi (GİMAD), Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar (SOMI), Güncel 
Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi (PYAD) olmuştur. Bu dergilerin en eskilerinin yayın hayatı 
2008 yılına kadar gitmektedir. Dergi yaşlarının çok eski tarihlere kadar uzanmaması sebebiyle herhangi bir yıl 
sınırlaması yapılmasına gerek duyulmamıştır. İlgili makaleler 07.05.2020 tarihinde dergipark.gov.tr’den 
indirilmiştir. Seçilen dergilerin ilk sayılarından son sayılara kadar yayınladıkları tüm makaleler metodolojik 
olarak incelenmiş olup nicel veya karma yöntem kullanan makaleler analiz dışı bırakılmıştır. Bununla birlikte 
ampirik olmayıp yalnızca kavramsal tartışmalar yürüten çalışmalar ve değerlendirme çalışmaları da bu 
araştırmanın kapsamı dışındadır. Bu elemeler yapıldıktan sonra seçilen dergiler içerisinde 33 nitel çalışma ile 
karşılaşılmaktadır. Çalışmalar öncelikle yayınlandıkları dergi, yıl ve araştırma konularına göre, ardından ise 
araştırma deseni (vaka analizi, olgubilimsel yaklaşım, vb.), kullanılan strateji/teknik/analiz (içerik analizi, 
semiyotik analiz, tematik analiz vb.) ve veri toplama yöntemine (görüşme, doküman vb.) göre içerik analizine 
tabi tutulmuştur.  

Tablo 1: Yıl, dergi ve temalara göre incelenen makaleler 

No Makale Dergi Anahtar Kelime  

1 (Özbakır ve Velioğlu, 
2010)  

TTAD Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Pazarlama, Örnek Olay Analizi  

2 (De Kervenoael, Koçoğlu, 
Uğurlu, ve Bozkaya, 
2011) 

PPAD E-Perakendecilik, Lojistik, Kentsel Planlama, Gelişen Pazar, 
Direnç Stratejileri  

3 (Altuntaş ve Tuna, 2012) PPAD Lojistik Merkez, Endüstriyel Satın Alma 

4 (Tufan ve Özdil, 2012) PPAD Pazarlama İletişimi, Radyo Yayıncılığı, Kurumsal İmaj 

5 (Bozkurt ve Ergen, 2012) PPAD Mobil Pazarlama, 2 Boyutlu Barkodlar, Mobil Etiketleme, QR 
Kodlar  

6 (Koçak ve Karaca, 2013) PPAD Kaynak Temelli Yaklaşım, Örgütsel Karakteristikler, Yenilik, 
Yenilik Kapasitesi, Yenilik Yönetimi  

7 (Bulut, Tekinbaş, ve 
Babacan, 2014) 

TTAD Okul Öncesi Yaş Grubu, Pazarlama Kavramları, Farkındalık, 
Drama Yöntemi   
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8 (Bardakcı ve Akıncı, 
2014) 

TTAD Markalama, Yabancı Dil, Taklit Teorisi  

9 (Kacar, Kartal, ve 
Kahraman, 2014) 

PPAD Sosyal Pazarlama, Çevreci Sivil Toplum Kuruluşları, Kampanya 
Yönetimi 

10 (Başfırıncı, 2015) TTAD Türk Atasözleri, Alışveriş, Tüketim, Kültür, Tüketim Kültürü  

11 (Karababa ve Kjeldgaard, 
2015) 

TTAD Marka Değeri, Global Ticaret Ağları, Pazar Antropolojisi 

12 (Avan ve Özdemir, 2015) TTAD Hizmet Pazarlaması, Fiziksel Unsurlar, Etkileşim 

13 (Cengiz ve Başaran, 2016) TTAD Netnografi, Tüketici Yorumları, Tüketici Tecrübesi, Online 
Alışveriş   

14 (Atakan ve Seraj, 2016) PPAD Tüketici Davranışı, Ev Yapımı, Yemek Hazırlama, Tüketici 
Motivasyonu, Üretici Tüketici Kültürü, Nitel Araştırma, 
Netnografi  

15 (Farina ve Arslan, 2016) PPAD Ülke Markası, Ülke İmajı, Ulus Markası, İmaj Yönetimi, Türkiye, 
Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, İçerik Analizi  

16 (Özdemir ve Özer, 2016) PPAD Siyasal Pazarlama, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Algılanan 
Toplum, Seçim Afişleri, Göstergebilimsel Çözümleme, 30 Mart 
2014 Yerel Seçimleri  

17 (Sabah, 2017) TTAD Benlik, Sanal Benlik, Avatar, Tüketim, Sahiplikler 

18 (Çavuşoğlu ve Atik, 2017) PPAD Moda Blogları, Aktör-ağ Teorisi, Tüketici Kaynaklı Pazarlar, 
Web 2.0, Blogosphere  

19 (Kırcova ve Köse, 2017) PPAD Ürün Yerleştirme, Nitel Araştırma, Ürün Yerleştirmeye Yönelik 
Tutumlar, Televizyon Dizileri ve Filmlerde Ürün Yerleştirme  

20 (Coşkun, 2018) SOMI  Elektronik Atık, Cep Telefonu, Genişletilmiş Üretici 
Sorumluluğu, İçerik Analizi  

21 (Karayün ve Uca, 2018) SOMI  Çevrimiçi Müşteri Portalı, E-Lojistik, Teknoloji, Yük 
Operasyonları   

22 (İşçioğlu ve Yurdakul, 
2018) 

PATU İkinci El Giyim Motivasyonları, Moda, Moda Yenilikçiliği, 
Sürdürülebilirlik 

23 (Kıymalıoğlu ve Öztürk, 
2018) 

TTAD Reklam Etiği, Hassas Tüketiciler, Bebek Maması, TV Reklamları 

24 (Köz ve Atakan, 2018) PPAD Reklamcılık, Dijital Medya, Geleneksel Medya, Zaltman Metafor 
Çıkarım Tekniği, Derinlemesine Görüşme  

25 (İşçioğlu, 2018) PPAD Sanal Market Alışverişi, Hızlı Tüketim Malları, Satın Alma 
Niyeti, Sürekli İlgilenim, Güven  
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26 (Çelebi ve 
Bayrakdaroğlu, 2018) 

GIPAD Tüketici Davranışları, Y Kuşağı, Bilinçli Tüketim  

27 (İşlek ve Erdoğan, 2019) TTAD Anadolu Yaklaşımı, Girişimci Biyografileri, Pazarlama Teorisi 

28 (Çelik, 2019) TTAD Nefret, Marka Nefreti, Taraftarlık, Ankaragücü, Beşiktaş  

29 (Giritlioğlu, Tan, Sürme, 
ve Akmaz, 2019) 

PPAD Yiyecek-İçecek İşletmeleri, Tüketici Yorumları, Gaziantep, 
Foursquare 

30 (Y. Arslan, 2019) TTAD Gıda Tüketimi, Kanaat Önderleri, Tüketici Sağlığı, Sağlık 
İletişimi, Canan Karatay  

31 (Açıkalın ve Kayabaşı, 
2019) 

PATU Sürdürülebilir İnovasyon, Sürdürülebilirlik Pazarlaması, 
Yenilik, Kaynak Temelli Yaklaşım 

32 (Dalgıç ve Tiltay, 2019) PATU Otomotiv Sektörü, Marka Bağlılığı, Tüketici Tipolojileri 

33 (Z. Arslan, 2019) PPAD Kurumsal Marka, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir 
Kurumsal Marka, Kurumsal Teori, Meşruluk  

Makalelerin %80’den fazlasının, yayın hayatına sırasıyla 2008 ve 2009 yıllarında başlamış olan Pazarlama ve 
Pazarlama Araştırmaları Dergisi ile Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergilerinde yayınlandığı 
görülmektedir. Diğer dergilerin daha yakın dönemde yayın hayatına başlamaları nedeniyle bu dağılım 
oldukça doğal karşılanabilir. Dergilerden hiçbirisi yöntem olarak nicel ya da nitel tarafa yönelmiş durumda 
değildir veyahut bunu deklare etmemiştir. Buna rağmen toplam 6 dergide yayınlanan 332 adet makaleden 
yalnızca 33 tanesinin nitel yöntem kullandığı görülmektedir. İncelenen makale sayısının görece az olması, 
dergilerin bazılarının çok genç olması sebebiyle uzamsal çıkarsamalar çok fazla şey ifade etmeyecek olsa bile 
yine de son yıllarda nitel yöntemlerin kullanıldığı makale sayısında gözle görülür bir artış olduğunu söylemek 
mümkündür. Araştırma konularına bakıldığında ise marka, imaj, tüketici kültürü gibi daha soyut konuların 
yanı sıra; lojistik, sürdürülebilirlik gibi daha çok nicel ve matematiksel yöntemlerle çalışılan araştırma 
konuları da göze çarpmaktadır.  

BULGULAR 

Nitel Araştırmalarda Yöntem  

Nitel araştırmalar farklı şekillerde yapılabilmekte (Goulding, 1999; Guba ve Lincoln, 1994) ve genel olarak 
üzerinde uzlaşılmış bir metodoloji bulunmamaktadır. Araştırmacılar nitel araştırmaya başlamadan önce 
öncelikle hangi ontolojik, epistemolojik aksiyolojik ve metodolojik duruşa sahip olduklarına dair bazı felsefi 
varsayımlarını gözden geçirmelidirler (Creswell, Hanson, Clark Plano, ve Morales, 2007). Nitel araştırmacılar 
pozitivist, post-pozitivist, yapılandırmacı, yorumsamacı, eleştirel ve postyapısal gibi farklı paradigmada yer 
alabilmekte (Denzin ve Lincoln, 2005); üstelik yazım üsluplarıyla da makalelerinde bunu 
hissettirebilmektedirler.  Araştırmacılar çalışmalarına büyük bir tasarım seçerek başlayabilirler. Creswell’e 
göre (2007) beş temel nitel araştırma tasarımı bulunmaktadır: anlatı araştırması, vaka çalışması, gömülü 
kuram, fenomenoloji ve katılımcı eylem araştırması. Tesch (1990), 28 yaklaşım tanımlamış, Wolcott (2009) ise 
22 çeşit araştırma yöntemi belirlemiştir. Marshall ve Rossman (2016), farklı yazarların başlıca stratejiler ile 
ilgili yaptıkları sınıflandırmaları birlikte incelemiştir (Tablo 2).  Bu alternatifleri birbirinden ayıran noktaları 
ise veri toplama stratejileri ve veri analizi prosedürlerinin birbirinden farklı olmasıdır.  

 

  

Tablo 2: Nitel araştırmalarda kullanılan stratejiler 
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(Jacob, 1987) (Atkinson, 
Delamont, ve 
Hammersley, 
1988) 

(Patton, 2002) (Denzin ve 
Lincoln, 2005) 

(Creswell, 2013) 

Yazarların birbirileriyle örtüştükleri stratejiler  
Bütüncül 
etnografi (holistic 
ethnography ) 
Bilişsel 
antropoloji 
(cognitive 
anthropology)  

Antropoloji 
(antrhopology) 
Neo-Marksist 
etnografi (neo-
marxist 
ethnography)  

Etnografi 
(ethnography) 
Oto-etnografi 
(autoethnography) 

Etnografi 
(ethnography) 
Performans-
etnografi 
(performance 
ethnography) 

Etnografi 
(ethnography) 

İletişimsel 
etnografi 
(ethnography of 
communication) 

Sosyo-dilbilimsel 
(sociolinguistics) 

Anlatı araştırması 
(narrative inquiry) 

Yaşamöyküsü ve 
testimonio (life 
history and 
testimonio) 

Anlatı araştırması 
(narrative inquiry)  

Sembolik 
etkileşimcilik 
(symbolic 
interactionism) 

Sembolik 
etkileşimcilik 
(symbolic 
interactionism) 
Etnometodoloji 
(ethnomethodology) 

Fenomenoloji 
(phenomenology) 
Etnometodoloji 
(ethnomethodology) 

Fenomenoloji 
(phenomenology) 
Etnometodoloji 
(ethnomethodology) 

Fenomenoloji 
(phenomenology) 

  Gömülü kuram 
(grounded theory) 

Gömülü kuram 
(grounded theory)  

Gömülü kuram 
(grounded theory) 

   Vaka çalışması 
(case study) 

Vaka çalışması (case 
study) 

Yazarlara özel araştırma türleri  
Ekolojik psikoloji 
(ecological 
psychology)  

Demokratik 
ölçüm (democratic 
evaluation) 

Ekolojik psikoloji 
(ecological psychology) 

Tarihsel metot 
(historical method) 

 

İnsan etolojisi 
(human ethology) 

Feminizm 
(feminism) 

Keşifsel araştırma 
(heuristic inquiry) 

Eylem araştırması 
(action research)  

 

  Toplumsal yapı ve 
inşacılık (social 
construction and 
constructivism) 

Klinik araştırma 
(clinical research) 

 

Kaynak: Marshall, C., & Rossman, G. B. (2016). Designing Qualitative Research (Sixth edit). Thousand Oaks: 
Sage. 

Nitel çalışmalarda yazarlar görgül bağlamı tasvir etmeye veya veriyi nasıl topladıklarını anlatmaya çok fazla 
odaklanırlar. Bu durum bazen veri analiz yöntemlerini göz ardı etmelerine yol açmaktadır (Pratt, Kaplan, ve 
Whittington, 2020). Araştırmacılar çok nitelikli bir veri toplasalar da bunu nasıl analiz ettiklerini iyi bir 
biçimde aktaramadıkları sürece çalışmaları şeffaflıktan uzaklaşabilmektedir (Bansal ve Corley, 2011). Aynı 
nicel araştırmalarda olduğu gibi nitel araştırmalarda da kullanılan tekniklerin nasıl ve niçin kullanıldıklarının 
açıklanması beklenmektedir. Örneğin ZMET tekniğini uygulayan Köz ve Atakan (2018), analizlerinde niçin 
bu tekniğe başvurduklarını açıklamışlar ve tüm adımları detaylı bir şekilde anlatmışlardır.  İçerik analizi 
yönteminden yararlanan Dalgıç ve Tiltay (2019) ise metodolojinin adımlarını ve yorumlama süreçlerini detaylı 
bir biçimde aktarmışlardır. Netnografi yöntemini kullanan ve Türkçe literatürde çok fazla netnografik 
araştırma olmadığını gözlemleyen Atakan ve Seraj (2016), yöntemle ilgili ayrı başlıklar altında açıklamalarda 
bulunmuşlardır. Tablo 3’te yazarların kullandıkları araştırma desenleri, analiz ve veri toplama yöntemleri 
detaylı olarak verilmiştir.  

Tablo 3: Araştırma deseni, kullanılan analiz ve veri toplama yöntemlerine göre incelenen makaleler 
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No Makale  Araştırma Deseni – Strateji – Teknik – Analiz – Veri 
Toplama Yöntemi 

1 (Özbakır ve Velioğlu, 2010)  Örnek olay analizi, yarı yapılandırılmış görüşme  
2 (De Kervenoael vd., 2011) Yarı yapılandırılmış görüşme, şekle uydurma stratejisi  
3 (Altuntaş ve Tuna, 2012) Odak grup, içerik analizi, birebir görüşme  
4 (Tufan ve Özdil, 2012) Alan araştırması, yarı yapılandırılmış görüşme  
5 (Bozkurt ve Ergen, 2012) Keşifsel araştırma, görüşme 
6 (Koçak ve Karaca, 2013) Örnek olay çalışması, çoklu örnek olay çalışması, görüşme, 

doküman incelemesi, anket  
7 (Bulut vd., 2014) Keşifsel araştırma, yarı yapılandırılmış drama, doğaçlama 

drama, gözlem  
8 (Bardakcı ve Akıncı, 2014) İçerik analizi  
9 (Kacar, Kartal ve Kahraman, 2014) İçerik analizi  
10 (Başfırıncı, 2015) Doküman incelemesi  
11 (Karababa ve Kjeldgaard, 2015) Vaka analizi, içerik analizi, görüşme  
12 (Avan ve Özdemir, 2015) Derinlemesine görüşme, odak grup, betimsel analiz, içerik 

analizi  
13 (Cengiz ve Başaran, 2016) Netnografi, Sürekli Karşılaştırma Analizi Yöntemi  
14 (Atakan ve Seraj, 2016) Netnografi, arşiv verisi, saha notları,  
15 (Farina ve Arslan, 2016) İçerik analizi 
16 (Özdemir ve Özer, 2016) Göstergebilimsel analiz   
17 (Sabah, 2017) Görüşme, odak grup, semiyotik kare analizi 
18 (Çavuşoğlu ve Atik, 2017) Yarı yapılandırılmış görüşme, içerik analizi, tematik analiz   
19 (Kırcova ve Köse, 2017) Derinlemesine görüşme, içerik analizi, betimsel analiz  
20 (Coşkun, 2018) İçerik analizi 
21 (Karayün ve Uca, 2018) Vaka analizi, görüşme  
22 (İşçioğlu ve Yurdakul, 2018) Olgubilimsel yaklaşım, keşifsel araştırma, birebir görüşme, yarı 

yapılandırılmış görüşme 
23 (Kıymalıoğlu ve Öztürk, 2018) Semiyotik Analiz, İdeolojik eleştiri, İçerik analizi, yarı 

yapılandırılmış görüşme, Olgubilimsel yaklaşım   
24 (Köz ve Atakan, 2018) ZMET, görüşme  
25 (İşçioğlu, 2018) Keşifsel araştırma, yarı yapılandırılmış görüşme, içerik analizi  
26 (Çelebi ve Bayrakdaroğlu, 2018) Derinlemesine görüşme, yarı yapılandırılmış görüşme, betimsel 

analiz  
27 (İşlek ve Erdoğan, 2019) Doküman incelemesi, içerik analizi, keşifsel araştırma tasarımı 
28 (Çelik, 2019) İçerik analizi  
29 (Giritlioğlu vd., 2019) İçerik analizi 
30 (Y. Arslan, 2019) Tekli örnek olay yöntemi, içsel örnek olay çalışması, içerik 

analizi  
31 (Açıkalın ve Kayabaşı, 2019) Yarı yapılandırılmış görüşme, keşifsel araştırma, çoklu örnek 

olay analizi, içerik analizi  
32 (Dalgıç ve Tiltay, 2019) Tekli durum çalışması, gözlem, içerik analizi  
33 (Z. Arslan, 2019) İçerik analizi, semantik ağ analizi  

Nitel Çalışmalarda Bağlamın Rolü  

Nitel araştırmaları nicel araştırmalardan ayıran temel noktalardan birisi çalışmanın amacının genellenebilir 
sonuçlar vermesinden ziyade; derinlemesine birtakım öznel bulgularla teoriye katkı vermesidir (M. G. Pratt 
vd., 2020). Bu anlamda yazarların bilgiyi bağlama oturtabilmeleri için bir fenomenle ilgili karmaşıklıkları 
kavrayabilecekleri ortamı ve katılımcıları tercih etmesi gerekmektedir. Bunu yaparken de araştırmacıların 
çalıştıkları yeri nasıl ve neden seçtiklerini, yani bu görgül bağlamı haklı gerekçelerle açıklamaları 
beklenmektedir (Welch, Piekkari, Plakoyiannaki, ve Paavilainen-Mäntymäki, 2011). Örneğin marka bağlılığını 
hayran topluluğu bağlamında inceleyen Dalgıç ve Tiltay (2019), Toyota Türkiye hayran topluluğunun 
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çevrimiçi sayfasını analiz birimi olarak belirlemişlerdir. Nedenini ise yüksek miktarda paylaşım yapmaları, 
çok sayıda üye ve ortak paydalarının büyüklüğü olarak gerekçelendirmişlerdir. Benzer şekilde marka nefreti 
kavramını taraftarlık bağlamında ele alan Çelik (2019), sosyal medya hesaplarının taraftarlarca marka karşıtı 
dilin önemli bir inşa alanı olduğunu belirtmişler ve taraftar gruplarının Facebook sayfalarını incelemişlerdir. 
Tüketim, sahiplikler ve benlik kavramlarını sanal dünya bağlamında inceleyen (Sabah, 2017), söz konusu 
oyunlarda (MMORPG) yer alan, karakter oluşturma ve geliştirmesine bağlı olarak bu oyunu oynayanlarla 
görüşme gerçekleştirmişlerdir. Özdemir ve Özer’in (2016) örneklem seçimini nasıl gerekçelendirdikleri, Farina 
ve Arslan’ın (2016) örneklem seçerken başka uzmanların görüşlerinden nasıl yararlandıkları yine bu başlıkta 
verilebilecek örneklerdendir. Sonuç olarak bağlam, nitel çalışmaları şekillendirmede önemli bir yere sahiptir 
ve araştırmacıların araştırdıkları konuyla ilgili görgül bağlamları neden tercih ettiklerini açıklamaları 
beklenmektedir (Crick, 2020).  

Nitel Çalışmalarda Araştırma Evreni, Örneklem ve Veri Toplama  

Nitel araştırmalar nicel araştırmalarla karşılaştırıldığında genellikle çok daha küçük örneklemlerle 
yapılmaktadır. Nitel araştırmalarda küçük bir örneklemden zengin bulgular elde edebilmek amaçlanmaktadır 
(Goulding, 1999). Nitel örneklemede çalışmayı en iyi şekilde bilgilendirebilecek olan uygun katılımcıların 
belirlenmesi gerekmektedir. Nitel veride katılımcı sayısı az olsa bile görüşmelerin süresinin uzatılması ya da 
birden fazla veri kaynağından bilgi elde edilmesi ile toplam veri zenginleştirilebilmektedir. Bazı araştırmacılar 
doygunluk olarak adlandırdıkları (Charmaz, 2014), ortaya çıkan temalar tamamen geliştirilinceye kadar veri 
toplanmaya devam edilen bir tekniği savunmaktadırlar (Fossey, Harvey, McDermott, ve Davidson, 2002). 
Doygunluk sağlandığı durumda, artık elde edilen taze veriler yeni teorik içgörülere yol açmaz ve veri toplama 
işi bırakılır. Örneğin Atakan ve Seraj (2016), netnografi yöntemini kullandıkları araştırmalarında, yedi senelik 
bir zaman dilimini kapsayan süreç içerisinde 2000 yorum içeren bir veri setinden yararlanmışlardır. İlk 1000 
veri toplandıktan sonra analiz sürecine başlanmış ve temaların teorik doyuma ulaşması sonucunda 2000 
sayısına ulaştıklarında veri toplanmasına son vermişlerdir. Açıkalın ve Kayabaşı (2019)  da tekrarlayan 
ifadelerin artmasıyla beraber verilerinin doygunluğa ulaştığını belirtmişlerdir. Ancak doygunluk pek çok 
faktöre bağlı olabilmekte ve bunlardan bazıları araştırmacıların kontrolü dışında meydana gelebilmektedir. 
Örneğin; görüşülen kişilerin ne kadar homojen veya heterojen olduğu ya da araştırmacının konuyla ilgili 
deneyimi gibi problemler ortaya çıkabilmektedir.  

Nitel araştırmalar üzerine literatüre genel itibariyle bakıldığında yapılan görüşmelerde  5 ila 50 arasında 
katılımcının önerildiği görülmektedir (Dworkin, 2012). Vaka çalışmalarında en az iki farklı vakanın yer alması 
gerektiği (Guest, Bunce, ve Johnson, 2006) gibi görüşler yer alsa da bazı durumlarda tek bir vakanın da teoriye 
katkı yapması oldukça mümkün gözükmektedir (Boddy, 2016). Örneğin Arslan (2019), kanaat önderlerinin 
tüketicilerin gıda tüketimlerini ne şekilde şekillendirdiğini incelediği çalışmasında, başlangıçta 10 farklı 
kanaat önderi çerçevesinde çoklu örnek olay stratejisi tasarlasa da araştırmaya başladıktan sonra Canan 
Karatay’ın bu konuda çok fazla ön plana çıktığını görmüş ve konunun daha derin ve ayrıntılı anlaşılabilmesi 
adına tekli örnek olay çalışması yapmaya karar vermiştir. Lincoln ve Guba’ya (2000)’ya göre ise nitel 
araştırmalarda örneklem büyüklüğü tartışmaları pozitivizmin izleridir ve nitel araştırmacılarca 
reddedilmelidir. Burada belirtilmesi gereken bir başka husus ise Kuzey Amerikalı yazarların daha fazla 
örneklem büyüklüğünü savunduklarıdır (B. Marshall, Cardon, Poddar, ve Fontenot, 2013). Örneğin Boddy, 
Amerikan bir araştırmacının, çalışmasında yaklaşık 1000 derinlemesine görüşme yaptığını aktarmıştır 
(Boddy, 2016).  Creswell’in (2007) gözden geçirdiği pek çok nitel çalışmaya göre; anlatı araştırmalarında bir 
veya iki, fenomenolojide üç ila on, kuram oluşturmada ise yirmi ila otuz kişiyle görüşmek yeterli 
görülmektedir. Özetle, örneklem büyüklüğünü belirlemek nitel araştırmalar için halen tartışmalı bir konudur 
(Dworkin, 2012). Aşağıdaki tabloda incelenen araştırmaların örneklemleri görülmektedir:  

 

Tablo 4: Araştırmaların örneklemleri 

No Makale Örneklem  
1 (Özbakır ve Velioğlu, 2010)  Bir işletmenin pazarlama ve reklam müdürü ve ürün genel 

müdür yardımcısı ile görüşülmüştür. Ayrıca işletmenin raporları 
incelenmiştir.  
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2 (De Kervenoael vd., 2011) 15 e-perakendeci, 7 lojistikçi ve 7 kentsel planlamacı toplamda 29 
uzman ile mülakat.  

3 (Altuntaş ve Tuna, 2012) Lojistiğin farklı faaliyetlerini temsil eden 5 katılımcı. 5 farklı 
lojistik dergisi.  

4 (Tufan ve Özdil, 2012) 4 radyonun yayın yönetmenleri ve pazarlama yöneticileri ile 
görüşülmüştür.  

5 (Bozkurt ve Ergen, 2012) 10 uzman ile görüşme gerçekleştirilmiş ayrıca ikincil veri olarak 
makaleler ve internet sitelerinden yararlanılmıştır.  

6 (Koçak ve Karaca, 2013) Beş farklı sektörden toplamda 55 tane işletmenin departman 
yönetici ile görüşülmüştür. Ayrıca işletmelerle ilgili belgeler de 
incelenmiştir.  

7 (Bulut vd., 2014) 32 katılımcı ile görüşülmüştür.  
8 (Bardakcı ve Akıncı, 2014) 4000 markanın kelime kökeni incelenmiştir.  
9 (Kacar, Kartal ve Kahraman, 

2014) 
25 kampanya incelenmiştir.  

10 (Başfırıncı, 2015) 118 atasözü incelenmiştir.  
11 (Karababa ve Kjeldgaard, 2015) İşletmeyle alakalı 3 farklı aktörle görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca işletmenin web sayfası incelenmiştir.  
12 (Avan ve Özdemir, 2015) Farklı gruplardan toplamda 27 kişi ile görüşme 

gerçekleştirilmiştir.  
13 (Cengiz ve Başaran, 2016) Üç farklı alışveriş sitesinde yer alan 2500 yorum incelenmiş, 337 

yorum seçilmiştir.  
14 (Atakan ve Seraj, 2016) 4 farklı web-sitesi ve 2000 yorum.  
15 (Farina ve Arslan, 2016) Dört ulusal Birleşik Krallık gazetesinde yer alan 1081 haber 

incelenmiştir.  
16 (Özdemir ve Özer, 2016) Üç büyük partinin toplamda 39 afişi incelenmiştir.  
17 (Sabah, 2017) Sekiz dijital oyun kullanıcısı ile odak grup görüşmesi yapılmıştır.  
18 (Çavuşoğlu ve Atik, 2017) 19 moda blogcusu ile görüşülmüştür. Katılımcıların blog sayfaları 

ayrıca incelenmiştir.  
19 (Kırcova ve Köse, 2017) 14 katılımcı ile görüşülmüştür.  
20 (Coşkun, 2018) 11 adet cep telefonu üreticilerinin web-siteleri incelenmiştir.  
21 (Karayün ve Uca, 2018) E-ticaretten sorumlu yönetici (1) ile yüz yüze görüşme 

yapılmıştır. Ayrıca firmanın internet sitesi, görsel medya, internet 
ve işletmenin arşivleri kullanılmıştır.  

22 (İşçioğlu ve Yurdakul, 2018) 20 adet tüketici ile birebir mülakat gerçekleştirilmiştir.  
23 (Kıymalıoğlu ve Öztürk, 2018) 2 televizyon reklamı incelenmiştir. Toplamda 14 katılımcı ve 5 

uzman ile görüşme gerçekleştirilmiştir.  
24 (Köz ve Atakan, 2018) 12 tüketici ile görüşülmüştür.  
25 (İşçioğlu, 2018) 38 katılımcı ile mülakat gerçekleştirilmiştir.  
26 (Çelebi ve Bayrakdaroğlu, 2018) Toplamda 6 katılımcı görüşülmüştür.  
27 (İşlek ve Erdoğan, 2019) 16 adet biyografik ve otobiyografik eser  
28 (Çelik, 2019) Taraftarların kurduğu 4 farklı sosyal medya sayfası.   
29 (Giritlioğlu vd., 2019) 90 adet işletmenin sosyal medya hesabının altında yer alan 

yorumlar. Toplamda 779 yorum incelenmiştir.  
30 (Y. Arslan, 2019) Farklı platformlarda yer alan toplamda 512 adet yorum 

incelenmiştir.  
31 (Açıkalın ve Kayabaşı, 2019) Üç farklı işletmenin üst düzey yöneticisi ile görüşülmüştür. 

Ayrıca işletmelerin raporlar ve web sayfaları incelenmiştir.  
32 (Dalgıç ve Tiltay, 2019) Yaklaşık 3000 tane yorum incelenmiştir.  
33 (Z. Arslan, 2019) 11 firmanın sürdürülebilirlik raporları incelenmiştir.  

Örneklem seçiminde kullanılan temel stratejilerden birisi amaçlı örneklem tasarımıdır (Örneklem 
stratejilerinin detaylı incelemesi için: Kuzel, 1999). Örneğin, İşçioğlu ve Yurdakul (2018), sayılarının az olması 
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ve ikinci el kıyafet alımının genellikle gizli gerçekleşmesi sebebiyle amaçlı örneklem tekniğini kullanmışlardır. 
Benzer şekilde sık televizyon ve film izleyen tüketicilerle yaptıkları çalışmalarında Kırcova ve Köse (2017), 
amaçlı örneklem yöntemlerinden birisi olan ölçüt örnekleme tekniğinden yararlanmışlardır. Konu hakkında 
çeşitli bakış açılarının temsilini en üst düzeye çıkartabilmek için De Kervenoael vd. (2011), e-perakendeciler, 
lojistikçiler ve kentsel planlamacılarla ayrı ayrı görüşmeler yapmışlar ve daha fazla uzmanla görüşebilmek 
adına kartopu örneklem tekniğini kullanmışlardır. Benzer şekilde sanal market alışverişinde durumsal 
faktörlerin etkisini araştıran İşçioğlu  (2018), bu faktörlerin geçerli olduğu tüketicileri bulmanın zorluğu 
neticesinde kartopu örnekleme yöntemini uygulamıştır. Kısaca bu strateji, kişilere erişilmenin ve yaklaşmanın 
zor olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Hiçbir stratejinin diğerine üstünlüğü bulunmamakla birlikte bu 
seçimler araştırmanın güvenilirliğini doğrudan doğruya etkilemektedir. Nitel araştırma raporunu okuyanlar 
için bu kullanılan örnekleme stratejileri açıkça ifade edilmeli ve nedenleri anlatılmalıdır (Fossey vd., 2002).  

Örneklemle bağlantılı olan bir diğer konu da nitel araştırmacıların raporlamalarını, genellikle tek bir veri 
kaynağına bağlı kalarak yapmalarıdır. Örneğin; farklı işletmelerden yalnızca birer çalışanla görüşmek 
yalnızca bir kişinin perspektifini yansıtacağı için güvenirlik ile ilgili problemlere yol açabilmektedir (Morrow, 
2005). Bu durumu aşabilmek için araştırmacılar işletmelerin farklı birimlerinden kişilerle görüşerek çok 
katmanlı veri elde edilebilmektedir (Welch vd., 2011). Bu uygulamaya örnek olarak, Koçak ve Karaca (2013), 
farklı firmaların üretim, ar-ge ve pazarlama birimi yöneticileri ile görüşerek yenilik yönetimiyle ilgili farklı 
birimlerin örgütsel karakteristiklerini yansıtmışlardır. Yine benzer biçimde, Avan ve Özdemir (2015) hizmet 
ortamı ve kullanıcı etkileşimlerini inceledikleri araştırmalarında otel müşterileri, yöneticiler ve mimarlardan 
oluşan üç farklı grup ile görüşme yapmışlardır. Ancak araştırmacılar tek bir kaynaktan veri elde etmeyi  
seçtikleri durumlarda ise bu durumun gerekçelerini iyi bir şekilde anlatabilmelidirler (Healy ve Perry, 2000). 
Bununla beraber nitel araştırmacılar, her ne kadar işletmelerin arşiv kayıtlarını elde etmek zor olsa da 
verilerini bazı ikincil verilerle de destekleyerek çok katmanlı hale getirebilirler (Alam, 2005). Örneğin 
Karababa ve Kjeldgaard (2015), orta düzey yöneticilerle yaptıkları görüşmelerin dışında, firmanın tarihçesiyle 
ilgili kitap, firma raporları, medyada yer alan köşe yazıları, firmanın Facebook sayfası gibi ikincil verilerle  
araştırma bulgularını desteklemişlerdir. Bir diğer örnekte görüleceği üzere, Açıkalın ve Kayabaşı (2019) ise 
çalışmalarında üst düzey yöneticilerle görüşmelerinin haricinde işletmelerin web sayfaları ve faaliyet 
raporlarını da inceleyerek araştırmanın güvenirliğini arttırmışlardır.  

Nitel Araştırmaların Teorik Katkısı ve Literatür Taraması  

Nicel, nitel ya da karma hangi yöntemle yazılırsa yazılsın  makaleleri değerli kılan en önemli noktalardan 
birisi de yazarların literatüre yaptıkları katkıdır (Jonsen, Fendt, ve Point, 2018). Kuram oluşturma ve test etme 
konusunu inceleyen Colquitt ve Zapata-Phelan (2007), makaleleri katkılarına göre beş kategoride 
sınıflandırmaktadır: rapor edenler, test edenler, nitelik kazandıranlar, oluşturanlar ve genişletenler. Kuram 
oluşturanlar, test edenler ve genişletenler teoriye çok daha fazla katkı sağlarken; rapor edenler ve 
nitelendirenler ise daha düşük katkı vermeye eğilimlidirler. Eğer çalışılan konu teoriye yeni bir şeyler 
söylemiyorsa, elde edilen verilerin zenginliği, uygulanan yöntemin sağlamlığının çok bir önemi kalmayabilir. 
Bu anlamda nitel araştırmacılar literatürü hazır modeller ve kavramları almak için değil, kendi kavramlarını 
geliştirmek amacıyla kullanmalıdırlar (Ger, 2009). Güvenirlik nitel çalışmalarda ne kadar önemliyse nitel 
araştırmaların teorik katkıları da bir o kadar önemli görülmektedir. Kuramlar nitel araştırmalarda yazarın 
amacına uygun olarak çalışmanın başlarına ya da sonlarına yerleştirilebilir (Creswell, 2007). Ancak çalışmada 
yer alan kuram tamamen tümevarım şeklinde kullanılmamalı aksine kuram ve veri sürekli birbiriyle diyalog 
haline olmalıdır (Ger, 2009). Ortaya çıkan kategori ve temalar ile literatür arasında sürekli bir bağlantı 
kurularak döngüsel yorumlama sürecini uygulayan araştırmalar (İşçioğlu ve Yurdakul, 2018) burada örnek 
gösterilebilir. Graeber’in değer teorisini kullanan Karababa ve Kjeldgaard (2015), araştırmalarını kaynak 
temelli yaklaşım bakış açısına dayandıran Açıkalın ve Kayabaşı (2019), marka bağlılığı kavramını otomobil 
sektöründe inceleyen Dalgıç ve Tiltay (2019), pazarlamada Kuzey Amerika ve Alp-Germen bakış açılarına bir 
alternatif olarak Anadolu yaklaşımını öneren İşlek ve Erdoğan (2019), İbn-i Haldun’un taklit teorisini 
markalamada kullanan Bardakcı ve Akıncı (2014), bu anlamda örnek verilebilecek çalışmalardandır.  Diğer 
taraftan nitel araştırmacılar sorularını hazırlarken (Karayün ve Uca, 2018) veya kodlamalarını oluştururlarken 
(Açıkalın ve Kayabaşı, 2019; Kaçar vd., 2014) literatürden yararlanabilmektedirler.  
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Nitel Araştırmalarda Güvenirlik ve Geçerlik 

Nitel araştırmacıların genel olarak toplayabileceği üç farklı veriden bahsedilebilir (Ger, 2009). Bunlar; 
bireylerin söylediği sözler, bireylerin davranışları ve bireylerin daha önce yaptıkları ve toplumda iz bıraktığı 
nesneler, mekanlar, imgeler ve eserlerdir.  Çeşitlilik, nitel araştırma tasarımlarının temel bir unsurudur. 
Çeşitlilikte temel amaç; incelenen alanın çok yönlü görünümünü elde etmek ve bunun için birden fazla birincil 
ve/veya ikincil kaynağa başvurmaktır (Golafshani, 2003). Ger (2009) bu konuyu aşağıdaki gibi açıklamaktadır:  

‘‘Belli bir ortamda tüketicilerin yaptıklarına ve yapmadıklarına, hem o tüketicinin çevresiyle ilişkisine odaklanmamız 
gerekmektedir. Ayrıca, söylemle eylemin, fısıldananla yüksek sesle söylenenin, sahnede sergilenenle kuliste yapılanın her 
zaman aynı olmadığını biliyoruz.’’ 

Guba ve Lincoln (1985), nitel araştırmalar için güvenirlik ve geçerlik konseptlerini inandırıcılık 
(trustworthiness) şeklinde kavramsallaştırmış ve inandırıcılığı sağlamak için bazı kriterler belirlemiştir. 
Aşağıdaki tabloda nitel araştırmalarda inandırıcılığı arttırabilmek için uygulanan birtakım yöntemler yer 
almaktadır: 

Tablo 4: Nitel Araştırmaların İnandırıcılığı İçin Kullanılan Yöntemler 

Geleneksel Kriterler  İnandırıcılık Kriteri  Yöntemler  
İçsel geçerlik 
(internal validity)   

İnanılırlık (credibility) Katılımcı teyidi (member checks) 
Çeşitlilik (triagulation)  
Çok seslilik (multivocality) 
Bağımsız akran denetimi (peers debriefing) 
Sahayla uzun süreli etkileşim (prolonged engagement at a site) 
Yeterli referans materyaller (referential adequacy materials) 
Israrcı gözlem (persistant observation) 

Dışsal geçerlik 
(external validity)  

Aktarılabilirlik 
(transferability) 

Kuramsal/amaçlı örneklem (theoretical/purposive sampling) 
Yoğun tasvir (thick description)  

Güvenirlik 
(reliability) 

Güvenilebilirlik 
(dependability) 

Örtüşen metotlar (use of overlap methods)  
Aşamalı mukabele (stepwise replication)  
Güvenilir denetim (the dependability audit) 

Objektiflik 
(objectivity)  

Onaylanabilirlik 
(confirmability)  

Çeşitlilik (triangulation) 
Düşünümsellik (practicing reflexivity)  
Onaylanabilir denetim (the confirmabiilty audit) 
 

Kaynak: Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. In Naturalistic inquiry. Beverly Hills CA: 
Sage. 

Bu anlamda nitel araştırmacılar araştırdıkları fenomenle ilgili daha nesnel ve alternatif içgörüler elde 
edebilmek için görgül verilerini (örneğin, görüşme veya gözlem notlarını) başka birincil veya ikincil (arşiv) 
kaynaklarıyla karşılaştırmalılardır (Eisenhardt, 1991). Özellikle seçilen araştırma yöntemine bağlı olarak 
çeşitlilik (triangulation) bir beklenti olabilir. Örneğin vaka çalışmalarında araştırmacıların seçtikleri vakayı ya 
da vakaları sağlamlaştırmak için veri kaynaklarının bir kombinasyonunu oluşturma ihtimalleri yüksektir 
(Eisenhardt ve Graebner, 2007). Literatürde vaka çalışması/örnek olay analizi yapan (Açıkalın ve Kayabaşı, 
2019; Dalgıç ve Tiltay, 2019; Karababa ve Kjeldgaard, 2015; Koçak ve Karaca, 2013; Özbakır ve Velioğlu, 2010) 
araştırmaların hemen hepsi doküman incelemesiyle elde edilen bilgileri desteklemişlerdir. Doküman 
incelemesi yapan Altuntaş ve Tuna (2012) ise çeşitlilik sağlamak amacıyla beş farklı uzmanla görüşme 
gerçekleştirmişlerdir.  

Nitel araştırmacılar elde ettikleri görgül verileri kodladıkları aşamada, ham halde bulunan veriyi temalara 
ayırarak organize ederler. Bunu yaparken manuel bir şekilde ya da çeşitli bilgisayar programlarıyla yapma 
imkanları bulunmaktadır. Bir takım yazılımlarla kodlamaları gerçekleştirmek zamandan kazandırsa da daha 
geleneksel bir yöntem olan manuel kodlama da güvenilir bir teknik olarak kabul görmektedir  (Sinkovics ve 
Alfoldi, 2012). Ancak manuel kodlama yapan yazarlar için örneğin temalara numara, renk ya da kelime atama 
gibi sağlamlığı arttıracak bazı yöntemler önerilmektedir (Miles, M.B ve Huberman, 1994). Dahası manuel 
kodlama yöntemiyle hareket eden yazarların daha şeffaf olmaları beklenmektedir (Morrow, 2005). Örneğin 
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Avan ve Özdemir (2015), nitel verilerin kodlamasını üç aşamada gerçekleştirmişler ve bunları oldukça detaylı 
bir biçimde analiz yöntemi başlığı altında anlatmışlardır. Bazı araştırmacıların ise (Açıkalın ve Kayabaşı, 2019; 
Atakan ve Seraj, 2016; İşçioğlu ve Yurdakul, 2018) Nvivo gibi yazılım programlarını tercih ettikleri 
görülmektedir. Nitel araştırmalarda güvenirliği arttırmanın yollarından birisi de elde edilen verileri 
araştırmacıların ayrı ayrı analiz etmeleri, kodlamaları ve bu kodlamaları karşılaştırarak ilerlemeleridir (Glaser, 
1965). Örneğin Avan ve Özdemir (2015), elde ettikleri temaları ve temaları oluşturan kodları her iki 
araştırmacının ayrı ayrı yaptıkları analizler sonucunda ortaya çıkartmışlar ve bunları tartışarak 
karşılaştırmışlardır. Benzer süreçler başka araştırmacılar tarafından da uygulanmıştır (Cengiz ve Başaran, 
2016; İşçioğlu ve Yurdakul, 2018). Bununla paralel bir biçimde Kırcova ve Köse (2017) ise belirledikleri 
kategorilerin bağımsız bir araştırmacı tarafından kontrol edilmesini sağlamışlardır. 

Nitel araştırmalarda, özellikle de görüşmeler, gözlemler, odak grubu çalışmalarında, araştırmacıların görgül 
veriyi yorumlarken katılımcıların içgörülerine kendi perspektiflerini katma riskleri her zaman bulunmaktadır 
(Gummesson, 2005). Bunun için kullanılan paranteze alma tekniğiyle yazarlar kendi kelimeleri yerine 
doğrudan doğruya katılımcıların söylediklerini makalelerinde sunabilirler (Tosey, Lawley, ve Meese, 2014). 
Böylece araştırmacılar verilerini sunarken oluşabilecek yanlış yorumlamaları ortadan kaldırabilirler. Ancak 
bu tasvir edici cümleleri veya kelimeleri neden seçtiklerini, arkasındaki anlamları ve teoriye katkısını mutlaka 
belirtmek zorundadırlar (Tufford ve Newman, 2012). Örneğin, Çelebi ve Bayrakdaroğlu (2018), yarı 
yapılandırılmış görüşme ve betimsel analiz yaptıkları çalışmalarında bulgularını sunarken bu teknikten 
yararlanmışlardır. Derinlemesine görüşme tekniğinden faydalanan Kırcova ve Köse (2017) de benzer şekilde 
paranteze alma tekniğini kullanmıştır. Sabah (2017), dilbilgisi kurallarına uymak için olsa bile görüşme 
notlarında değişiklik yapılmaması kuralına dikkat etmiştir. Netnografik inceleme yapan Cengiz ve Başaran 
(2016) da aynı şekilde tüketici tecrübelerini olduğu gibi makalelerine yansıtmış ve aynı zamanda sürekli teorik 
anlamda bu örnekleri desteklemişlerdir. Görgül verileri araştırmada sunmanın gelişmiş bir formu da Gioia 
metodolojisidir (Gioia vd., 2013). Bu metodolojide nitel veriler üç kategori altında sunulmaktadır: birincil 
kodlar, ikincil kodlar ya da ikincil temalar ve bir araya gelen (kümeleşen) boyutlar. Gioia metodolojisinin 
özellikle yönetim alanında daha fazla benimsendiği görülmektedir (Jaskiewicz, Combs, ve Rau, 2015).  

Nitel araştırmalarda sahaya yakın ve hâkim olmak inanılırlığı arttıran bir diğer önemli koşuldur. Sahayı 
tanımak için yeterince vakit geçirmek, katılımcılara aşina olup belli ölçüde bir güven oluşturmak 
gerekmektedir (Korstjens ve Moser, 2018). Böylece tüketicilerin yaşadığı dünyaya temas edilir ve onların 
gerçekliğine vakıf olunur  (Ger, 2009). Kıymalıoğlu ve Öztürk (2018), inanılırlığı arttırabilmek için 
katılımcılarıyla yeterince vakit geçirmiş ve onların konu hakkindeki saklı hislerini anlamaya çalışmışlardır. 
Dalgıç ve Tiltay (2019) ise öncelikle incelenecek topluluğu 1 ay boyunca dışarıdan gözlemlemişler, sonra 
topluluğa üye olarak yaklaşık 12 ay süreyle toplulukta zaman geçirmişlerdir.  

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Pazarlama disiplinini 1960’lardan itibaren teorik ve metodolojik anlamda etkileyen faktörler üç ana başlıkta 
özetlenmektedir (Webster ve Lusch, 2013). Birincisi, temel sorunların önemi yerine metodoloji ve veriye dayalı 
analizlere yapılan aşırı vurgudur. Bunun sonucunda dar kapsamlı birtakım dergiler oluşmuş ve pazarlama 
disiplin olarak farklı kompartımanlara ayrılmıştır. İkinci faktör, mikro ekonomik indirgemecilik ile dar bir 
paradigmadan tek bir değişken olarak karı optimize etmeye çalışan normatif modellere olan/duyulan aşırı 
güvendir. Üçüncüsü ise pazarda yalnızca satıcılar üzerine miyop bir odaklanma ile pazarlamanın etkinliği ve 
etkililiğinin göz ardı edilmesidir (tüketici faydaları, paydaşların çıkarları, toplumsal refah gibi konular). 
Birinci faktör, doğrudan veya dolaylı olarak ikinci ve üçüncü faktörleri de etkilemektedir. Disiplinin gelişimi 
izlendiğinde zaman içerisinde metodolojik olarak sağlamlığın (rigor), ilgi-alakaya (relevance) üstün geldiği 
görülmektedir (Reibstein, Day, ve Wind, 2009). Nicel araştırmalar nesnel, genellenebilir, bilimsel, metodolojik 
olarak sağlam gibi ifadeleri çağrıştırırken; nitel araştırmalar ise öznel, genellenemez, bilimsel olmama, soyut, 
açıklayıcı-keşifsel gibi ifadeleri akla getirmeye başlamıştır (Korai ve Souiden, 2019). Hatta araştırmacıların 
metodolojik olarak da kendilerini belli kalıplara soktukları görülmektedir. Bu gibi tanımlamalar ve 
kategorileştirmeler, yalnızca o yöntem ile incelenebilen konulara odaklanmaya yol açmaktadır. Örneğin; 
pazarlama disiplini içerisinde kendisini davranış bilimci olarak tanımlayan bir araştırmacı, muhtemelen 
deneysel yöntemleri ön plana çıkartacak ve yalnızca deneysel yöntemlerle anlaşılamayacak olan daha geniş 
ekonomik, sosyal ve toplumsal konuları es geçmek zorunda kalacaktır (MacInnis, 2005). Franke ve Mazanec 
(2006), pazarlama disiplininden akademisyenlerle görüştükleri araştırmalarında altı farklı kimlik 
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belirlemişlerdir. Farklı kimlikler alanda daha fazla bölünmelere yol açıyor olmakla birlikte disiplinin 
olgunlaştığına da işaret etmektedir. Pazarlama disiplini içerisinde olduğu düşünülen bu metodolojik 
bölünmelerin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Daha önce de ifade edildiği üzere, yönetim disiplinlerinin 
meşruiyetini tesis etmek amacıyla bilimsel statü kazanmaya çalışmaları doğa bilimlerinde kullanılan 
yöntemlerin sosyal bilimlere uyarlanmasıyla sonuçlanmıştır. Pazarlama alanında da benzer süreç; bilimsel 
meşruiyet kazanma çabası, alanın önde gelen isimlerin (nicel paradigmada yer alan) etkileri ve nitel 
araştırmacıların metodolojilerini nicel yöntemlere benzetmeye çalışmaları gibi aşamalarla gerçekleşmiştir 
(Korai ve Souiden, 2019).  Örneğin bilimsel meşruiyet kazanma çabası, Journal of Marketing gibi önde gelen 
dergilerin ilk yıllarındaki yayınlarla, izleyen yıllardaki yayınların farklılığından anlaşılmaktadır (Kumar, 
2015). 1950’li yıllardan itibaren JM’ de ve pazarlama literatüründe, pazarlama fenomenleri normatif 
yaklaşımlardan bilim felsefesi anlamında pozitif; yani açıklayıcı yaklaşımlara doğru kaymıştır. Fenomenlerin 
sınıflandırılmasından çok olasılıksal açıklamalara ve tanımlayıcı görgül nedensel analizlere doğru genel bir 
değişim yaşanmıştır (Kerin, 1996). Güçlü metodolojiler ve veri kaynaklarının makaleleri yayınlamada genel 
bir kriter haline dönüşmesi, disiplinin gelişmesi açısından gerekli ve oldukça faydalıyken; diğer taraftan ise 
bu durumun pazarlamayı temel sorunları anlamaktan ziyade, metodoloji ve veriye dayalı analize odaklanan 
dar bir kapsama yönlendirdiği düşünülmektedir (Webster ve Lusch, 2013). 1980’li yıllardan itibaren ise bu 
baskınlık bir nebze kırılmaya başlanmış ve nitel yöntemler pazarlama alanında daha fazla kullanılır hale 
gelmiştir. Buna paralel olarak nitel yöntemlere ağırlık veren dergilerin de aynı dönemlerde ortaya çıktığı 
görülmektedir (Ger, 2009). Sosyal bilimlerde yaşanan paradigma kaymasının pazarlama alanına etkileri kısa 
süre içerisinde gerçekleşse de uzun vadede nicel paradigmanın hakimiyeti sürmektedir. Ancak sosyal 
bilimlerde farklı söylemler ve bakış açılarının gelişimi teşvik edilerek çok sesliliğin inşa edilmesi önem 
taşımaktadır (Abbott, 2001). Zira eleştirel yaklaşımlara kucak açmak, bir disiplinin olgunluğuna işaret eder 
(Korai ve Souiden, 2019). Gummeson’un (2005) da ifade ettiği gibi teori üretimi daha çok kavramsal ve nitel 
bir sürecin sonucu iken, teori testi daha çok ampirik ve nicel hipotez testleri ile ilişkilidir. İki araştırma yöntemi 
birbirine alternatif olarak görülmemeli, birbirinin tamamlayıcısı olarak ele alınmalıdır. Belk’e (2013) göre iki 
araştırma yöntemi temel olarak dört ana noktada birbirinden ayrılmaktadır. Nitel araştırmalar çok daha 
detaylı ve zengin bir veri sağlamaktadırlar. Her ne kadar nicel yöntemlerde verinin büyüklüğü çok güçlü 
istatistiksel tekniklerin kullanımına izin verse de nitel veriler, insanların ve davranışlarının daha zengin bir 
tasvirini ortaya koyar.  Nitel araştırmalar tüketimi ve pazarlamayı bağlamsal olarak açıklamaya çalışmaktadır. 
Yani nicel araştırmalar tüketicilerin durumsal faktörler, araştırmacı, zaman ve mekân fark etmeksizin aynı 
şekilde davranışta bulunacaklarını varsaymaktadır. Nitel araştırmalar olabildiğince doğal ortamlarda 
gerçekleştirilir. Nicel araştırmalarda ise özellikle de deneysel yöntemlerde birtakım değişkenler kontrol ve 
manipüle edilir. Son olarak nitel araştırmalarda araştırmacı aktif bir rol alır. Verinin kalitesi güven, aşinalık 
ve uyum gibi faktörlere bağlıdır. Bu bir yandan sübjektiviteyi arttırırken diğer yandan ise daha fazla insan 
etkileşimi ve ilişkisine izin verir.  Pazarlama disiplininin büyük ölçüde insan davranışına, insan algısına ve 
insan fenomenine dayandığı düşünüldüğünde (Svensson, 2006)  nitel araştırmaların kullanımının, yeni 
perspektifler elde etme açısından neredeyse bir zorunluluk olduğu söylenebilir.   Üstelik bu unsurlar, zamanın 
akışı içerisinde istikrarsız ve dinamik yapıdadırlar; yani anlaşılabilmek için süreç tasarımlarına ihtiyaç 
duyarlar  (Langley, 1999). Pozitivist temele dayanan nicel yöntemlerin sosyal kavram ve olguları, içinde 
bulunulan durumları tamamen açıklayabilmesi imkânsız görünmektedir (Dedeoğlu, 2002). İstatistiksel bilgiye 
sahip olmak, sosyal konuları anlamanın yerini tutmaz ve kendi başına bu sorunların nasıl çözüleceğini 
gösteremez (Schatzki, 2012). Örneğin nicel yöntemler ile bu olguları anlayabilmek için oluşturulan ögeler, 
beklenen ve istenen bulgulara uymadığı taktirde basitçe analizden çıkartılmaktadır. Bir veya birkaç hatalı 
‘ifade’ kaldırılmazsa çöken modellere nasıl tamamen güvenilebilir? Özetle, burada yapılan ve daha önce 
yapılmış tartışmalarda anlatılmak istenen, araştırmacıların alet çantalarında yalnızca çekiç olursa 
etraflarındaki her şeyi çivi olarak görmeye başlayacaklarıdır.   

Yapılan çeşitli bibliyografik analizler incelendiğinde, Türkiye’de de metodolojik anlamda durumun çok farklı 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Bakır, 2013; Çatı ve Öcel, 2018; Arı vd., 2009). Bu araştırmada da incelenen 
332 adet makaleden 33 tanesinde (yaklaşık %10) nitel yöntemler kullanıldığı görülmektedir. Bu durum, daha 
önce de ifade edildiği gibi her ne kadar nitel araştırmalar pazarlama alanında yükselişte olsalar bile halen nicel 
yöntem ve post-pozitivist paradigmaların alanda ağırlığını koruduğu sonucuyla benzerlik göstermektedir 
(Hanson ve Grimmer, 2007). Bunun çeşitli sebepleri olduğu düşünülmektedir. İlki, nitel yöntemlere karşı var 
olan önyargıdır. Yazarların bir bölümünün nitel çalışmalarda kullanılan yöntemlerin sağlamlığına ilişkin 
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şüpheleri ve önyargıları bulunurken; diğer taraftan bazı yazarlarda ise araştırmalarına yeterince kıymet 
verilmeyeceği düşüncesi oluşmuştur (Pratt, 2008). İkinci olarak, akademik camiada yer alan statü, terfi ya da 
ilerleme gibi baskılar araştırmacıları baskın teknik ve yöntemleri uygulamaya, en azından anlamaya 
zorlamaktadır (Hanson ve Grimmer, 2007). Bu durum, nicel yöntemlerin baskınlığının korunmasına yardım 
etmektedir. Bunların dışında, neden nitel yöntemlerin pazarlama alanında yaygınlaşmadığı sorusunun olası 
cevapları; nitel araştırmalar hakkında yeterince eğitim alınmaması ya da nitel araştırma yapmanın çok uzun 
süre alması olabilmektedir (Tucker vd.,1995) .  

Bu çalışmanın temelde iki amacı bulunmaktadır. İlk olarak, Türkçe pazarlama yazınında nitel makaleler; 
bibliyografik bilgilerine (yayınlandıkları dergi, yıl ve araştırma konuları), kullandıkları yöntemlere (araştırma 
deseni, stratejileri, teknikler ve veri toplama yöntemlerine), ve örneklemlerine göre içerik analizine tabi 
tutulmuşlardır. Bu yolla araştırmaların kapsamı ve niteliği görülmeye çalışılmıştır.  İkinci olarak ise nitel 
araştırmacıların karşılaştıkları potansiyel sorunlar ile bunların üstesinden gelebilecekleri metotlardan 
bahsedilmiştir. Çalışmada özellikle incelenen makaleler üzerinden bunlar örneklendirilerek gelecekte nitel 
araştırma yapmayı düşünen pazarlama alanındaki akademisyenlere ve lisansüstü araştırmacılara veri 
toplama ve veri analizi süreçlerini nasıl titizlikle yaparak bu sorunların üstesinden gelebilecekleri 
gösterilmeye çalışılmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için mevcut literatürden bazı araştırmalar gözden geçirilmiş 
ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: Araştırmalarda büyük bir tasarımla, metodolojisini şekillendiren makale sayısı 
oldukça azdır. Literatür incelendiğinde, genellikle kullanılan tasarımın vaka çalışmaları olduğu 
görülmektedir (örn: Açıkalın ve Kayabaşı, 2019; Dalgıç ve Tiltay, 2019; Karababa ve Kjeldgaard, 2015; Koçak 
ve Karaca, 2013; Özbakır ve Velioğlu, 2010). Diğer bir kullanılan tasarım ise olgubilimsel yaklaşımdır ve iki 
çalışmada bu desenden yararlanılmıştır (İşçioğlu ve Yurdakul, 2018; Kıymalıoğlu ve Öztürk, 2018). Ancak 
etnografi, gömülü kuram ya da anlatı çalışması gibi bazı tasarımların hiç tercih edilmediği dikkat çekmektedir. 
Yapılan çalışmalarda çok büyük oranda içerik analizinin kullanılmasının yanı sıra, semiyotik analiz 
(Kıymalıoğlu ve Öztürk, 2018; Sabah, 2017), semantik ağ analizi (Z. Arslan, 2019), ZMET (Köz ve Atakan, 
2018), göstergebilimsel analiz (Özdemir ve Özer, 2016), betimsel analiz (Avan ve Özdemir, 2015; Kırcova ve 
Köse, 2017), netnografi (Atakan ve Seraj, 2016; Cengiz ve Başaran, 2016) gibi yöntemlerin de kullanıldığı 
görülmektedir. Veri toplama yöntemlerinde ise araştırmacıların sıklıkla, görüşmeler, doküman incelemeleri 
zaman zaman da gözlemlerden yararlandıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırmalarda genel anlamda hem kullanılan yöntemler hem de veri toplama teknikleri açısından bir 
zenginlik sorunu olduğu görülmektedir. Karşılaşılan bir başka problem ise araştırmacıların veri toplama 
yöntemlerini araştırmanın kendisi olarak tasvir etmeleridir. Oysa Belk’in de ifade ettiği gibi (Belk, Sherry ve 
Wallendorf, 1988), nitel yöntemler birtakım insanlarla konuşup söylenenleri kâğıda yazmaktan ibaret değildir. 
Naturalistik araştırmalar (naturalistic inquiry research) belli bir öğrenme ve tecrübe sonucu 
uygulanabilmektedir. Aslında nitel araştırmaların genel itibariyle anket ve deneysel yöntemlere kıyasla 
öğrenilmesi ve uygulanması daha fazla zaman ve sabır istemektedir. Ancak nitel yöntemlerin görece yeni ve 
az bilinen yöntemler olması dolayısıyla bazı metodolojik hataların ortaya çıkması doğal karşılanmalıdır (Arı 
vd., 2009). Bu gibi durumların diğer disiplinlerde olduğu gibi pazarlama disiplini içerisinde de zaman 
içerisinde aşılması beklenmektedir. Bunun için pazarlama dergilerinin Academy of Management Journal 
örneğinde görüldüğü üzere (Pratt, 2009) alan editörlerine birtakım ipuçları ve önerilerin yer aldığı makaleler 
yayınlatmaları faydalı olabilir. Zira Pratt’ın (2008) yaptığı araştırmaya göre hakemlerin ve editörlerin en çok 
eleştirdikleri konular; yöntemin açıklanmaması ya da yetersiz anlatımı, analizin açıklanmaması ya da yetersiz 
anlatımı, teoriye yeterince katkı yapılmaması ve veriyi yorumlama/gösterme dengesinin ayarlanamamasıdır. 
Aynı çalışmada nitel araştırmacıların yaşadıkları sorunlar ise; değerlendirme standartlarının olmaması, 
standartların çok yüksek olması veya standartların uygunsuz olması olarak özetlenmiştir. Bu gibi durumların 
aşılabilmesinin yollarından biri, bu tür makalelerin yaygınlaşması olabilir. Örneğin TTAD, ilk sayısında Ger’in 
(2009) buna benzer bir makalesine yer vermiştir. Özellikle genç araştırmacıların, bu noktada üst düzey 
dergilerin standartlarını karşılayacak seviyeye ulaşabilmeleri için editöryel makaleleri gözden geçirmeleri 
faydalı olacaktır. Örneğin Epp ve Otnes’in (2020) hazırladıkları yüksek kalitede nitel araştırma yapılırken 
kullanılacak kontrol listesi (ve örnek makaleler) gibi pek çok başka kapsamlı öneri de literatürde 
bulunmaktadır. 

Görüldüğü üzere nitel araştırmalarda güvenirlik ve geçerlik gibi sorunların çözülebilmesi için pek çok farklı 
yöntem, teknik ve strateji geliştirilmiştir. Nitel araştırmaların niteliğini arttırmak, zaman içerisinde belli 
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önyargıların da kırılmasına ve pazarlama alanında daha da yaygınlaşmasına imkân tanıyacaktır. Nitel 
yöntemlerin benimsenmesi, araştırmacıların yeni anlayışlar ortaya çıkarmasına ve var olanı farklı yollarla 
görmelerine olanak tanımaktadır. Dar bir nitel yöntem kümesine odaklanmak, araştırmacılar olarak ortaya 
çıkarttığımız içgörü türlerini de sınırlamaktadır (Bansal, Smith, ve Vaara, 2018). Yani bir fenomenin 
anlaşılabilir duruma gelebilmesi için kullanılan yöntemlerin zenginleştirilmesi gerekmektedir. İleride daha 
geniş türleri benimseyen ve pazarlama alanına bakış açılarını genişleten araştırmacıların ortaya çıkabilmesi 
adına bu gibi çalışmaların ilham kaynağı olabileceği düşünülmektedir.  Sonuç olarak, araştırmacıların ilerde 
yapacakları çalışmalarda geçerlik ve güvenirliği arttırmak için kullandıkları çeşitlendirme gibi yöntemleri 
arttırmaları, seçtikleri tasarım ve metodolojileri daha net bir şekilde belirtmeleri/açıklamaları ve şeffaf bir 
şekilde uygulamaları, ayrıca örneklem büyüklüğü veya zenginliğine dikkat etmeleri beklenmektedir. 
Belirtilmesi gereken bir başka konu ise nicel yöntemlerden de yararlanan araştırmacılar olarak, önerilerimizin 
veya tartışmaların hiçbirisi pazarlama disiplini içerisindeki post pozitivist yaklaşıma sahip akademisyenleri 
suçlamaya yönelik değildir. Nitel yaklaşımların teşvik edilmesi ve iki paradigma arasındaki gerilimin 
azaltılmasıyla çok sesliliğin artacağı inancına sahibiz. Gelişmekte olan bir sosyal bilim alanı olarak pazarlama; 
yeni teorilere, yeni kavramlara ve yeni metotlara ihtiyaç duymaktadır. Bunu da ancak, sürekli olarak kendini 
gözden geçirerek ve eleştirerek gerçekleştirebilecektir (Yadav, 2010).  
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Bozkurt, F., & Ergen, A. (2012). Pazarlama İleti̇şi̇mi̇nde Yeni̇ Bi̇r Mobi̇l Pazarlama Aracı: 2 Boyutlu Barkodlar. 

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 9, 43–64. 
Bulut, Z. A., Tekinbaş, F., & Babacan, M. (2014). Okul öncesi yaş grubu çocukların pazarlama kavramları 

farkındalığı. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 27–49. 
Carson, D., & Coviello, N. (1996). Qualitative research issues at the marketing/ entrepreneurship interface. 

Marketing Intelligence & Planning, 14(6), 51–58. https://doi.org/10.1108/02634509610131162 
Çatı, K., & Öcel, Y. (2018). Türkiye de Pazarlama İle İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik İncelenmesi. 

Journal of Business Research - Turk, 10(3), 508–519. 
Çavuşoğlu, L., & Atik, D. (2017). Making a Career out of Fashion Blogging. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları 

Dergisi, 19, 33–49. 
Çelebi, Ş. O., & Bayrakdaroğlu, F. (2018). Y Kuşağı Tüketicilerinin Bilinçli Tüketim Davranışları Üzerine Bir 

Araştırma. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2(4), 111–124. 
https://doi.org/10.31006/gipad.415372 

Çelik, Ş. S. (2019). Futbol Taraftarlığı ve Nefret Kavramlarının Marka Nefreti Kapsamında Ele Alınması: 
Ankaragücü Taraftarlarının Beşiktaş Nefreti. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 11(2), 321–355. 

Cengiz, H., & Başaran, S. (2016). Cep Telefonu Kullanıcılarının Tüketici Tecrübelerinin Değerlendirilmesi : 
Online Tüketici Yorumları Üzerine Netnografik Bir İnceleme. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 
8(1), 73–92. 

Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage. 
Colquitt, J. A., & Zapata-Phelan, C. P. (2007). Trends in theory building and theory testing: A five-decade study 

of the Academy of Management Journal. Academy of Management Journal, 50(6), 1281–1303. 
https://doi.org/10.5465/AMJ.2007.28165855 

Coşkun, A. (2018). Cebimizdeki Değerli Çöp - Cep Telefonu Atıklarında Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu. 
Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, 2(1), 35–45. 

Creswell, J. W. (2007). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Aproaches. SAGE 
Publications. https://doi.org/10.4135/9781849208956 

Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd ed.). Thousand 
Oaks: Sage. 

Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection 
and Implementation. The Counseling Psychologist, 35(2), 236–264. 
https://doi.org/10.1177/0011000006287390 

Crick, J. M. (2020). Qualitative research in marketing: what can academics do better? Journal of Strategic 
Marketing. https://doi.org/10.1080/0965254X.2020.1743738 

Dalgıç, T., & Tiltay, M. A. (2019). Marka Bağlılığına Göre Tüketici Tipolojileri: Toyota Türkiye Hayran 
Topluluğu Örneği. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 5(2), 221–246. 

De Kervenoael, R., Koçoğlu, İ., Uğurlu, S., & Bozkaya, B. (2011). E-market Tedarik Zincirinde Direncin 
Kırılması: E-Perakende, Lojistik ve Kentsel Planlama İşbirliği. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları 
Dergisi, 2(8), 123–136. 



M. A. Tiltay – A. Akpınar 13/1 (2021) 994-1015 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                    Journal of Business Research-Turk 1011 

Dedeoğlu, A. Ö. (2002). Tüketici Davranışları Alanında Kalitatif Araştırmaların Önemi ve Multidisipliner 
Yaklaşımlar. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 75–92. 

Dedeoğlu, A. Ö. (2004). Tüketici Davranışı Araştırmalarında Pozitivist, Yorumsamacı ve Postmodern 
Yaklaşımlar. Pi Dergisi, 3(10), 33–45. 

Demir, Ö. (2019). Bilim Felsefesi (11. baskı). Bursa: Sentez Yayıncılık. 
Denzin, N., & Lincoln, Y. (2005). Handbook of qualitative research (3rd ed.). SAGE. 
Dixon, D. F. (1981). The Role of Marketing in Early Theories of Economic Development. Journal of 

Macromarketing, 1(2), 19–27. https://doi.org/10.1177/027614678100100204 
Dworkin, S. L. (2012). Sample size policy for qualitative studies using in-depth interviews. Archives of Sexual 

Behavior, 41(6), 1319–1320. https://doi.org/10.1007/s10508-012-0016-6 
Eisenhardt, K. M. (1991). Better Stories and Better Constructs: The Case for Rigor and Comparative Logic. 

Academy of Management Review, 16(3), 620–627. https://doi.org/10.5465/amr.1991.4279496 
Eisenhardt, K. M., & Graebner, M. E. (2007). Theory building from cases: Opportunities and challenges. 

Academy of Management Journal, 50(1), 25–32. https://doi.org/10.5465/AMJ.2007.24160888 
Epp, A. M., & Otnes, C. C. (2020). High-Quality Qualitative Research: Getting Into Gear. Journal of Service 

Research. https://doi.org/10.1177/1094670520961445 
Erdoğan, B. Z. (2018). Bilim Olarak Pazarlama. Beta. 
Erdoğan, B. Z., & Doğan, V. (2012). Ekonomik İnsan’dan Sosyo-Ekonomik İnsan’a: Pazarlamanın İktisadi 

Temelleri ve Pazarlama İçin Bir Çıkarım. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 11–32. 
Farina, İ. A., & Arslan, B. (2016). Managing Country Brand Image: A Content Analysis of the UK Newspapers 

on the Image of Turkey. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 17, 65–85. 
Fossey, E., Harvey, C., McDermott, F., & Davidson, L. (2002). Understanding and evaluating qualitative 

research. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 36(6), 717–732. https://doi.org/10.1046/j.1440-
1614.2002.01100.x 

Franke, N., & Mazanec, J. A. (2006). The six identities of marketing: A vector quantization of research 
approaches. European Journal of Marketing, 40(5–6), 634–661. https://doi.org/10.1108/03090560610657877 

Ger, G. (2009). Tüketici Araştırmalarında Nitel Yöntemler Kullanmanın İncelikleri ve Zorlukları. Tüketici ve 
Tüketim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1–19. 

Gioia, D. A., Corley, K. G., & Hamilton, A. L. (2013). Seeking Qualitative Rigor in Inductive Research: Notes 
on the Gioia Methodology. Organizational Research Methods, 16(1), 15–31. 
https://doi.org/10.1177/1094428112452151 

Giritlioğlu, İ., Tan, A., Sürme, M., & Akmaz, A. (2019). Gazi̇antep’te Bulunan Yiyecek-İçecek İşletmelerinin 
Foursquare Yorumlarının Değerlendirilmesi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 23, 81–93. 

Glaser, B. G. (1965). The Constant Comparative Method of Qualitative Analysis. Social Problems, 12(4), 436–
445. https://doi.org/10.2307/798843 

Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The Qualitative Report, 
8(4), 597–607. https://doi.org/10.3367/UFNr.0180.201012c.1305 

Goulding, C. (1999). Consumer research, interpretive paradigms and methodological ambiguities. European 
Journal of Marketing, 33(9/10), 859–873. https://doi.org/10.1108/03090569910285805 

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. 
Educational Communication & Technology, 30(4), 233–252. https://doi.org/10.1007/BF02765185 

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In Handbook of qualitative 
research. 

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How Many Interviews Are Enough?: An Experiment with Data 
Saturation and Variability. Field Methods, 18(1), 59–82. https://doi.org/10.1177/1525822X05279903 

Gummesson, E. (2005). Qualitative research in marketing: Road-map for a wilderness of complexityand 
unpredictability. European Journal of Marketing, 39(3-4 SPEC. ISS.), 309–327. 
https://doi.org/10.1108/03090560510581791 



M. A. Tiltay – A. Akpınar 13/1 (2021) 994-1015 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                    Journal of Business Research-Turk 1012 

Hanson, D., & Grimmer, M. (2007). The mix of qualitative and quantitative research in major marketing 
journals, 1993-2002. European Journal of Marketing, 41(1–2), 58–70. 
https://doi.org/10.1108/03090560710718111 

Healy, M., & Perry, C. (2000). Comprehensive criteria to judge validity and reliability of qualitative research 
within the realism paradigm. Qualitative Market Research: An International Journal, 3(3), 118–126. 
https://doi.org/10.1108/13522750010333861 

Holbrook, M. B., & O’Shaughnessy, J. (1988). On the Scientific Status of Consumer Research and the Need for 
an Interpretive Approach to Studying Consumption Behavior. Journal of Consumer Research, 15(3), 398. 
https://doi.org/10.1086/209178 

Hunt, S. D. (1976). The Nature and Scope of Marketing. Journal of Marketing, 40(3), 17. 
https://doi.org/10.2307/1249990 

Hunt, S. D. (1990). Truth in Marketing Theory and Research. Journal of Marketing, 54(3), 1. 
https://doi.org/10.2307/1251812 

Hunt, S. D. (1994). On Rethinking Marketing: Our Discipline, Our Practice, Our Methods. European Journal of 
Marketing, 28(3), 13–25. https://doi.org/10.1108/03090569410057263 

Hunt, S. D. (2014). Understanding marketing’s philosophy debates: A retrospective on seven key publication 
events. Journal of Historical Research in Marketing, 6(3), 351–378. https://doi.org/10.1108/JHRM-04-2013-
0020 

İşçioğlu, T. E. (2018). Sanal Market Alışverişi Niyetinin Sürekliliğini Etkileyen Unsurlar ve Bir Model Önerisi. 
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 21, 99–124. 

İşçioğlu, T. E., & Yurdakul, D. (2018). İkinci El Giyim Motivasyonları ve Sürdürülebilirlik Üzerine Keşifsel Bir 
Araştırma. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 4(2), 253–280. 

İşlek, M. S., & Erdoğan, B. Z. (2019). Anadolu Yaklaşımı Mümkün mü? Türk Girişimci Biyografi ve 
Otobiyografileri Üzerine Bir İnceleme. Tüketim ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 11(2), 227–258. 

Jacob, E. (1987). Qualitative Research Traditions: A Review. Review of Educational Research, 57(1), 1–50. 
https://doi.org/10.3102/00346543057001001 

Jaskiewicz, P., Combs, J. G., & Rau, S. B. (2015). Entrepreneurial legacy: Toward a theory of how some family 
firms nurture transgenerational entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 30(1), 29–49. 
https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2014.07.001 

Jones, D. G. B., & Monieson, D. D. (1990). Early Development of the Philosophy of Marketing Thought. Journal 
of Marketing, 54(1), 102. https://doi.org/10.2307/1252176 

Jonsen, K., Fendt, J., & Point, S. (2018). Convincing Qualitative Research: What Constitutes Persuasive Writing? 
Organizational Research Methods, 21(1), 30–67. https://doi.org/10.1177/1094428117706533 

Kacar, A. İ., Kartal, B., & Kahraman, A. (2014). Türkiye’deki Çevreci Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal 
Pazarlama Kampanyalarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Pazarlama ve Pazarlama 
Araştırmaları Dergisi, 14, 47–72. 

Karababa, E., & Kjeldgaard, D. (2015). Understanding the Complexity of Value and Its Co-Constitution in a 
Global Network : Insights from a Global Fashion Brand Value Constitution Context. Tüketici ve Tüketim 
Araştırmaları Dergisi, 7(1), 1–21. 

Karayün, İ., & Uca, N. (2018). E-Lojistik Kapsamında Çevrimiçi Müşteri Portallarının Yük Operasyonlarına 
Etkisinin Değerlendirilmesi: Vaka Analizi. Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, 2(1), 46–56. 

Kerin, R. A. (1996). In pursuit of an ideal: The editorial and literary history of the journal of marketing. Journal 
of Marketing, Vol. 60, pp. 1–13. https://doi.org/10.1177/002224299606000101 

Kidd, S. A. (2002). The role of qualitative research in psychological journals. Psychological Methods, 7(1), 126–
138. https://doi.org/10.1037/1082-989X.7.1.126 

Kırcova, İ., & Köse, Ş. G. (2017). Televizyon Dizileri ve Filmlerde Ürün Yerleştirmeye Yönelik Genç 
Tüketicilerin Tutumlarına İlişkin Bir Nitel Araştırma. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 19, 
51–77. 

Kıymalıoğlu, A., & Öztürk, B. N. (2018). “‘Miraculous Formula’”: Revealing Deep-Seated Feelings of 



M. A. Tiltay – A. Akpınar 13/1 (2021) 994-1015 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                    Journal of Business Research-Turk 1013 

Vulnerable Consumers Raised By Infant. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 10(2), 219–264. 
Koçak, A., & Karaca, K. (2013). İşletmelerde Örgütsel Karakteristiklerin Yenilik Kapasitesi Üzerine Ortaklaşa 

Etkisinin Belirlenmesi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 11, 21–60. Retrieved from 
http://www.pazarlama.org.tr/dergi/yonetim/icerik/makaleler/43-published.pdf 

Korai, B., & Souiden, N. (2019). The marketing discipline in trouble? Academic voices vying for supremacy. 
Management Decision, 57(9), 2555–2569. https://doi.org/10.1108/MD-02-2017-0128 

Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and 
publishing. European Journal of General Practice, 24(1), 120–124. 
https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092 

Köz, Z., & Atakan, S. Ş. (2018). Online Versus Traditional: A Comparison of Consumer Perceptions of Youtube 
and Tv Ads. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 21, 29–50. 

Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: the assessment of trustworthiness. The American Journal of 
Occupational Therapy. : Official Publication of the American Occupational Therapy Association, 45(3), 214–222. 
https://doi.org/10.5014/ajot.45.3.214 

Kuhn, T. S., & Hawkins, D. (1963). The Structure of Scientific Revolutions. American Journal of Physics, 31(7), 
554–555. https://doi.org/10.1119/1.1969660 

Kumar, V. (2015). Evolution of Marketing as a Discipline: What Has Happened and What to Look Out For. 
Journal of Marketing, 79(1), 1–9. https://doi.org/10.1509/jm.79.1.1 

Kuzel, A. (1999). Sampling in qualitative inquiry. In Doing qualitative research (pp. 33–45). 
Langley, A. (1999). Strategies for theorizing from process data. Academy of Management Review, 24(4), 691–710. 

https://doi.org/10.5465/AMR.1999.2553248 
Lecompte, M. D., & Goetz, J. P. (1982). Problems of Reliability and Validity in Ethnographic Research. Review 

of Educational Research, 52(1), 31–60. https://doi.org/10.3102/00346543052001031 
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. In Naturalistic inquiry. Beverly Hills CA: Sage. 
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2000). Paradigmatic controversies, contradictions and emerging confluences. In 

Handbook of Qualitative Research, 2nd ed. 
MacInnis, D. J. (2005). Them versus us: woes on the bifurcation of academic marketing discipline. Journal of 

Marketing, 69(4), 25–29. 
Marshall, B., Cardon, P., Poddar, A., & Fontenot, R. (2013). Does sample size matter in qualitative research?: 

A review of qualitative interviews in is research. Journal of Computer Information Systems, 54(1), 11–22. 
https://doi.org/10.1080/08874417.2013.11645667 

Marshall, C., & Rossman, G. B. (2016). Designing Qualitative Research (Sixth edit). Thousand Oaks: Sage. 
Mays, N., & Pope, C. (1995). Rigour and qualitative research. British Medical Journal, 311(6997), 109–112. 

https://doi.org/10.1136/bmj.311.6997.109 
Miles, M.B & Huberman, A. . (1994). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis (2nd Edition). In Sage 

Publications. 
Morrow, S. L. (2005). Quality and trustworthiness in qualitative research in counseling psychology. Journal of 

Counseling Psychology, 52(2), 250–260. https://doi.org/10.1037/0022-0167.52.2.250 
Özbakır, M., & Velioğlu, N. M. (2010). Pazarlamaya Sürdürülebilirlik Çerçevesinden Bakış ve Bir Örnek Olay 

Analizi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 71–98. 
Özdemir, Ö. G., & Özer, D. (2016). Siyasal Pazarlamada Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Siyasi Partilerce 

Algılanan Toplum: Göstergebilimsel Bir Analiz. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 18, 31–66. 
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage. 
Peter, J. P., & Olson, J. C. (1983). Is Science Marketing? Journal of Marketing, 47(4), 111. 

https://doi.org/10.2307/1251404 
Pratt, M. G. (2009). From the editors: For the lack of a boilerplate: Tips on writing up (and reviewing) 

qualitative research. Academy of Management Journal, 52(5), 856–862. 
https://doi.org/10.5465/AMJ.2009.44632557 



M. A. Tiltay – A. Akpınar 13/1 (2021) 994-1015 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                    Journal of Business Research-Turk 1014 

Pratt, M. G. (2008). Fitting oval pegs into round holes: Tensions in evaluating and publishing qualitative 
research in top-tier North American journals. Organizational Research Methods, 11(3), 481–509. 
https://doi.org/10.1177/1094428107303349 

Pratt, M. G., Kaplan, S., & Whittington, R. (2020). Editorial Essay: The Tumult over Transparency: Decoupling 
Transparency from Replication in Establishing Trustworthy Qualitative Research*. Administrative 
Science Quarterly, 65(1), 1–19. https://doi.org/10.1177/0001839219887663 

Reibstein, D. J., Day, G., & Wind, J. (2009). Guest Editorial: Is Marketing Academia Losing Its Way? Journal of 
Marketing, 73(4), 1–3. https://doi.org/10.1509/jmkg.73.4.001 

Sabah, Ş. (2017). Ben, Kendim ve Avatarım: Sanallık ve Gerçeklik Arasında Tüketim, Sahip Olunanlar ve 
Kişisel Benlik. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 117–154. 

Sağlam Arı, G., Armutlu, C., Güneri Tosunoğlu, N., & Yücel Toy, B. (2009). Pozitivist ve Postpozitivist 
Paradigmalar Çerçevesinde Metodoloji Tartışmalarının Yönetim ve Pazarlama Alanlarına Yansımaları. 
Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 27(1), 113–141. 

Schatzki, T. R. (2012). A Primer on Practices: Theory and Research. In Practice-Based education: Perspectives and 
Strategies (pp. 25–26). Rotterdam: Sense Publishers. 

Schwandt, T. A. (1994). Constructivist, interpretivist approaches to human inquiry. Handbook of Qualitative 
Research. 

Sinkovics, R. R., & Alfoldi, E. A. (2012). Progressive Focusing and Trustworthiness in Qualitative Research: 
The Enabling Role of Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS). Management 
International Review, 52(6), 817–845. https://doi.org/10.1007/s11575-012-0140-5 

Starr, M. A. (2014). Qualitative and mixed-methods research in economics: Surprising growth, promising 
future. Journal of Economic Surveys, 28(2), 238–264. https://doi.org/10.1111/joes.12004 

Svensson, G. (2006). The paradoxnoia of top journal(s) in marketing. European Journal of Marketing, 40(11–12), 
1153–1168. https://doi.org/10.1108/03090560610702740 

Tesch, R. (1990). Qualitative research: Analysis types and software tools. New York: Falmer. 
Tosey, P., Lawley, J., & Meese, R. (2014). Eliciting Metaphor through Clean Language: An Innovation in 

Qualitative Research. British Journal of Management, 25(3), 629–646. https://doi.org/10.1111/1467-
8551.12042 

Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight a"big-tent" criteria for excellent qualitative research. Qualitative 
Inquiry, 16(10), 837–851. https://doi.org/10.1177/1077800410383121 

Tucker, M. L., Powell, K. S., & Dale Meyer, G. (1995). Qualitative Research in Business Communication: A 
Review and Analysis. Journal of Business Communication, 32(4), 383–399. 
https://doi.org/10.1177/002194369503200405 

Tufan, F., & Özdil, A. F. S. (2012). Pazarlama İletişiminde Yeni Bir Mecra: Mağaza Radyoculuğu (In Store 
Radio). Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 9, 103–116. 

Tufford, L., & Newman, P. (2012). Bracketing in qualitative research. Qualitative Social Work, 11(1), 80–96. 
https://doi.org/10.1177/1473325010368316 

Webster, F. E., & Lusch, R. F. (2013). Elevating marketing: Marketing is dead! Long live marketing! Journal of 
the Academy of Marketing Science, 41(4), 389–399. https://doi.org/10.1007/s11747-013-0331-z 

Welch, C., Piekkari, R., Plakoyiannaki, E., & Paavilainen-Mäntymäki, E. (2011). Theorising from case studies: 
Towards a pluralist future for international business research. Journal of International Business Studies, 
42(5), 740–762. https://doi.org/10.1057/jibs.2010.55 

Whittemore, R., Chase, S. K., & Mandle, C. L. (2001). Validity in qualitative research. Qualitative Health Research, 
11(4), 522–537. https://doi.org/10.1177/104973201129119299 

Wolcott, H. T. (2009). Writing up qualitative research (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage. 
Yadav, M. S. (2010). The decline of conceptual articles and implications for knowledge development. Journal 

of Marketing, 74(1), 1–19. https://doi.org/10.1509/jmkg.74.1.1 
Yıldırım, E. (2002). ’ “Cogito ergo sum”’dan ’ “vivo ergo sum”’a örgütsel analiz. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 

2(2), 155–185. 



M. A. Tiltay – A. Akpınar 13/1 (2021) 994-1015 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                    Journal of Business Research-Turk 1015 

 


